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Uitlatingen van l£r GUSASTO
e.a. te Woudschoten

B etr.:TIRïOPRODJO

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een dzz,
samengesteld geheim rapport, weergevende uitlatingen van de Indonesische Zaakgelastigde Mr SUSAITTO ïIRïOPHODJO e. a. tijdens een bijeenkomst te Voudschoten, naar de inhoud waarvan het mij vergund zij ter
bekorting te mogen verwij sen.
«
HUT HOOFD VAN DE DIENST
AAIT:
Zijne Excellentie de Minister President,

Zi0 .a Excellentie de Yic e-Mini s ter President
L'iinister zonder Portefeuille,
Zijne Excellentie de Minister v.Buitenlandse Zaken,
Zijne Excellentie de Minister v.Uniezaken en
Overzeese Rijksdelen,
te
's-G R A 7 B H H A G E.
$\7 - '50

I.lr'H.W.Felderhof.

GEHEIM RAPPORT

Uit betrouwbare bron werd dzz. het navolgende vernomen.
Gedurende het weekeinde van 29 Februari tot 3 Maart j . l . werd
onder auspiciën van de vereniging van Indonesische studenten in Nederland, de "Rukun Peladjar Indonesia" (Rupi) te Woudschoten een
zgn. verbroederingsbijeenkomst gehouden, waaraan behalve door leden
van de Rupi werd deelgenomen door afgevaardigden van de "Chung Hwa
, Hui" en van de "Perserikatan Kristen Indonesia" (Perki).
' J Deze bijeenkomst, waaraan door circa 100 Indonesische jongeren
werd deelgenomen, was uitgeschreven teneinde de stemming te peilen
t0t e e n ' f u s i e van alle Indonesische verenigingen in
Ha de opening der bijeenkomst op 29 Februari door de voorzit-
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worden weergegeven.
™
Breker, dle zi J n r ede aanving met "Anak2-koe" (mijn kinderen),
vroeg de aanwezigen om hem aan te spreken met "Pak Susanto" (vader
busanto) en zijn echtgenote met "Ibu Susanto" (moeder Susanto)
Sprekende over zijn benoeming, zeide hij, dat alhoewel er nos
™«J?r,8e£ ^^Co^asariaat" te ' s-Gravenhage is, de Indonesische
regering hem heeft benoemd tot Chargé d 'Affaires, met de rang van
Ambassadeur, hetgeen volgens Mr Susanto een novum is in de diploma•S™ we?eld- persoonlijk vond hij het echter het beste als men hem
gewoon als vertegenwoordiger beschouwde.
"
t, ï at . h ® t doel van deze bijeenkomst betrof zeide spreker, dat
* n r e J eens..was met de algemeen bestaande zienswijze, dat er
de Indonesiërs in Nederland geen eenheid zou bestaan Hij was
S:
;- dat nfï 5 uist
zeer aterke band Bestaat, n.l!
de ;pn^S°f
eenheid indeel
nationaliteit.
Ereen
zijn
wel Indonesische
veren?Sn^
d'6Republiek
?10^?^ Tf
5 W^- ^
allen
an
vereniging , ^T
n.l. de
Indonesië,
aldus
Mr Susanto.
0 f^nJSS ee JT er !en "i1 tot samenwerking is en men zich enkele opkomen!
getroosten, kan de gedachte fusie stellig tot stand
rel«ree^de hij de ontwikkelingen in Indonesië, waarbij
i
Wj-wording" en de daarmede samenhangende gebeurtenissen on '
vrij ^scherpe wijze belichtte. Zo zeide Mr Susanto, dat Indonesië de
SS^ÏïiSiJÜ* n±et °Pd!zelfde wi^e ^eft verëegen ais iSdii%2
afdwingen?
naar- met. geweld van de Nederlanders heeft moeten

f " S?et wfren volgens hem de Nederlanders, die beweerden dat Ir
^Snn * S0?1 J !6neenheid 20U ^nen vormen' en daarom hebSén zij
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r * w * "-*-**1-1w > waarin hij de plaats van
in het wereldgebeuren belichtte, besloot Mr Susanto zijn
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' Op deze bijeenkomst te Woudachoten is ook het voord gevoerd
door^het lid van de Indonesische delegatie Mr Moh.YAMIN, die in
zij n-" betoog ook de Indonesische eenheid belichtte en de pogingen
yan__de Nederlanders om de federatieve structuur in. te voeren be:cxitiseerde. Daarna haalde spreker de kwestie ÏJieuw-Guinea aan en
betoogde, dat Indonesië! zonder Irian niet kan bestaan. Aangetekend
ialj-i^erbij, dat de aanwezige Indonesische studenten deze kwestie
„eigenlijk niet zo belangrijk vonden en veeleer de noodzaak zagen
voorheen behoorlijke regeling van de zaken intern in Indonesië.
, '^'" ïfa Mr Moh.Yamin werd toen nog het woord gevoerd door het delegatielid A.K.GANI, die op heftige wijze een zeer verward betoog
hield over de sociaal-economische s truc tuur ,van Indonesië, welke
hi;) niet idealistisch, doch "materieel-vegegatief" wilde bezien.
_ Van;" zij n vaak als droog zand aan elkaar hangende redevoering ver;dient alleen vermelding zijn critiek op de afgetreden Indonesische
regering, die zich te veel gebonden had aan de door Amerika opge^drongen export-politiek.
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