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Propaganda voor het
Indonesische Staats-
burgerschap

Ik heb de eer Uwe Excellentie te berichten, dat opgericht
is bij het Indonesische Hoge Commissariaat te f s-Gravenhage, een
afdeling voor de propaganda voor het Warga ïïegaraschap (Indone-
sische Staatsburgerschap). Bedoelde afdeling heeft tot taak het
Indonesische Staatsburgerschap te propageren, voornamelijk onder
de in Nederland vertoevende Indo-Europeanen.

Als hoofd en adviseur dezer prop aganda-af del ing zijn aange-
steld bestuursleden van de "Indo-Nationale Partij" (Partai Indo-
Hasional). Over deze partij handelt mijn geheime brief van 20 Oc-
tober 1949, no. 71350.

Op grond van welke overweging tot oprichting van rneerbedoel-
de prop aganda- af de l ing is overgegaan, is nog niet bekend. Wel is
kortgeleden aan de leden van de Partai Indo-Nasional in Nederland
een circulaire toegezonden, gedagtekend Djakarta, 26 Juli 1950,
en afkomstig van de Partai Indo-Hasional aldaar.

In deze circulaire is bekend gesteld, dat President Sukarno
daags tevoren in audiëntie had ontvangen de heer Ch.R.le GOTEY,
wnd, voorzitter der I.N.P. te Djakarta.

Tijdens het onderhoud heeft de President op een vraag van
de heer Le öotey blijkens de circulaire geantwoord;
"Ik sta zeer sympathiek tegenover het doel en streven van de I. H. P.,
"waarvan ik de leden als "insjaf" (goedwillend) beschouw. Ik zou
"graag aan elke I.N,P.-er deze persoonlijke boodschap willen geven.,
".... Verbreid Uw idealen en rust niet, voordat alle Indo1 s "in-
"sjaf" zijn tot heil van ons Vaderland".

Mogelijk dat oprichting van vorengenoemde propaganda-af de-
ling bij het Indonesische Hoge Commissariaat te 's-Gravenhage een
uitvloeisel is van de aan de heer Le Gotey verleende audiëntie.
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