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ONDERHOUD PAUL DE GROOT MET PKI-BESTÜÜRSLEDEN

Medio oktober 1964 verbleven in Nederland de Indonesiërs

Njoto, vice-voorzitter van de Indonesische communistische partij

(PKI) en lid van de Indonesische regering, en Samand.ja.1a. journa-

list van beroep.

Zij brachten onder meer een bezoek aan het CPN-partijgebouw

te Amsterdam, bij welke gelegenheid ook Samandjaja werd voorgesteld
« ;'

als een lid van het partijbestuur van de PKI. /

De CPN-partijvoorzitter Paul de Groot bracht tijdens eeö.

onderhoud met de Indonesiërs een al eerder door de CPN gedaan

voorstel te berde, te komen tot een officiële CPN-PKI bespreking.

Dit voorstel zou ook door Wessel Hartog, lid CPN-partijbestuur,

tijdens diens recente bezoek aan Indonesië van l*f/9 tot 8/10-1964

tegenover de PKI-voorzitter, Aidit, zijn herhaald.

De Groot wenste, dat bij de voorgestelde CPN-PKI bespreking

geen internationale problemen werden behandeld. Hij wilde aan de

hand van de resultaten van het overleg komen tot de vaststelling

voor de CPN van een vastomlijnd politiek beleid in kwesties als

een eventuele schadevergoeding aan Indonesië in verband met de

Nieuw-Guinea-kwestie, het verlenen van handelscrediete.n aan Indo-

nesië, e.d.

De Indonesiërs deelden mede, dat De Groot bij een bezoek

aan Indonesië kon rekenen op een onderhoud met de Indonesische

president. Deze had verklaard dat hij De Groot graag wilde spreken.

Ook deelde Njoto mede, dat er in Djakarta aanvankelijk geen plannen

waren gemaakt voor zijn bezoek aan Nederland. Hij had er tijdens de

conferentie van Nietgebonden Landen in Cairo (begin oktober 196*0

x met Soekarno over gesproken, en deze had zijn toestemming tot het

bezoek gegeven.

De Groot was gaarne tot een bezoek aan Indonesië bereid. Ook

een onderhoud met Soekarno lokte hem aan. Mei/juni 1965 leek hem

daarvoor het gunstigste tijdstip.

De Groot vertelde de Indonesiërs enkele bijzonderheden over
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zijn laatste audiëntie bij H.M. de Koningin. Hij deelde mede, dat

de consultatie over de politieke wensen van de CPN slechts enkele

minuten in beslag had genomen en dat voor het overige was gesproken

over Indonesië. H.M. de Koningin zou bij die gelegenheid hebben ver-

klaard, dat zij wel genegen was een bezoek aan Indonesië te brengen,

doch het psychologisch juiste moment daarvoor nog niet gekomen

achtte.

De Groot opperde het denkbeeld om bij het voortschrijden van

de goede betrekkingen tussen Nederland en Indonesië een vriend-

schapsvereniging op te richten, in welk verband een aantal Neder-

landse intellectuelen ter sprake kwam. De Groot kenschetste de

directeur van de,Utrechtse Sterrenwacht, prof. C. de Jager, als één

van de weinig goede communisten in Nederlandse intellectuele kringen.

Prof. M. Minnaert had zich in zijn uiterlijk politiek vertoon steeds

aan de voorzichtige kant getoond. Niet enthousiast toonde De Groot

zich over de betrekkingen die prof. W.F. Wertheim met de Chinezen

onderhoudt, onder meer blijkend uit diens recente bezoek aan de

Chinese Volksrepubliek. De Indonesiërs informeerden belangstellend

naar de politieke oriëntering van de gedurende een jaar in Utrecht

als gastdocent opgetreden prof. D. Struik, die inmiddels op 8 sep-

tember j.l. weer naar de V.S. is teruggekeerd. Ook stelden zij een

soortgelijke vraag ten aanzien van het ex-directielid van de KLM,

dr. E. van Konijnenburg. Zij beweerden dr. van Konijnenburg in Cairo

te hebben gesproken.

Verder vertelde De Groot, dat hij van plan was om zijn parle-

mentszetel het volgend jaar ter beschikking te stellen. Dit werk

werd hem te zwaar. Bovendien was hem de daar heersende sfeer bij-

zonder onaangenaam. Het overgrote deel van de parlementariërs, zo

meende De Groot, zou hem als reactie op de CPN-agitatie rondom de

Indonesische kwesties geen goed woord noch een groet waardig keuren.
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