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BUI.: Gene 223JSB G.BHSlk

setr.: Besloten P. 1.-vergadering-

Ik heb de eer Uwe Excellentie mede te delen, dat op 83 ootober
j.l. onder auspiciën van de "perhirapunan ïndonesia;' (jansterdam) te
's-Gravenhage een besloten vergadering is gehouden.

Het gesprokene heeft over het algemeen geen nieuwe gezichts-
punten opgeleverd, doch het navolgende meen ik te Uwer kennis te
moeten brengen.

De voorzitter van het hoofdbestuur der "Perhimpunan Indonesia»
(P.I.},. Biet name H.öunito, een overtuigd communist, heeft ter verga-
dering onder meer opgemerkt, dat de P.I. bea-baat uit communisten,
Onristenen en Islamieten en dat de praotijk heeft uitgewezen, dat
dit heel goed mogelijk is.

Hiertegen heeft K.'i'obing, hoofdredacteur van. de "Warta Berita»
te 'Medan, die in verband niet de R.T.C, hier ter stede vertoefde en
ter vergadering aanwezig was, aanstonds zijn bedenkingen geopperd.
Hij sprak ronduit als zijn mening uit het onmogelijk te achten, dat
genoemde drie categorieën in de P«l. kunnen samengaan en dat, indien
dit zo is alle P.I.-ers, dan in zijn ogen communisten zijn, want
Christenen en Islamieten kunnen nooit samengaan met communisten.

Overigens is K.Tobing ook ingegaan op de antl-Hederlandse en
anti-Amerikaans e opvattingen. vanR.Bunito. ïobing heeft ter vergade-
ring verklaard een warm voorstander van de Amerikaanse politiek te
zijn en lof te hebben voor het karshall-plan. ook sprak hij zijn
sympathie uit voor Nederland en hij stelde hierbij op de voorgrond,
dat Indonesië? op allerlei gebied de hulp van Nederland nog hard no-
dig heeft. K.. Tobing eindigde zijn rede met .een geestdriftig uitge-
sproken verdediging van de Nederlandse en Amerikaanse politiek»
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