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IIolL. ndia, 30 november 1961 . 

Ondernerpr Indonesische radio- 
i i i  t zendingen in kader 
p s y c ho 1 o gi s clie o or 1 o g s - 
voering . 

All  w 
Zijne Zxcellentie 
de Staatssecretaris van 
B i:nn en1 and s e 2 aken 
Plein 1, 

s -Gravenhage. - 

Ten vervolge op mijn geheim schrijven van 21 november j.1. 
no. Kab. 2.50.30/40/2, heb ik de eer 3wer Zxcellentie 
hiernevens een copie  aan te bieden van een verslag van een 
uitzending van Radio-Nakasser op woensdag 22 november j.1.) 
waarbij ik in het bijzonder Uw aandacht moge vestigen op 
de wijze, waarin in deze uitzending van leer werd getrokken 
tegen Australië. 

De Gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea, 

de Gouvernementssecretaris, 4 

voor de Gouverneur 

w . g .  1h.A.Loosjes. 

Voor eensluidend afschrift, 

IVIINI S TER1 E VAN B IN1TENLAMDSE ZAKEN, 
DE SECBETARIS-GENEIUAL VAN HET 

Kenmerk: GNG kab 2.50.30/57/2 geheim.
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afschrift. 

'+- .;r uitzendingt Radio Nakassar, d.d. 22-1 1-1961. 

Samenspraak tussen "Daeng Lada" en "Daeng Ri tjat1. 

Met trots werd gesproken over de grootheid en uitge- 
strektheid van heqndonesische grondgebied. Indonesië 
bestaat "zegge en schrijve" uit ruim :3000 eilanden. To- 
taal beslaat het een oppervlakte van '735.268 mijl2. 
Hoe groot is Nederland? 
Het grondgebied van Nederland is veel en veel kleiner. 
De totale opperdakte is "zegge en schi*ijve" ongeveer 
13.000 mijl2. 
Indonesië is groot - Nederland is klein. 
4 flIndonesia besar - Negeri Belanda kei; jiill) 
Hoe konden wij dan worden onderdrukt? 
Omdat bung Ritja, imon, bung Edd.y, bung Tanod 
en bung Hanafi nie 
leden. W a n t  indien 
"Negeri Belanda" m 
Indonesië te onder 

ren in het ver= 

en Australië? 

or de onderdrukkers de 

derlanders te steunen 

Aushlië kent de Aziatische geschiedenis niet. 
Australië kent zijn eigen geschiedenis niet. 
Hoe is zijn eigen geschiedenis? 
Nadat de Engelsen Aushlië in bezit kregen, werd dit 
gebruikt als verbanningsoord. Alle ongure, ongewenste 
elementen uit de Engelse gemeenschap werden naar Austra- 
lië gedeporteerd, 
Rovers, moordenaars, boeven e.d. werden uit Engeland 
verbannen en naar Australië gedeporteerd. En dit zijn 
nu hun voorouders. Gedeporteerden uit .Engeland, dat is 
hun geschiedenis. 
Dus nu Australië voor  de schijn Nederland steunt voor de 
vooruitgang van ons volk in Irian Barat, "dat is nonsens". 
De gekleurde oorspronkelijke bewoners 'van Australië zijn 
verdwenen9 zij zijn uitgeroeid door de blanken in Austra- 
lië. 
Australië is een handlanger van Nederlmd. 
Australië volgt een politiek van rasdiscsiminatie. 
Daarom, volk van Irian Barat, sluit je bij ons aan en 
bestrijd de bezetters. 
Voor Australië is het beter vriendschap te sluiten met 
de Aziaten. 
Hoeveel inwoners heeft Nederland? Circa i I miljoen. 
En Australië? Circa I 0  miljoen. 
En Azië? Indonesië 80 miljoen; India 300 miljoen; China 
600 miljoen en de rest zullen we maar niet meer noemen. 
Nederland ontvangt wapens van zijn bondgenoten. 
Hde is het met ons? 
Wij kunnen zowel van het 
kopen. Als het oorlog is, kopen wij wapens van de duivel 
)llsetan") wat is daar verkeerd aan? 
Nederland is aangewezen op Amerika. 

westen als van het ootsten wapens 


