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ZEER GEHEIM

C ommuni s t i s c hè "kerngroep"
van Indo-Chinese studenten
in Nederland.

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden
een dezerzijds samengesteld zeer geheim rapport, handelende over
het in hoofde dezes vermelde onderwerp, naar de inhoud waarvan
ter bekorting verwezen moge worden.
Met het oog op de zeer kwetsbare berichtgeving terzake
moge ik U in overweging geven wel te willen bevorderen, dat dit
rapport niet verder wordt verspreid.
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Minister President,
Minister v.Binnenlandse Zaken,
Minister v.Buitenlandse Zaken,
Minister v.Onderwij s, Kunsten
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In October 1952 werden enkele vage berichten ontvangen
over de oprichting in Nederland van een communistische "kerngroep"
van Indo-Chinese studenten» Uit sedert ontvangen inlichtingen ia
hé$ bestaan dezer "kerngroep" inderdaad gebleken; het doel ia
ao/veel mogelijk betrouwbaar te achten Indo-Chinese studenten in
Nederland zeer in hét geheim te winnen vóór het Peking-bewind,
ongeacht hun huidige nationaliteit (Nederlander na verwerping van
de Indonesische nationaliteit of Indonesisch staatsburger;* De
Chinese nationaliteit kunnen zij dan verwerven door bemiddeling
veui de iegatie der Chinese Volksrepubliek te Bern. Ook aanhangers
Vari Ts;Jang Kai Shek moét de "kerngroep" trachten te winnen voor
Mao Tse fung»
Een aannemelijke verklaring voor deze beïnvloeding is, dat
het Peking-bewind wil trachten zoveel mogelijk intellect, waaraan
, een grote,behoefte bestaat, tot zich te trekken. Niet alleen in
Nederland maar. ook in andere landen (Engeland en Frankrijk) is
naar verluidt de "beïnvloeding" gaande.
>'•; Bij .de vorming van de zgn. "kerngroep" in Nederland is met
het-geven van advies betrokken geweest de voorzitter van de Londetoae afde.ling der communistische '"Central Union of Chinese studeita in Great Britain and Ireland". Het orgaan dezer vereniging,
•waarvan de inhoud duidelijk communistisch is, wordt geregeld uit
Londen aan* de "kerngroep" toegezonden. Ook beataat vanuit Nederland contact met Chinese studerenden te Parijs, een voortzetting
Van het contact met de indertijd te Parijs zetelende maar in September 1952 op last van Franse autoriteiten ontbonden communistisohe.studentenvereniging "Association des Etudiants Chinöis",
welke in verbinding stond met de Chinese Legatie te Bern evenals
thang de "kerngroep" in Nederland.
In Januari j«l. (zijn drie Indo-Chinese studenten, respéctiaVjilijk uit Amsterdam, Utrecht en Delft, op bezoek geweest bij
genoemde Legatie, waar de Chinese Ambassadeur toen de waarschuwing
heeft. gegeven bij de "ondergrondse" activiteit in Nederland, waarmede hij geheel kon instemmen, zeer voorzichtig te zijn, omdat als
daarvan .iets mocht uitlekken de Peking-regering betrokkenen riiei
ZQTÏ kuanên helpen, daar zij bf de Nederlandse of de Indonesische
nationaliteit bezitten. De Ambassadeur heeft vervolgens een hoeveelheid leotuur meegegeven voor de propaganda hier te lande.
(Barder ontvangen inlichtingen wezen reeds uit, dat de Chinese
legatie te Bern een rol speelde bij de beïnvloeding van Chinese
'
iri We s t-Eur opa, afgescheiden nog van de verspreiding in
landen door de Culturele Afdeling dezer Legatie van
in de eerste plaats te Peking, verschijnende propagandietische bladen en periodieken).
ïot elot aij nog vermeld, dat de "kerngroep" in Nederland
VolJcomen ingesteld is op hét communisme j als een ideale vorm van
volksbestaan, in China aangepast aan de Chinese maatschappij en
dtuai van een eigen soprt en autonoom, aldus een der leiders van de
"kerngroep" tijdens een samenkomst van "kernleden" en andere Chinese studenten.
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