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GEHEIM

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een
dezerzijds samengesteld geheim rapport met bijlage, handelende over
het in hoofde dezes vermelde onderwerp, naar de inhoud waarvan ter
bekorting verwezen moge worden.
Met het oog op het geheime karakter der berichtgeving moge
ik U in overweging geven dit rapport niet verder te doen verspreiden.
Een doordruk van dit schrijven met bijlagen werd ter kennis««»ing
aangeboden aan de Minister-President en aan de Minister van Justitie.
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SEHEIM RAPPORE
Bijl.: Un

Ha de aanhouding In November 1952 te Amsterdam van de Indonesische communisten R.SÜNITO en 60 den T J wan is daar door de
"Perhimpuaan Indonesia" (P.I.) en de andere communistische groepering "Panitera Peladjar dan Pemuda Indonesia* (P.P.P.I.) aanvankelijk geen activiteit meer ontwikkeld, doch na hun verwijdering uit
Nederland is vrij spoedig gebleken, dat de P.I. en de P.P.P.I.
niet van zins waren de communistische propaganda onder de Indonesiërs hier te lande te staken.
Ha enkele besloten vergaderingen heeft de "Perhimpunan Indoneaia" in Haart j,l. te Amsterdam een algemene ledenvergadering .
gehouden (een zgn. congres) onder leiding van de communist SLAMEf
SUEOTJO, die aanstonds na de aanhouding van R.SUKITO diens voorzitterschap van de P.I. had overgenomen. Op bedoelde vergadering
ia toen een nieuw hoofdbestuur gekozen (onder voorzitterschap van
SIiAMET SUKOTJO) en daar is toen verder besloten om met inachtneming
van de nodige voorzichtigheid de propaganda voort te zetten. Daarbij zal men trachten zoveel mogelijk leden te werven. Het enkele
maanden niet meer verschenen verenigingsorgaan "Indonesia Merdeka"
aal opnieuw worden uitgegeven. Een Nederlandse communist, als tekenaar verbonden aan "De Waarheid", zal het periodiek illustreren.
Be reeds gedurende meerdere jaren bestaande band met de O.P.H.
blijft gehandhaafd maar men zal trachten dit zoveel mogelijk te
verdoezelen.
Sedert heeft de "Perhimpunan Indonesia** ook weer blijk gegeven
haar communistische agitatiemethoden te handhaven. Aanstonds nadat
bekend was geworden, dat het aan de communist (Trotskyist) CHAIRÜL
SALEH verleende visum (om in Leiden te studeren) na afloop van de
geldigheidstermijn niet meer zou worden verlengd, heeft zij op 13
April j.l. - na bespreking op een besloten vergadering te Amsterdam
- een in anti-Nedsrlandse bewoordingen gestelde circulaire verspreid^ waarvan een vertaling hiernevens is gevoegd.
De andere hiervoren genoemde communistische groepering, d*
"Panitera Peladj ar dan Pemuda Indonesia" (P.P.P.I.) zet haar propaganda ook voort* Bij het winnen van aanhang zal zij evenals de
"Perhimpunan Indonesia1* in de eerste plaats aandacht schenken aan
de in Nederland "nieuw-aangekomen" Indonesiërs, onder wie felle
nationalisten, die de verwijdering mit Nederland van R.SÜNIïO en
CrO Gien T j wan beschouwen als een belediging voor Indonesië. De activiteit der P.P.P.I. zal zich zoals voorheen uitstrekken over
alle plaatsen in Nederland waar zich Indonesische studerenden bevinden.
Reeds heeft de zgn. "Wetenschappelijke Werkgroep" der "Panitera'* deze maand te Amsterdam een besloten samenkomst gehouden.
Daar is toen aan de aanwezigen een hoeveelheid communistische lectuur uitgereikt (ontvangen van de "International TJnion of Studente"
te Praag; om deze te geven aan vrienden en kennissen. Verder
schijnt de P.P.P.I. doende te zijn om in andere Indonesische verenigingen in Nederland te penetreren, althans is dit reeds positief
gebleken ten aanzien van een niet communistische vereniging van
Indonesische studerenden.
22-4-1953.

OPROEP!
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De koloniale zweep heeft weer geslagen*
De pers maakt melding van het feit, dat een Indonesiër,
genaamd OHAIRTJL SJUQEH, geen toestemming heeft gekregen zijn
studie in lederland te voltooien.
Het weigeren van zijn visum door de Nederlandse autoriteiten
is gebaseerd op "zijn politieke achtergrond in Indonesië",
fot zover dit bericht.
Kameraden,
Bit gebeuren herinnert ons aan de arrestatie van kameraad
GrO en kameraad SOTJTO, wat gevolgd werd door hun verwijdering.
ïoen gingen wij ertoe over een duidelijke waarschuwing te
richten tot de Indonesiërs in Nederland.
De arrestatie van genoemde kaneraden was uitgevoerd op losse
gronden*
Wat hen overkwam kan mogelijk morgen Uw lot zijn.
Denk vooral niet, dat dit slechts overkomt aan personen aangeduid als communist.
Los van alle phrasologie is het zonder meer duidelijk, dat
deze houding een koloniale houding is.
Zo ook dit, wat nu kameraad Ch.SALEH is overkomen.
Dn wat is ons antwoord daarop?
fen eerstet Bewaak de eenheid.
laten we gezamenlijk op nationale basis de eenheid ondersteunen.
laten we gezamenlijk front maken tegen dit gebeuren*
Er zijn er die zeggen, laten wij er ons niet mee bemoeien,
als de samenhang van dit gebeuren zodanig is, dat Nederland
daardoor reohten in Indonesië kan doen gelden.
Welke rechten kunnen zij echter nog doen gelden, indien zij
het volle recht reeds bezitten door de winsten in Indonesië
aamen te harken, om onze arbeiders uit te buiten, de zegenrijke oogst van de B.f.Ö.
Onze houding in deze is duidelijk:
Wij veroordelen de koloniale houding der blanda's zoals die
hier getoond is.
Laten we daarom gezamenlijk front maken tegen dergelijke
aanvallen*
Breng een protest uit tegen de betrokken autoriteiten.
Laten we samengaan om alle regelingen, die het volk benadelen,
ongedaan te maken.
Amsterdam, 13 April 1953.
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