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Communistische activiteit in
Nederland onder Indo-Ghinezen

Met verwijzing naar mijn zeer geheim schrijven van
21 Februari j.l., No.173241, handelende over de communistische
"kerngroep" van Indo-Chinese studenten in Nederland, heb ik
de eer Uwe Excellentie ten vervolge daarop een dezerzijds
samengesteld zeer geheim rapport aan te bieden, 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 ook nu in overweging geven wel te willen bevorderen,
dat dit rapport niet verder wordt verspreid.
Een doordruk van dit schrijven met bijlage werd ter kennisneming aangeboden aan de Minister Tresident en aan Uw Ambtgenoten van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Kunsten en
We tens chappen.
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ZEER GEHEIM RAPPORg

letr,i communistische activiteit
in Nederland onder Indo-Chinezen
In dezerzijds zeer geheim rapport van 17 februari 1955 is
een beschouwing gewijd aan de oprichting in Nederland van een
eoamunistische "kerngroep* van Indo-Chinese studenten met het
doel zoveel mogelijk van hun landgenoten (studenten) te winnen
voor het Peking-bewind, ongeacht hun nationaliteit. Hierbij werd
tevens medegedeeld, dat men ook aanhangers van ïajang Kai Shek
moest trachten te winnen voor Mao 3?ae Tung. Deze activiteit wordt
gestimuleerd door de Legatie te Bern van de Chinese Volksrepubliek.
Uit sedert ontvangen betrouwbare inlichtingen is gebleken,
dat de activiteit Van de "kerngroepn (ook wel Ohina-groep genoemd)
voortgaat en dat er denkbeelden naar boven zijn gekomen tot penetratie in de landelijke vereniging van Indo-Chinese studenten,
met name de "Chung ïïwa Hui", welke organisatie in feite nog geen
uitgesproken standpunt heeft ingenomen t.a.v. de al dan niet
oriëntering op Peking. Daarom wil men deze vereniging gaan beïnvloeden en zelfs heeft een Indo-Chinees van de "kerngroep" zich
tegenover een der leiders bereid verklaard voor dit doel een
"kern" van overtuigde Chinezen te gaan vormen in de "Chung Hwa
Hui*.
Be activiteit der "kerngroep" is kennelijk niet onopgemerkt
. gebleven voor de Indonesische communisten in Nederland. Voor hen
is het natuurlijk van belang om de uit Indonesië afkomstige IndoChinezen aan zich te binden voor hun eigen doeleinden en hen dus
zo mogelijk af te houden van de beïnvloeding t»b.v« het Pekingbewind. Duidelijk is dit gebleken tijdens een in April j»l, te
Amsterdam gehouden bijeenkomst van de zgn. "Wetenschappelijke Werkgroep" van de "Panitera Peladjar dan Pemuda Indonesia" (P.P.P.I.)
onder leiding van de bekende Indonesische communist CHAIRUN CAROPEBOKA, student aldaar. Op deze samenkomst waren behalve CHAIRUN
immers geen Indonesiërs maar slechts vier Indo-Chinezen aanwezig,
die behalve lid van de "Panitera" ook aangesloten zijn bij de IndoChinese studentenvereniging "Ohung San Hui" daar ter plaatse.
CHAIRUN heeft daar zeer vertrouwelijk met hen gesproken en
hen verzocht in de vereniging "Chung San Hui" niet te laten blijken,
dat zij met hem in contact staan. Dit houdt verband met het daaropvolgende verzoek van CHAIRUN CAROPEBOKA aan hen, om heel geleidelijk en voorzichtig in "Chung San Hui" een "kern" te vormen, met de
bedoeling dus om Indo-Chinezen aan de communistische Indonesiërs
(de "Panitera") te binden. CHAIRUN heeft hieraan toegevoegd, dat
hij hetzelfde reeds heeft gedaan in de "Persatuan Peladjar Indonesia". Deze niet communistische Indonesische studentenvereniging
moet dus ook voor de Indonesische communisten, d.w.z* voor de
''Panitera", gewonnen worden.
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