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dezerzijds samengesteld geheim rapport, handelende over het in
hoofde dezes genoemde onderwerp, naar de inhoud waarvan ter be-
korting verwezen moge worden.
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GEHEIM RAPPORï

Onlangs heeft de Indonesische Hoge Commissaris aan de
communistische studentengroep "Panitera Peladjar dan Pemuda
ïndonesia*1 (P.P.P.I.) te Amsterdam opgevraagd de statuten en
de namen der bestuursleden en leden. Hierin is aanleiding ge-
vonden de "Panitera", welke tot dusverre alleen was een niet
in verenigingsverband georganiseerde groepering van Indonesi-
sche en Indo-Chinese studenten en welke beoogde de communisti-
sche ideologie te verbreiden onder de Aziatische studenten in
Nederland, om te zetten in een vereniging onder dezelfde naam*
De leiding van de "Panitera* heeft uit de door het Hoge Com-
missariaat getoonde belangstelling geconcludeerd, dat de Indo-
nesische Vertegenwoordiging h.t.l. het bestaansrecht van de
BPaniteraM als Indonesische studentenvereniging erkent en is
nu voornemens zoveel mogelijk nieuwe leden te winnen, mede met
het oog op de omstandigheid, dat het Hoge Commissariaat niet
sympathiseert met de studentengroepen, die onder invloed staan
van Ds PIJN VAN DRAAT en de "Stlousa" terwijl het ook niet
welwillend staat tegenover de Katholieke Indonesiërs* Het is
dus zaak voor "Panitera" - aldus deze opvatting ~ om zoveel
mogelijk leden voor deze groepen tot zich te trekken en ''aan-
sluiting" te zoeken bij het Indonesische Hoge Commissariaat.

De vereniging zal voorlopig het accent meer leggen op
het nationalisme dan op het communisme.

Een eerste stap voor wat betreft het contact met het
Indonesische Hoge Commissariaat heeft het bestuur van de
NPanltera Peladj ar dan Pemuda Indoneeia" bereids ondernomen
door een uitnodiging te zenden aan de pers-attaché* SOELEIMAN
om een inleiding te houden voor haar discussiegroep (ook wel
genaamd wetenschappelijke werkgroep), welke uitnodiging door
hem is aanvaard*

Voor deze inleiding zijn door "Panitera" "neutrale onder-
werpen" ter keuze aan de heer SOELEÏMAÏT voorgelegd, mede om
zoveel mogelijk belangstellenden te trekken.

Als een der meest aotieve leden van de "Panitera" kan
aangemerkt worden de 1ste secretaris CHAIRUN CAROPEBOZA.
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