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Betr.: I.U.S.-congres
lic heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden copie
van mijn geheime brief aan de Minister van Buitenlandse Zaken van
heden, no.89623, handelende over het van 14-28 Augustus a.s. te
houden Tweede I.U.S.-Wereldstudentencongres te Praag.
Ter bekorting moge naar de inhoud daarvan verwezen worden.
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President,
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1. U. S.-congres

Ik heb de eer de aandacht van Uv/e Excellentie te verzoeken
voor het navolgende.
Van 14 tot 28 Augustus a.s. wordt te Praag gehouden het Tweede
I.U.S.-Uereldstudentencongres, georganiseerd door de Internationale
Unie van Studenten (International ïïnion of Students). Aan dit congres
zal worden deelgenomen door een ïïecferlandse en een Indonesische delegatie .
De volledige samenstelling van de Nederlandse delegatie is nog
niet "bekend; uit het verenigingsblad der ''Organisatie Progressief
Studerende Jeugd" (O.P.3.J.) is gebleken, dat uit haar midden vier
afgevaardigden naar Praag zullen vertrekken. Volgens het blad v/aren
daartoe reeds aangewezen;
J.G.van PRAAG-, Koningin Emsiakade 109, Den Haag;
VJim VlfiUKEMDLLIilR, Voltaplein 14 hs, te Amsterdam; en
Jan OLIVÏ3SR, leerling H. B.S. te Amsterdam.
De samenstelling van de Indonesische delegatie is daarentegen
wel volledig bekend. Zij bestaat uit de op l Augustus j,l. per vliegtuig uit Indonesië te Amsterdam aangekomen Indonesiërs TATANG- IIAHIjJI),
HJ30NO en IBM I.TU3TARI. Verder zijn voor deae delegatie aangewezen
de reeds ge ruime t i jd "t e Praag woonachtige Indonesiërs SUGIJOITO, BUDIAHDJO en WINAYA.
genoemde Tatang Hahmud is voorzitter van het Indonesische Jeugdcongres van de Hezmbliek Indonesia. Volgens het E„V.C.-blad "Werkend
Nederland" van 29 Juli j.l. heeft dit Jeugdcongres het initiatief genomen tot een actie ter ondersteuning van de (bekende) "Oproep van
Stockholm". Tot dit doel is volgens het blad een Indonesisch Vredesconiite* ge sticht.
lïaar verwacht mag worden aal op vorenbedoeld student ene ongr e s
te Praag in de eerste plaats aandacht geschonken worden aan de gebeurtenissen in Azië (strijd op Korea en de stichting van de Chinese
Volksrepubliek) benevens aan de communistische actie voor de zgn.
handhaving van de vrede.
In verband met het vorenstaande moge ik Uwe Excellentie xn overweging geven de Nederlandse Gezant te Praag uit te nodigen ~ indien
mogelijk - inlichtingen te willen verstrekken over het congres en
meer in het bijzonder vrat betreft de deelneming daaraan door de Nederlandse en Indonesische delegaties.
Come van deze brief zond ik aan de ?.ïinister President en aan
Uw Ambtgenoten van Binnenlandse Zaken, Justitie, Onderwijs Kunsten en
V/etenschappen en voor üniezaken en Overzeese Rijksdelen.
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