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MINUTENBLAD
DOSSIER No OD 848 NAAM: ISIAlt PROPAGANDA IN NEDERLAND
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4
Vóór zover van de geagendeerde stukkfen (in dit OD geborgen) het schutblad
aanwezig was dit bijgevoegd.

O

17250 - '47



. 762 - D - '49.

Onderwerp : "ASSOCIAHOÏ

Bi jlagen : l (een).

9 Juni 1952.

- /-O , i.

•*jv

10JtWIW52, V ' • '-t^ 'f f

t r o u w e l i j k

Hierbij -wordt U toegezonden een foto-copie van de notulen van
een door de te Amsterdam gevestigde "Association of Islamio
Studentg" op 14 October 1951 in "Krasnapolsky" gehouden algeme-
ne vergadering, welke mogelijk thans van geen actueel belang
zijn, doch. Uw dienst een inzicht kunnen geven in doel en stre-
ven van genoemde organisatie. Einde.

l
vsV v. 3. OP KAART

PAR:



wflV ;A.ii.S*

V E R S;L A G '
van,de Algemene Vergadering ian de Association of Islamic Students
gehouden te Amsterdam in een :der zalen van Xrasnapolski 14, Oot. "

De /vergadering wordt om 13.30 door de Voorzitter geopend, en/schorst
daarop meteen de vergadering om de leden gelegenheid te geven candi-
daten te stellen voor het bestuur, dat volgens de voorloolge Statuten
demissionair is. Daar geen canflidaatstellingen binnenkomen, wórdt het
desfJtssionaire bestuur herkozenj met uitzondering van de assessor T.
Ftfoft, die schriftelijk ontslag heeft gevraagd. Het bestuur van de A.I.S
voor het verenigingsjaar 1951/? is derhalve als volgt samengesteld:

M Voorzitter; F.A.-Overing; > • '
K j Secretaris: S.H. Alatas;
x \: .Mej, R.A.A. Surianata. fv

Mededelingen van het Bestuur. De A..I.S. is gesticht in November 1948
wegens de noodzaak, gevoeld door de Islamietische studerenden hier te
laficfe oia zich te verenigen ter,versteviging van hun onderlinge band,
e» ter gezamenlijke viering van de Islamietische hoogtijdagen, enz.
Ook in het afgelopen verénigingsjaar zijn deze feesten, in samenwerking
met de Raad van Mosleas in Nederland gevierd. De Maulid an-Nabewi -jverd
t* Bén Haag gevierd ten huize van Sdr. Nurali Surotjitro. De Mi'rad.f- -
viering vond plaats in Restaurant "Boschlust", eveneens in Den Heeft.
Het religieuze gedeelte van de viering van het TId-al-Fitr (Lebarsn)
.vond plaats in de Ambassade van Pakistan te Den' Haag; hier Waren naar
schatting 300 personen aanwezig. Het tld-al-Adha vond r>laats in V'asse-
naa.r, in het gebouw van de Indonesische Hoge Commissaris, Backershagen.

-samenkomst 'met de-deelnemer» - aan h-et ••Int-erntttloitale

p

voor Internationaal "Recht, waar Islamietische studenten uit Parijs en
Londen onze gast waren. De heer Shahryar Khan, Secretaris van de Ambas-
sade van Pakistan, hield een rede over "Islam in Pakistan" te Amster-
dam. Oo.< was er een lezing van Sidi Umar van Leeuwen over zijn verblijf
in Noord-Afrika. Een gift groot f .50 , - van Z.7xc. S.L. Bokh^ri, Charp-é

• d»Affaires van Pakistan, kwem binnen.
Vervolgens deed de Heer S.H. Alatas enkels mededelingen over het te ver-
BcÜijnen tijdschrift, genaamd *Al-Q.iyara»t en de ^enninpaeesteresse legde
rekening en verantwoording af van het financi'éel beleid van de A.I.S.

' De Voorzitter deelt vervolgens aan de leden het doel van deze Algemene
Vergadering mede: het vaststellen van het Ontwero Statuten en Huishou-
delijk Regiement, opdat deze ter goedkeuring aan H.M. de Koningin^ kun-

. hen-worden voorgelegd. Z.h-.s. wordt het Bestuur gemachtigd de vereiste
stappen hiervoor te- doen. .

»\g en eventuele goedkeuring van het Ontwerp Statuten en het
Qfttw"eïp Huishoudelijk Reglement. '
De Voorzitter deed enige mededelingen over de voorwaarden en <3e juridi-
scüfe gevolgen van de goedkeuring der Statuten door H.'A. de Koningin;
j&ét' algemene stemmen besloot de vergadering het Bestuur te machtigen
tot indiening van een daartoe strekkend verzoekschrift. Aan de ordevas
ee?st de bespreking van het Ontwerp Statuten.
Be Voorzitter verzocht eerst de namen der bestuursleden onder de Statu-
ten aan te vullen met: Assessor: T. Fuad, wiens naam tot zijn spijt
uitgevallen wad-w Verder deelde hij mede, dat door omstandigheden de Ee-
stüujcevergaderigg eerst na het stencillen van de door hem voorlopig
sameiigestelde ontwerpen gehouden kon worden, zodat het Bestuur bij de
tjéhauaeling der afzonderlijke artikelen enkele wijzigingen zou voor-
itellen. De Voorzitter deelde voorts mede, dat de vorige Statuten te



. <r A.I.S. - 2 . 4 .

beknopt waren om aan de door de Hegering gestelde eisen te kunnen vol-
doen, en dat zij daarom uitgebreid waren; alle artikelen van de vori-
ge Statuten waren echter verwerkt in de tegenwoordige. Uit de hierop-
volgende discussie bleek oVerigerts, dat alle leden het eens waren met
de strekking van de door het Bestuur voorgestelde Statuten, én dat men
alleen hier en daar de formulering gewijzigd wilde zien,, of iets wilde
toevoegen. • . ; •
Vervolgens werden de artikelen van het Ontwerp Statuten afzonderlijk
voorgelezen en besproken.
ArtikQl 1. Als plaats van vestiging werd gekozen Amsterdam, omdat het
merêndeeT"~der leden en drie van de vier bestuursleden aldaar woonachtig
is. ' • • " ' , .
Artikel 2. Ingelast werd eea exadte definitie van het woord "Islam".
Arti'ker 3" werd goedgekeurd met 8 stemmen vdór, 3 stemmen tegen en 1 5
onthoudingen. • > .
Artikel 12. Stemming 8 - 6 - 12. j '

Stemming ' 6 - 3 - 1 7 .
Artikel 25. Stemming over de tweede zinsnede: 7 - 2 - 17. Na enige dis-
cussie ïïë'üoot de vergadering totöanneiaing van het bestuursvoorstel tot
opnemen van deze zinsnede op grond van de overweging, dat de leden over
vele plaatsen in Nederland verspreid wonen, zadat oo een geregelde on-
koroet niet te rekenen valt; schrapping van de zinsnede zou de A.I.S.
derhalve kunnen paralyseren. . -
Artikel 27. Slechts één lid was hiertegen.
ArtIkêP]327 Stemming: 6 - 4 - 1 6 .
Bij de overige artikelen werden enkele formuleringen gewijzigd, die zon-
der stemming goedgekeurd werden.

"Be'ëïot eri' we re iot*"ïïeif"'toevoeden va'n één preambule, waarvan de op-
stelling van de tekst werd ovsrg-eiateri aan een commissie, bestaande uit
het Bestuur eü twee leden, de heren Tjcokrohadikusumo en Khudori. In ver-
band met het vergevorderd uur werd de bespreking van het Ontwerp Huis- »

Reglement uitgesteld^ •, •
4. Mededelingen over het "Culturai and Scientific Forum of the A.I.S'."

Het doel van dit Forum is: verspreiding van kennis over de Islam en
alwat daarmede te maken heeft.,' in Amsterdam en in Den Haag worden de
dit Forum cursussen in het Arabisch gehouden, reso. door de heren
Abderrahman Xoooe en F.A. Overing. In Amsterdam znlx e-?n cursus-"Ken-
nis over .de Islam" door de heer S.H. Alatas worden gegeven. -In

-^am heeft de heer Shahryar Khaji een lezing gehouden over de Islam
'Pakistan, zoals reeds meegedeeld. In dp to-ekoast hor>en we deze.
gen in de Aula van de Gemeentelijke Universiteit te.houden.

5. Verkiezing van het Hoofdbestuur. Hierover is bet nodige reeds onder
punt 1 vermeld. r •.

6. Vaststelling van de contributie over het. vërenigingsjaar 1951/2.
In overeenstemming met art. 19 van het Ontwerp Huishoud el i .j k Regle-
ment wordt deze contributie gesteld op f 6.00, te voldoen in twee tej
mijnen^: de helft or> 1 Novembe^r en de "helft op t Mei 1952.

7. Hier werd ingelast het voorstel van het Bestuur tot beaoeaiing van i\s van het Bestuur. Z.his . 'werd hiertoe besloten. Benoemd we]

C G.Jl QC 06T*6H* - ' • . , " /^4£i/\. <^A• w^gygj^, t f t o M ' i c ^ ^ H t . v ^
1) Ch.I.M. Tjokrohadikuteum*, ft^r4-^rh-ar » n u _t\ j\.
2) Abderrahman Koppe, wegene zijn kennis van de Islam. <•

8. Ponvraag. Hiervoor raeld'e zich fciemand aan, wegens, het late uur.

[e

De Secretaris:



AAN: CAW/I

VAN: CAW/II

Ondershands werd van ID Amsterdam vernomen, dat KOPPE, de
leider van de "Woking Muslim Mission" in Nederland omstreeks eind
Augustus 1951 met een dame uit Den Haag naar Marokko is gegaan.
Bedoelde dame, waarvan de naam nog niet bekend is, heeft een kind
van een te Cas;fablanca wonende Arabier. De bedoeling was om deze
Arabier tot een huwelijk met haar te bewegen, waartoe Koppe zijn
medewerking zou verlenen.

Van dit roerend verhaal van naastenliefde geloof ik zo op
het eerste gezicht niet veel, vooral niet, als ik het rapport van
ID Den Haag van 4 Augustus j.l. (CO.115867) er naast leg. Ik meen
n.l. met stelligheid te kunnen concluderen, dat de juffrouw die de
baby gekregen heeft, de in dit rapport genoemde Alberta M.D. DE
GROOT HERZQG is en dat de te Casablanca wonende Arabier, die de
vader moet zijn, de Marokkaan Mohammed Ben Sheik TAZ2S is.

Juffrouw De Groot Herzog en haar "kamenier", Justina van
GENDEREN alias Choustina NAROIN DA BODA. zijn louche typen. Wat
EOPPE, die toch niét ongunstig bekend staat, bewogen kan hebben
om zich voor eerstgenoemde "dame" te interesseren, is mij nog
niet duidelijk.

Het is wel waard, dat eens uitgezocht wordt of er meer achter
zit. Vide bijv. het contact met DHAMRAH en de in het notitieboekje
van deze voorkomende aantekening, dat hij contact heeft gehad met
Westerling in Europa en Afrika. Voorts de mededeling in het rap-
port, dat informanten het sterke vermoeden uitspraken, dat hier
sprake is van smokkel van goud en diamanten naar het buitenland.

Gaarne met U bespreken ter bepaling van een ev. actie.

CAW/II, 14-12-1951.,
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Onderwer

- 4. j *Y. *-
14 December 1951.

•:_ Betref f end 4 P.J.F.K.
.
7UÉC.1951 V e r t r o u w e l i j k . -

X

""OT* Medegedeeld wordt, dat naar eerst thans vernomen werd, de
bij U bekende leider van de "Woking Muslim Mission & Literary
Trust" : KOPPE, Paul, Julius, Priedrich, Karl, (Emmerik, 10-
(5-1914), zich ook noemende EL AÏÏDTSRIUCHMAB KOPPE, op 15 Augus*
tus 1951 te 9-35 uur per E.L.M.-vliegtuig van Schiphol naar
Barcelona is. vertrokken.
KOPPE was vergezeld van een dame, genaamd A.M.GROOT HSSZOG»
ersonalia onbekend, die afkomstig moet zijn uit Den Haag/en

*met hetzelfde vliegtuig naar Parijs vertrok.
Nader werd terzake nog het volgende vernomen :
Juffrouw GROOT HEIZOG zou een buitenechtelijk kind hebben

van een te Casablanca woonachtige Arabier, waarvan de naam
niet genoemd werd.
Teneinde tot een huwelijk met deze Arabier te komen, zou

GROOT HÏÏRZOG zich tot KOPPE gewend hebben om hulp, 3aar laatst
genoemde uitstekend Arabisch spreekt,.

ÖDPPI was genegen te helpen en besloten werd tetamen naar
Casablanca te gaan. Tot Parijs werd de reis inderdaad gezamen-
lijk gemaakt. Hier bleef GROOT HERZOG achter, naar verluidt
om te proberen een auto van een kennis te lenen, met welke
auto dan de reis van Barcelona naar Casablanca zou worden

L*^4<-*~voortgezet. KOPP® vloog door naar Barcelona. ̂
w_,™,,"̂ "-«~--"— -

Enkele dagen later zou SSöüTHEEZOG zich te Barcelona bij
EOPPE hebben gevoegd, echter zonder auto. Besloten werd toen
om de reis van Barcelona "liftende" voort te zetten. Op deze
wijze werd ilgeciras -Noord Afrika- bereikt.
Hier bleef KOPPE achter, daar hij intussen vernomen had,

dat de door hen gezochte Arabier niet te Casablanca verbleef.
GrEOOï HERZOG zette de reis naar Casablanca voort.
KOPPE keerde terug naar Hederland, waar hij eind September

arriveerde.
GE00Ï HEEZOG zou zich thans te Tanger ophouden. Einde.

3.
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Coie voor CO.124950

KIB1S2EEZB TAN *3-&rav«a}safe, 15 Februari 1952.
BÏMBULATOSS ZAESI ^\t 68

«^,

Ho.* C. 124950
Bijl.s G*n* •
CAW/I, TA. 5. \\: "Ateadyah Muslia

Missie" &n Z.de Lyon

Ik aoge ïï om beriolit Teraoftken op aijn sehrijvsn
27 December 1951, no. 124950, feandalanda OTer het lü feoofie
dezes genoemde onderwerp. /-

HEf HOOPB VAlf BE

i, BRESL

* -«• B«*r Rappeli 20-3-1952.
ïiwOfdco«ffld*8sria van Pol I tl a,
te
«a-O B A 7 31 H H A S B. i^r^^^^



Copie voor CO.124950

MlffïSÏBIIE TAH \^5\, 27 December 1951
SIIHE81AKDSB ZAKEN \f \t

Ne.i C.124950
Bijl.s één

CAW/I. TA.5.
Betr.i "Ahffiadyah Muslia

Hlaaie* en Z.de Lyon

Ik aoge U mededelen, dat op 30 November J.l. te Amsterdam ia ;
het cafrf-röstaurant "Kraanapolsky" een bijeenkomat i» gehouden door
de "Ahmadyah Mualim Missie" in Kederland.

Bij afwezigheid van de leider van dese Muslim Misaia» «et
name Bashir, die op deselfde dag te Uwent in het gebouw "Aiieitia"
een bijeenkomst moeet leiden, trad te Amaterdaa als eprsfcer op
2. de LYOïït wonende te uwen t, die een door Bashir vd. opgea^lde
verhandeling voorla.8 over ''De taak van de öodadienat".

Op deze teijeenkomat werden voorts aan de aanwezigen «eatea-
cilde pamfletten uitgereikt waarvan U een afschrift hierbij gelieve
aan te treffen.

Ik zal het zeer op prija stellen indien tj mij 2 oud t kunnen
inlichten over voornoemde Z.de Lyon.

HSÏ BOOMS VAN 18 DIBïïSf/
J

Aan de leer
HoofdooMiiaaarla van ïolitie,
te
'a«S g A T B H I A g I,

;BRESLAÖ
Rappel: 10-2-1952.



A. P S G B E I F 3?

BEAMENDE YBASBH TAff ONZE TIJD.

Hoe vindt ga da omstandigheden momenteel In da wereld? Ia het
nodig, dat er verandering komt? Gelooft ge, dat aan derde wereldoor-
log onvermijdelijk ia? Of gelooft ga dat bat wé"l mogelijk i* oa e*as
da werkelijke vrede tot stand te brengen? Of laaft ga geheel «onder
geloof? laar leeft ga dan niet in aan Christelijk land? Dan la toch
uw opvoeding op Christalijke grondslagen gebaseerd? In staat "naaa-
tenliefde" niat lijnrecht tegenover "oorlog"? Ha ga weet welke ge-
dragslijn ge uit liefde tot da medemens hebt te volgen, waarom *£jt
ga dan bavreaad voor aan oorlog? En gijn daarenboven alle omringeida
landen ook niat Christelijk? Of vreest ga wellicht niet-Chriatelî ke
«achten? B.v. da volgelingen van andera godsdiensten? Of dLJn h* t
die nonaan, welke in het geheel geen godsdienst hebban, ©adat «i|
Goda bestaan loochenen, die ge vreest?

Wantrouwt ga dua andersdenkenden, dia in da grond der «aak
hateelfde «ijn ala uzelf in het diepat van uw eigen hart? Wordt feet
dan niet da hoog»te tijd, dat u aich meer verdiept in godadlanatige
aangelegenheden? Of vindt ga dat dit juist aanleiding ia van «ovaal
verschil van mening, nat 20 vaak optredende tragische gevolgan? In-
dien dit «o is, bij wie moet da» da font worden geaooht, in dé laar
of In da aanhangers dier laar? Welke godadianat predikt dan «mik aan
onverdraagzame houding? Weet ga eigenlijk wal wat godadianat bete-
kent? Bn hoe godsdienst in da wereld ia gekomen? En zo ge da «n of
andere godadianat belijdt, boa dese in da wereld ia gekomen? Wanneer
ar nu verschillende godsdiensten beataan» waarom hebt ge juiat da*a
verkozen? Is ha t Qftdat ga alles hebt bestudeerd? Of omdat uw omgavijig
grotendeels dia godadianat aanhangt, of aangesien gij toevallig allee
van dia godsdienet afweet?

Indien - wat hoogstwaarschijnlijk het geval is - het laatata
inderdaad de reden ia, kent ge uaelva dan hot recht toe te baweren,
dat slechta gij aet uw geloofsgenoten het juiste pad bewandelt? fiat
ga, dat in tijdan toen da volkeren nog «eer weinig contact pat elkan-
der hadden, het nodig was, dat Gods leiding voor ieder van die volke-
ren afzonderlijk moest worden gegeven? En daarom in da meeste geval-
len aan anigaadna nationaal karakter dragen, tecamen «at hat idee
"uitverkoren" te jsijn? Wanneer wij nu aannemen, dat de waarheid lang-
zamerhand onthuld ia geworden, namelijk hoe omce verhouding tiat Gfod
én tot da nanaan onderling moet «iju, wat achteraf van sjaW grote be-
tekenis ia, leidt dit dan niet tot de veronderstelling, dat «nâ  de
gehele waarheid zal worden onthuld? En dat dit geschieden «al, indien
da volkeren dar wareld mat elkaar in contact kunnen koaen, opdat wij
weten Bullen, hóe wij ten opzichte van elkander hebben te handelen?
Hu zijn er twee mogelijkheden: 6f die tijd is nog niat gekomen en da&
sijt gij gerechtvaardigd In het geloof van uw land» waarbij ga u ach-
ter aeer goed rekenschap dient te gavan van Joh. XVI: 12 en 13, 6f
hetgeen neer waarschijnlijk is, dia tijd ia reeds gekomen, en dan
dienen wij te zoeken naar da laatst geopenbaarde waarheid, en dia ona
dan ook a n t w o o r d cal kunnen gavan op a l l a vragen, dia ons
momenteel beaighouden.

Omtrent de rechten des mensen? Boa hebban wij ona te gedragen
in geval oorlog ona opgedrongen wordt?

Wat ia "nationaliteit"? Boa hebban onderdanen en regeringen
«ich ta gedragen, ook ten opsichte van elkander?

- 2 -
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No. 3679 - A - "51. 7 December 1951.
Onderwerp : "AHMADIYYA MUSLIM MISSIE"

(bijeenkomst)
Bijlage : l (een) .

V e r t r o u w e l i j k .

Medegedeeld wordt, dat op Vrijdag 30 November 1951 te 20.00
uur in de terras-zaal van "Krasnapolsky" te Amsterdam een bijeen-
komst werd gehouden door de "Ahmadiyya Muslim Missie" in Nederland

Een aankondiging van deze bijeenkomst verscheen in het dagblad
"De Telegraaf" van 28-11-1951.
| Behalve de"missionaris" : Abu Bakar AYYÜB, "Honest Arabian"
waren aanwezig : 13 Europese mannen - 3 Europese vrouwen - 2 In-
donesiërs en een uit Suriname afkomstige Indiër.

Daar de leider van genoemde Muslim missie : BASHIR, in het ge-
.bouw "Amiwitia" te Den Haag op dezelfde avond een bijeenkomst had,
ftrad als spreker te Amsterdam op een zekere Z. DE, LYON, wonende
te Den Haag, personalia niet bekend.

Onderwerp van de lezing, welke door BASHIR op papier was ge-
steld en door Z. DE LYON werd voorgelezen, luidde : "De taak van
de godsdienst".

Het geheel bewoog zich uitsluitend op religieus terrein.
Slechts bij de algemene discussie werden twee vragen gesteld,

welke mogelijk tot een politiek debat hadden kunnen voeren, nl. :
1. Hoe staat de Islam tegenover de oorlog ?

Antwoord : De Islam,erkent de menselijke neigingen en natuur.
Algemene vergevingsgezindheid wordt gepropageerd. Als men aan-
gevallen wordt mag men zich verdedigen. De Islam verbiedt
ma oht s-wellust.

S. Heeft de Islam bezwaar tegen het communisme ?
Deze vraag werd door spreker knap omzeild, daar anders een po-
litiek debat zonder eind zou zijn gevolgd.

Op deze bijeenkomst werden aan de aanwezigen gestencilde pam-
fletten uitgereikt, waarvan een afschrift bij dit schrijven is ge-
voegd.

Onder de titel "Brandende vragen van onze tijd", wordt opge-
wekt tot belangstelling voor de godsdienst in het algemeen en de
Islam in het bijzonder.

Opmerkelijk zijn echter de volgende in dit pamflet voorkomende
T}£3 Q Cfpi £?A C3 *

"Hoe vindt ge de omstandigheden momenteel in de wereld ? Is het
"nodig dat er verandering komt ? Gelooft ge, dat een derde wereld-
«oorlog onvermijdelijk is ? Of gelooft ge dat het wel mogelijk/5 is
"om ééns de werkelijke vrede tot stand te brengen ?" en

"Omtrent de rechten des mensen ? Hoe hebben wij ons te gedragen
"inigeval oorlog ons opgedrongen wordt ?
"Wat is nationaliteit ? Hoe hebben onderdanen en regeringen zich
"te gedragen, ook ten opzichte van elkander ? Einde.

J* AM ï 3.

PAR:

10DGD, 1951 .d.



BBIHDENDE "VRAGEN VAN OH2E TIJD.
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Hcfe vindt ge de omstandigheden momenteel in de wereld? Is het nodig, dat er veran-
dering kont? Gtelooft ge, dat een derde wereldoorlog onvermijdelijk is? Of gelooft ge
dat het wél mogelijk is om êé"ns~ de werkelijke vrede tot stand 'te brengen?
Of leeft ge geheel a onder geloof? Maar lééft ge dan niet in een Christelijk land?
Dan is tèoh uw opvoeding op Christelijke grQrid33agenvgébaseérd? En staat "naasten-
liefde" niet lijnrecht tégenover "oorlog"? Als ge weet welke gedragslijn ge uit
liefde tot de medemens hebt te volgen, «aarom aijÉ 'ge dan bevreesd voor een oorlog?
En zijn daarenboven alle omringende landen ook niet Christelijk? Of vreest ge wel-
licht nlet-Christélijke machten? B.v« de volgelingen van andere godsdiensten? Of
zijn het d£e mensen, welke in het geheel geen godsdienst hebben, omdat zij Gods
bestaan loochenen, die ge vreest?

Wantrouwt ge dus andersdenkenden, die in de grond der zaak hetzelfde zijn als uzelf
in hét diepst van uw eigen hart? Wojidt net dan niet de hoogste tijd, dat u zich meer
verdiept in godsdienstige aangelegenheden? Of vindt ge dat dit juist aanleiding
is van zoveel verschil van mening, met zo vaak optredende tragische gevolgen? In-
dien dit zo is, bij wie -meet dan de fout worden gezocht, in de leer of in de aan-
hangers dier leer? Welke godsdienst predikt dan zulk een onverdraagzame houding?
êet ge eigenlijk wel wat godsdienst betekent? En hoe godsdienst in de wereld is
gekomen? En zo ge de êê*n of andere godsdienst belijdt, hóe deze in de wereld is
gekomen? Wanneer er nu verschillende godsdiensten bestaan, waarom1 hebt ge juist
deze verkozen? Is het omdat tte alles hebt bestudeerd? Of omdat uw omgeving groten-
deels die godsdienst aanhangt, of aangezien gij toevallig allet van die godsdienst
afweet?

Indien — wat hoogstwaarschijnlijk het geval is — het laatste inderdaad de reden
is, kent ge uzelve dan het recht toe te beweren, dat slechts gij met uw geloofs-
genoten het juiste pad bewandelt? Wist ge, dat in tijden tóen de volkeren nog
zeer weinig contact met elkander hadden, hét nodig was, dat Gods leiding voor
ieder van die volkeren afzonderlijk moest worden gegeven? En daarom in de meeste
gevallen één enigszins nationaal karakter dragen, tezamen met het idee "uitver-
koren" te zijn? Wanneer wij nu aannemen, dat de waarheid langzamerhand onthuld is
geworden, namelijk hoe ónze verhouding tot God én tot de mensen onderling moet
zijn, wat achteraf van zéér grote betekenis is, leidt dit dan niet tot de veronder-
stelling, dat éVTna de gehele waarheid zal worden onthuld? En dat dit geschieden
zal,indien dé volkeren der wereld met elkaar in contact kunnen komen, opdat wij
weten zullen, h6e wij ten opzichte van elkander hebben te handelen? Nu zijn er
twee mogelijkheden: Of die tijd is neg niét gekomen en dan zijt gij gerechtvaar-
digd in het geloof van uw land, waarbij ge u echter zeer goed rekenschap dient te
geven van Joh* XVI; 12 en 13, 6f hetgeen méér waarschijnlijk is, die tijd is reeds
gekomen, en dan dienen wij té zoeken naar de laatst geopenbaarde waarheid, en die
ons dan ook a n t w o o r d zal kunnen geven op a l l e vragen, die ons momenteel
bezighouden.

Omtrent de rechten des mensen? Hoe hebben wij ons te gedragen in geval oorlog ons
opgedrongen wordt?
lat is "nationaliteit"? Hoe hebben onderdanen en regeringen zich te gedragen,
ook ten opzichte van elkander?

Hoe kunnen economische problemen worden opgelost? Welke de levensregelen zijn, voor
een gezond lichamelijk éh geestelijk leven? In welk licht — een verschil in
godsdienstig opzicht — dient nu te worden gezien?

- 2 -
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WIST GIJ, DAT DEZE PROBIEHEN NIET AHEEN VAN DEZE TIJD ZIJN, WUR DAT VOORNOEMDE
PEOBEEMEN IN IBDBKflvEBRIODE VAN HET MENSDOM OM ANTWOORD VROEGEN?

WIST GIJ, DAT DES ANTWOORDEN INDERDAAD - EK RREDS IANG GEEEDEN, ZIJN GEGEVEN?

En dat die antwoorden rdèt steunen op het gezag van menselijjse, vergaderingen, doch
op het gezag van é*é*n man, die verklaarde de hoogste Autoriteit te beaitten, door
flj> te treden als eenrgezant , Gods?, , . . . . , , ..;, v

• • • . ' . ' ' , ' ' ' . . . ' • • . ' - r ;-1 " , • ' ' •• •-, - • ' . ' . . . ::' • : - . - . - i d : . : . - - ; '
En dat diens gezag nog in dit/ tijdsbestek opnieuw werd bevesjfcigd?

" ' ! > ' ' ' . ' ' ' • ' . ' • . ' . ..-..:7i..i.''i,'; . : ' . ' • • • "j ,. ...i' • " " ' ' ' ' : • L ' , ' j ' .

Wij achten het een voorrecht u te Imnnen en-te mcgen bijs;t;aan in deze voor vrede
en innerlijke rust van een mensenziel zo belangrijke aangelegenheden.

. . . . . . . • . 'j' •:; • ".'•''• c.1" ; ' - • • : •

IY^ WSHM: ;H1SSIE to Nederland
rocklflaii 54 ̂  5& e n H a a g
Tel. 72*11.06, : ,

. . . . . . . . • : . : , . „ , , - / ; t \.\" ti. J i " . ' , ' . ' ' . .- • •' ^ V . . • .. . ; • /"'"

. > Iedere raaand worden vergaderin^n gehouden iü "Den Haag en omliggende steden^
Indien U een .dezer vergaderingens wenst bij te wonen, verzoeken wij ü beleefd,x
<ws dit-mede te delen.:'-- , • : . ; : " : . • ..p ••••-:; , , . • - v. r : ; ; •/ v . ,
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Nr.3834-'51. ^
Antwoord op nr.115.867,
d.d.5-lO>-'51.
Betr .Me j. J.HERZOG.

/ y < V

Januari 1952.

YBBTBDUWELIOK.

ACD|
Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven kan
het volgende worden bericht:
Blijkens inlichtingen uit het Bevolkingsregister te
Amsterdam staat aldaar op het adres Apollolaan 175 hs,
ingeschreven:

l Jastina HERZOG,
geboren te 's-Gravenhage,20 December 1950,zonder beroep,
Nederlandse.R,K»,ongehuwd,in het bezit van paspoort nr.
110816-B,geldig tot 15 December 1952.
Zij is de dochter van Peter griedrioh Albert HERZOGj
boren te Bloemendaal,8 Mei 1890 en van Cornelia Maria
van GMDERBH, geboren te Batavia,27 juli 1880.
Bij een persoonlijk ingesteld onderzoek is gebleken,dat
justina HERZOG niet op $et hierboven vermelde adres woon-
achtig is,terwijl aldaar ook geen ander adres van haar
bekend is. Ook haar ouders wonen daar niet.
Een en ander heeft tot gevolg gehad,dat aan het in Uw
schrijven vervatte verzoek geengevolg kon worden gegeven.



4/5 00 115.867

MUISTBSIS ?M ' a-<5f«v««fe«g«, 5 Öatober
2 AKEN Jsvaetraat 68

s 115.867

Betr» l K«l» J» van

Hierbij moge ik ïï verdoeken mij in te liohten omtrent
de antecedenten en politieke oriëntering van me j* »Tustina
van GSNDEHBS, wonend* te uwe»t, Apollolaan 175»

Betrokkene werd meerdere malen in geeelschap gesien
van de ïï bekend Adelberth X. DH4MRAH en de te ' a-ffravenha-
ge wonende Uberta Maria Drlederike de CSCOT HSS20G, gebo-
ren «e Ak«n op 19 Rei 1927*

Laatstgenoemde heeft ««n buiten eoht geboren kind van
de Warokkaao Mohammed Ben Sheik TA2e, die thana in ~"
Afrika vertoeft»

Genoemde pereonen braohten zeer dikwijls en
de late avonduren een baaoek aan de waning van sekere
KA8IM, studerende en wonende te Leiden. Wet welk doel deae
Desoeken werden afgelegd, ie niet bekend.

In Auguetua 1950 hebben genoemde daae3 kamera geh\Qird
aan de Van Alkeaadelaan te ' 3-Gravenha^e. He j* de GROOT HSR-
ZOG noemde aio h toen Kaydew» Mohammed Ben Sn«ik TA24, terwijl
ai j Me j, van &KDBRBH yooretel.de al e haar kamenier* Ohottati-
na TJarcin Da BOB A. Op een nacht, om 24.00 tmr, «ijn «ij plet-
eeling van de kanere verdwenen era aiJ »ijn «r niet meer te*
ruggekeerd.

Beide daaea souden ook dikwijle in Belg!» vertoeven.
Betrokkene - Me j. J. van (J STOERST? * heeft bovendien in

Ben Haag getracht in het besit te komen van een paupoort van
een meisje; dfjt veel op haar lijkt, welk paspoort «ij nodig
had om naar Frankrijk te gaan.

Van DH*HRAH werd mij beriobt, dat hij op 3 Jol i jl. te
Ben Haag op varaoek van de Rijksrecherche te Arnot«rdam werd
gearresteerd*

Ook voor andere inlichtingen, welke enig lioht op het
voorgaande souden kunnen werpen, moge ik mij aanbevolen hou-
den.

_ s

HST HOOFD VW SE BISSSÏ
Nameno dece,

. E. BRESLAU

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie
te
AMSTBRDAÜ

Happeli 5 Januari 195Zj



v i) G a n a
Verbinding: Ho.12

Ag.no.1761.

Onderwerp: Pension van D.A.Abdul KAïtll;.

Datum ontvangst bericht: 17 Juli 1951.

Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar

4 August us 19 i? l •

ffifafi

Waardering bericht: betrouwbaar

Sevens bericht gezonuen aan:

liedewer kende instanties:

Ondernomen actie:

l

Hieroij wordt medegedeeld, dat van drie verschillende
contactpersonen te Leiden het volgende werd vernomen:

In perceel Aalmarkt 20 te Leiden wonen de volgende
personen:

Hoofdbewoner:
' ' Doddy Adoli' Abdul KAHIM, student, geboren te

ïanggarong "(Ind.) 13 LIei 1921, met zijn echtgenote:
% l He rmine^ QRAHM? geboren te Bandoeng 4 üctober 1926

en drie jonge kinderen.
Genoemd echtpaar is gehuwd te Batavia op 2? Februari

1944. 2ij werden'te Leiden ingeschreven op 26 november
1946, komende van Bandjermasin'(Ind.).

Abdul 1-CA.RIlvI is socialist, doch zeer gematigd.
Inwonenden.> zijn:

. X » 'L'eunkóe • ISKAHDAR, geboren te Heursudoe (Ind.) 19 Oc-
tober 1924, student.

Hij is waarschijnlijk nationalist, doch hij is njet^
links georiënteerd.
^ ' Jacop PIRY, geboren te Pajeté 3 September 1920, ge-

huwd me t A* _G_. BOlüRAH, geboren te Soemba (Ind.).
Hij is geabonneerd op "De Y/aarbeid", -die ook wei door

de mode-bewoners van hem wordt geleend.
„ns> PIHY is links georiënteerd, doch niet fanatiek.

/*\'iV* JOHH ,OLAIJ1 SJOA, geboren te Batavia 4 augustus 1927,
Student, tevens verslaggever voor "De I'ele;<raa±'M.

Alle hiervorengeno-jinae personen zijn lid van de
^̂
"oorts komen er varschilxande Indonesiërs bij Abdul

KA.R1M eten.

Het is de Politie te Leiden - en ook de verschillende
contactpersonen - opgevallen, dat de Amsterdamse student
AdeJLberth t^DAMRAH in gezelschap van twee dames, die zich
~dë~gezusters' DB G-ROOT noemen, zeer dikwijls en altijd in
de late avonduren, ten nuize van Abdul KARII.i op bezoek ko-
men. :4ij kom.en dan per auto HX-45529» ï'ord Vedette, welke
eigendom is van juffrouw D̂fl GROOT Ha'RZOG. Soms beschikken
zij over veel geld - er werd gesproken van vele bankbil-
jetten - , doch het komt ook voor, dat zij geen cent be-
zitten.

De I.D. te Leiden verzocht aan de l.D. te Amsterdam
en ' s-G-ravenhage nadere inlichtingen omtrent DAMRAH en de
bedoelde dames.

-Door-
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4 -Door de Rijksrecherche te Amsterdam werd opsporing
en aanhouding van DAMRAH veraocht terzaüe van oplichting.

Door bovenvernelde informanten werd nog het volgende
medegedeeld:
**^, Adelberth Lludaf'fer DAMRAHj, geboren te Permabingen
(Ind.) 17 Augustus 1925, is student en woont te Amsterdam,
Apollolaan 175. Hij is de laatste tijd zwervende, zodat
voor studie geen gelegenheid is.

Ingaande Laart 1951 is zijn delegatie uit Indonesië
gestaakt, waardoor hij financiële moeilijkheden heeft. Op
8 Juli j.l. is hij met een vriend in Amsterdam uit geweest
hij had toen weer geld, dat hij door tussenkomst van de
K.Ii.LI. van zijn vader uit Indonesië had ontvangen. Dit is
althans volgens zijn eigen - twijfelachtig - verhaal.

Op 3 Juli j.l. werd hij door de • reenerene van de
Haagse Politie in hotel "De Hederlanden" aan de Wetering-
kade te 's-Graveiihage aangehouden en overgebracht naar
Amsterdam. Bij zijn aanhouding had hij geen cent op zaiv
en Voor zover bekend, heeft hij de hótelitosten tot heden
nog niet volaaan.

DAMRAH is een kleptomaan.
In' zijn notitieboekje komt een aantekening voor,

waaruit blijkt, dat hij zowel in Europa als in Afrika
contact heeft gehad met de bekende kapitein vTESTï-JRLIÏTG-.
Uiteraard kon dezerzijds geen bevestiging worden verkre-
gen of dat contact inderdaad heeft plaats gehad.

In de 2e helft van 1950 en in Kei 1951 is D.AKIHAH met
Mej. DS GROOT HSR20G naar Duitsland geweest.

Hij is federalist en een tegenstander van de R.I.

De namen der dames, die zich gezusters DIS G-ROOT noe-
men, zijri ten rechteï
1. Alberta Llaria Driederike DE GROOT HJjR^QG-, geboren te

_ Aken 19 Mei 1927, wonende ten huize van haar oom G.DB
l l ., / \T aan de Schenkkada 221 te ' s-G-ravenhage. 2ij is van

Duitse nationaliteit, en in het bezit van een. Nederlands
. , j' paspoort TÜTTJ58) voor vreemdelingen, afgegeven door de
l-'' Commissaris der Koningin in i3ui"d-Hol'iand op 29 December

( ' 1940, geldig tot 2ü December 19V_>1.
Sij is in het bezit van een auto, ïord-Vedette,

1̂ HX-45529. — :
' Op 4 kaart 1951 is zij in een ziekenhuis .te lïeuwied

(D.) bevallen van een d oen oer. Het kind is thans bij haar
oom aan de ochenkkade 221.'

Zij heeft op het kantoor van de Vreemdelingendienst
van de Haagse Politie verklaard, dat de verwekker van haar
ind is de Marokkaan Mohammed^'__jBen. Jiheik /JA^é. £ij aou zo

spoedig mo ge l i j k" met" He m trouwen, doch ar zijn moeilijkhe-
den met de vereiste schriftelijke bescheiden.

ÏAÜé verbli j f t_thans in Noor d-Afrika.
Op ir Juli 1951 is aan haaf~ë"en""Visum verstrekt voor

familiebezoek in Duitsland. Het visum is geldig tot l De-
cember 1951.

2. Juŝ lna VAI'-I GSNDERjiII, wonende te .Amsterdam, Apollo-
laan 175. ^ij is Nederlandse

ïinfori;

. 17 3. 413 is weaerxanuse. •
Door genoemde juffrouw is aan een van dezerzijdse
rmanten cie vraag gesteld of hij voor haar een pas-
4- -TT«--\^-I /•H^iirt VW t™* -ï r*i *ï r*i rï n "'' 't r .• l f*t t rt"k^ Vl r~i f^ Tt "l 11 *(~' ~P "V> \ A T'.l O. Ü^T'.Tlpoort van een'meisje,. dat veel op haar - juffr.VAr! G-ïlïïDE-

|REK - lijkt, 'in zijn bezit kon krijgen, omdat zij een pas-

-poort-
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oort nodig had om naar Frankrijk te gaan. Als 213 een-
'maal de pas in haar "bezit had, zou zij wel voor de rest
aorgen.

Inl'ormairc heeft niet aan haar verzoek voldaan.

IJ
'

In Augustus iy50 hebben genoemde daiues kamers ge-
huurd aan de Van Alkeraadelaan te ' s-G-raveuhage. Mej.DTS
G-ROOT KüitZOG- noerade zich toen Madame Mohammed Ben Sheik
ÏA2é, terwijl zij Ma j. VAW aCTTiTCggj^ voorstelde als haar
kamenier Ghoustina ITAECIÏÏ DA BODA. Op een nacht om 24.00
uur zijn zij plotseling 'Van üë HfiUliers verdwenen en ze zijn

niet meer teruggekeerd.

De twee genoemde dames vertoeven ook dikwijls in Bel-
•

Door informanten werd het sterke vermoeden uitgespro-
ken, dat het drietal ziah schuldig maakt aan het smokkelen
van goud en diamanten naar het "buitenland.

Hetgeen informanten verklaarden omtrent de arrestatie
van DAMRAH kan, evenals hetgeen zij mededeelden betreffen-
de DE GROOT HER20G-, dezerzijds worden bevestigd.

Deze aangelegenheid is dezerzijds met de I.D. te
iden uitvoerig besproken, (einde)_
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Gopie voor CO.112593

s-Gravenhage * •ber.1951.

OAH/I, TA.4.

»o.-: 0.121144

Bijl.: ®ta«

Betr. s Geheime sipt-alering

1. Ik «&|;'e U ver-zoeken. op de lijst van geheime signale-
ringen te ̂ ïst-ötseiij

2. a. Haam: *®**S alias al-M.hdi
b. Voornamen* w »*• l*t***t«ll
c. Geboorteplaats- en -datum j
d* Woonplaats». straat en huisniunmerj ««»w3?4«»»
e0 Nationaliteit s ™ *»«̂

»

mm
f. Beroep %

3."

d(»

. moet worden- doorgemeld;
""

Mnalim Mi a «i es
in

b. TiMens kantooruren telefonisch (tel.no* 182730);
QC JHPren schriftelijk»

4, Si^nalerii^ geldt langs:

De volgende bijzondere behandeling wordt verzocht:

Signalement wordt gevraagd.

7. Jpoto. wordt 500011 gevraagd.»

8, Reden van'signalerings******** coataoita ia

9, Bij uitreis mag; buitenland met vermelding van reden van
signalering w99^ worden gewaarschuwd.

nleT;

10. Looptijd van de signalering j
Lalde^MJdï^^

&xxmmx$xxx

a g fĝ qji
11. Bijzondere mededelingen s

gis .



R A P P O R T

YAN: OAW/I

Bijl.: één

Betr.: Copi« brief van OVERIRG
gericht aan de Adelborst
SJAMSTODIIT

^££—
f f f . 2

NI.EF O.K.
ACD/

PAR:

7v# -2~r-

.
240CT

Ondershands ontvangen van Marid copie van een brief
van 07ERING, gedagtekend 's-Gravenhage, 6 October 1951,
gericht aan de Adelborst SJAMSWDDIU.

Verzoeke agenderen en terug aan CAW/I»

CAW/I, 24-10-1951.



Afsohrift

A3SOGIATIOH OF ISLAMXC STUDENT3

5 Moharram, 1371
Den Haag»6 October, 1951*

AAKi Adelborst SJamauddln,
I.I*IUf Dam Helder.

Waard» Broeder la da Islam»
Aoaalamu 'alaikum w. w,,
Hierbij naad Ik 9 twee exemplaren van het programma

rmn da Gewone Algenmne Vergadering van Zondag 14 Ootober
a*»* an twee a»eraplaren ima het Ontwerp Statuten an Buia«
houdelijk Reglement van da A. 1.5, De»e vergadering «al «eer
belangrijk worden, want het ligt ia onae bedoeling BO gauw
mogelijk da rechtspersoonlijkheid van da A*X*3« aan te
vragen.
£§* i* a«er nodig wegene ona contact met andere Islamietiiwlie
organiaatiaa, g*»antaohappeat «nau

Hit tJ daarom aan öw Hualim collegâ  insaga gevan van
prograaraa an Ontwerp, «n ar op aandringen, dat «ovaal moge-
lijk ladan an aspirant-leden van da 4*1*80 aaalr Amsterdam
komen?

Bestudeert U allen daarom dit Ontwarp eena grondig,
dan kvint U miasohien verbeteringen aan brengen en andere

doen*
Ir* Abaerrahman Koppe la «o Juiat uit Marokko terug*-

eerdj ik hoop, dat hij spoedig »ijn Ie «a en in Pan Heider
' kan bagi.nnen* U lult wal van nam horen en, inahd»Allah, hem-

«elf apreken op da vergadering.
Waaaalamu »alaikum warahmatu'LlAhi wabarakituhl

Uw broeder in da Islam,

Louiwa da Oolignystraat 152a,



N o. 15-B-'51. 9 October 1951.

Onderwerp : "The Woklng Muslim Mission".
(uw schrijven No.llS593 van 11-7-1951)

Medegedeeld wordt, dat de in boven aan gehaald schrijven genoem-
de : K L Paul, Julius, Friedrioh, Karl, {Simerik, 10-5-1914} f

Duitse bezetting van Nederland deel heeft uitgemaakt
van de verzetsgroep K.P.^CToord, welke moet worden gezien als een
onderdeel van de L.O.K.P.

De groep K.P.-üoord, waarbij enige tijd als leider de kapitein
ILLINAIR -personalia onbekend- optrad, opereerde uitsluitend In

Amsterdam-Noord. Slnde.

V.



Copie voor 00,112593

MINISTERIE ?AH '«-Gravenha£«» 11 fvll
ZAKEN Javaetra&t 6Q <\?

Vft.Y c. 119999 , , ... ,,.,.
Bijl»i ONro* ' ! '

CAW/I, TA.5.
Batr.i Mo*li* Hi*«l»

in

M*t v^arwljBing naar het g«h«i»a rapport van Uw
dianat van 19 P*"bru«rl |.l«f no.15 *'*5l* handal«nda orar h»t in
hoofda da>«s vamwlda oad«rwarpf moga ik U varioaken mi i wel 1M
^,, b»rleht«n tot walka v«r*«t«groep y.J.f^g.gQPPS tl J dan» d

b««atting Tian Sadarland tfctdCt behoord,

HE$ fOOPB TAW BE DISHSf'

Jhr Mr W. J, Th. SERRARIS

^4fêc««i«»»n« ranlolitit, «. Rappelj 10-8-1951.

41 8 f l R S A M. i-
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MINISTERIE VAN MARINE

Afdeling:
Lange Voorhout 7, Tel. no. 182210
Telegramadres: Marine, den Haag

Mui wordt vtrzocht bl) het antwoord datum
en nummer vin deze brief nauwkeurig t*
vermelden

AAN

Het Hoofd van de-
Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
IS-GRAVEMHAGE.

uw kenmerk

onderwerp:

bijlagen:

uw brief van

-Wtr-G

ACD//

3 Jüü 1951

•K.

'-a

ons nummc
S.Marid
52 ̂ -A9

t. VGravenhage,

de 29 Juni, 1951 .

Ter Uwer Informatie doe ik U
een copie toekomen van een

schrijven van de Islam Missie in
Nederland, gericht aan de Commandant
van het Koninklijk Instituut der Marine,
gedateerd 20 Juli '51.

Het Hoofd Bureau Inlichtingen,
van de Marinestaf,

De Kapitein ter Zee,

K.J.F. Krediet.

X.
dlce:

200000 - 12 - '49 fR 18104
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Afschrift

ISLAM MISSIE IN NEDERLAND

Amsterdam, 20 Juni
Insulindeweg~~?20

Overste Miert,

K.I.M.

D e n H e l d 8 r.

Mijnheer,

Onlangs vernamen wij tijdens ons bezoek aan Major Haryono
op het Hoge Commissariaat van de Republic ulndonesia, dat de In-
donesische Regering er in heeft toegestemd, dat de in Den Helder
aanwezige Islamietische adelborsten wekelijks door ons lezingen,
instructies etc. (godsdienstig) ontvangen. De kosten worden door

., de Indonesische regering via het Hoge Commissariaat gedekt.
Namens Major Haryono verzoeken wij U beleefd dag en tijd te

bepalen (niet Zaterdag na de middag en.nie't op Zondag) wanneer
de lezingen etc.', gehouden kunnen worden, waarna twee door ons
aan te wijzen Indonesische cadetten de interne organisatie ter
hand zullen nemen. >0nze' wekelijk'se be.zoekên aan de cadetten zullen
na de vacantie plaats vinden'. Dergelijke lezingen zijn bijv. in
Halton Camp in Engeland voor de Pakistani Air Trainees verplicht
gesteld. • • . -, _,

t

\e van U horende,

Hoogachtend,

ISLAM - MISSIE

w.g. el-Mehdi Abderrahman.

Missioriary in charge & Imam
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Verbinding: No.12 25 Juni 1951.
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Onderwerp: Lebaranfeest Islamietische Organisaties in Nederland,
Datum ontvangst bericht: 20 Juni 1951 x -̂ L -—
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar ^̂' *-7' 4—
7/aardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht geaonden aan:—•
Medewerkende instant ies:
Ondernomen actie:

'27 JUW 1951-
// £ J $T>

Bijlage: één.
Hierbij wordt toegezonden een in de Indonesische

taal gesteld convocatiebiljet van de "Madjelis Islam
s Nederland" (Besturen van Islamietische Organisaties in
v Nederland).

In dit convocatiebiljet wordt medegedeeld, dat op
6 Juli 1951 ter gedegenheid van de Mohammedaanse feest-
dag "Lebaran Idul Tyaitri" (einde van de vastentijd) een
godsdienstige bijeenkomst te 's-Gravenhage zal w orden
gehouden voor alle Islamieten in Nederland.

Van 10.00 tot 12.00 uur v.m. zal op die dag een
bidstond worden gehouden in het legatiegebouw van Pakistan,
gelegen aan het Plein 1813 No.3 te 's-Gravenhage, terwijl
van 13.00 tot 18.00 uur een slametan (feestmaaltijd) met
toespraken in het Indonesisch, Engels en Nederlands zal
worden gehouden in de ambtswoning van de Hoge Commissaris
der R.I. "Backershagenf te Wassenaar.

Het convocatiebiljet is ondertekend door:
I. Hassan (Aas.an) T JITROKUSÜMO, geboren p lm. 1917 te
MartacTjasa (Ind.}, wonende "Da" Öostastraat no.155 te
's-Gravenhage, secretaris van de Perkumpulan

I
II. Adriaan Oornelis Marie OYSRING, zich noemende

gauzuddin Ahmad OVERIHG, geboren 13 April 1907 te
Utrecht, wiskundeleraar aan de H.B.S. aan de Beeklaan
te 's-Gravenhage en wonende aldaar Louise de Coligny-
straat no.152, voorzitter van de Association of Islamic
Students en

A l III. door gl Mehdi Abderrachman KOPPE, leider van de
Moslim Missie in Nederland, wonende Insulindeweg no.

'V220 II te Amsterdam, (einde)



Assalamu' alaiküffi "w,w„
Ds» Haag, 18 D Juni 19,51.

s egale, hoornat,

Bersama iül. kami MAHTELIS IS'LAM NEDERLAND» terdiri dari perkraipulan2
Islam dinegerl itelftnda, mengundang Saudara dan sekalian kaum Muslimin
untuk turat serta sembahjarig Lebaran Idul pitri 1370 Hidjrah, 1951 jang
akan diadakas pada hari Lebaran taüggaï 6 Dj'ull 19 -̂ digedung Kedutaali
Pemerintah PiKlSTAF Plein 1813 Ho.,3 Den Haag. . .
Dari statica H.ö, dengan -lijn 8 . .
Dari staatsspoör dengan Iijnlc158 '' • . . , • • ,

Sembahjsmf %el(aran liü' akan diffiulai pwkul 1Ó»QO pagi sampai pukul
12,00 siang^ . ' , ,

At.laraj jaha&ian . ke I .fi

10.30 Takbir oleh sdrö Hasan/Tjltrokusumoj,
Solat Sunna, ,

10̂ 4.5 Solatul Idtflman s'dr̂  El*Mehdi AM-urachman Koppe>
11V00 Chot bah 'bahasa Arab dan Inggris, oleh Imam, • ,
11„30 öhotbo.h bahasa Indonesia oleh -sdrt .Hâ an TjitrokusiMjo

Pada hari itu djuga akan diadakan Selamatan Lebaran dan hari, ".
Gembiia untuk merajakan hari Lsbaran ini, beartempat di«Kedtitaan Kofeisaris
Agung'Republik Indonesia, di "BACKERSHAGEN", Rijksstraatweg' Ko»
Wassenaar t. : . ' , ' , ' ,

At.lara; Bahagj.an ket .11,,.

13 e 00 Pembukaan Selamataïl Lebaran oleh Ketuaj
Pidato Perkumpulai Islam 'dengah. bahasa Indonesia»
Pidato Islamic'llièsion dengan bahasa Inggrls,,
Pidato Associatlp^-of -Islamic Students dengan bahasa

T ' Eelanda '
';,! ' . . •

Sesudah upatjara: hari LeÜaran disadjikan hidangan dan ber-
sjirahtul rahmi hingga pulaü 18 „00 sore.

Wassalamu ! alaikum,
Atas nama Madjelis Islam Nederland,

(Perkumpulan Islam) (Ass<, of Islamic Students) (Islamic Ms.sion')
Hasan TjitrokustimOj - fauzuddin Ahmad Overingc Sl-Mehdi Abdur.



I.D.No: 792. .
Bijlage: ééA

Betr. Lebaran-viering.

Vertrouwelijk.

Hierbij wordt toegezonden een afschrift van een schrijven,
dat een dezer dagen door de directie van de Koninklijke Rotter-
damse Lloyd te Rotterdam, van W SAW T J ITROgUStlMQ. leider van
het "Madjlis islam Nederland" te ' s-G-ravenhage werd ontvangen.

Zoals bekend mag worden verondersteld, zal de Lebaran op
6 Juli 1951 te 's-G-ravenhage worden gevierd. Voor deze viering
is een program vastgesteld, vermeld in het vorenbedoeld schrij-
ven, Sinde.

Aan BVD.

V n f v
Y/



AFSCHRIFT.

Ontvangen 16.6.51.

's-Gravenhage 16 Juni 1951.

Aan de
Directie
Koninklijke Rotterdamse Lloyd, n.v.,
Civiele Dienst,
Sous-chef personeelszaken.

Mijne Heren,

In antwoord op Uw schrijven van 14 dezer
delen wij U mede, hetwelk Uwer zeer achtend aan onze uitnodi-
gingen gehouden.Wij hoop dat U kunnen goed organiseerend zijn,
en verantwoorden voor de reizen.

De plechtigheid zou beginnen:
om 10 uur v.m, Idhul Fitri (gebeden),te Huize van Ambassade
van Pakistan, plein 1813 No:3. 's-Gravenhage.

om 13 uur n.m, de LEBARAN FEEST, te Huize Hoge Commissariaat
van Indonesia "Bakershagen" Rijkstraatweg 444 Wassenaar,

Wij hebben ook uitnodigen en een gelegen-
heid te stellen voor de feest zou aanwezig.

Dank U zeer.

Hoogachtend,

"MADJIIS ISLAM NEDERLAND"

(Hasan Tjitrokusumo)
Da Costastraat 155,
Tl. 33.75.19.



Ho. 2339 A -• '50*

Tsiijlage: één.(l-,)

^Onderwerp: Viering LEBARAN

v̂*,
Hierbij wordt toegezonden een afschrift van een schrijven, zoals
dit een dezer dagen door de stoomvaart Mij, "Nederland" te Am-
sterdam werd ontvangen ns het "Madjlis islamjjtederland" te den
Haag* ^̂ ••••••••p»̂ """*-1'"-'
Naar uit dit schrijven kan blijken, zal in aansluiting op de
"lebaran-viering" georganiseerd door het Hoge Commissariaat van
Indonesië te den Haag. op 6 Juli 1951 aldaar een feestdag worden
georganiseerdvoor de in Nederland verblijvende Indonesiërs.

Naar werd vernomen, zou het ook in de bedoeling liggen van de
te Amsterdam gevestigde '>pj?rfo'i'miPtl'rLan Tndnnesia".om te Amsterdam
op 6 Juli a.s, een Lebaran-viering te organiseren, voor de §ldaar
verblijvende Indonesiers.Nadere bijzonderheden omtrent de wijze
waarop en waar deze viering zal worden georganiseerd,werden nog
niet verkregen.ELnde.-

O, 3.
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VOOR GAW I

Ho.: 2650

Betr. : ASSOQTATION OF ISLAMIC STUDEHTS

ACDi

Betreffende de bijeenkomst van de Aagoeirft'fa^o.n
(zie rapp.no V 2596 d. d7 l-é-195i; kan

Op de "bijeenkomst sprak de Heer
secretaris van de Pakistaanse Ambassade te Den Haag voor een
25-tal genodigden.'

De aanwezigen waren niet allen mosliaè en ook
niet allen Indonesiërs.

Het bestuur van de Islamietïsche Al Igyam was
voltallig present j de drie heren . AJÏA3)AS. allen studenten
(Hoesain ALATAS studeert te Amsterdam j de anderen in Utrecht
en Leiden) j .de statenloze ̂IBRAHIM i een Pl-lid uit Den Haag,

v een zekere KARIM, deze was' 'waarscnijnlijk gestuurd door zijn
bestuur* — n~

De voordracht, die ruim twee uur duurde, bevat-
te behoudens een korte inleiding over Pakistan.(o .a.1 dat dit
land de oppervlakte besloeg van Frankrijk, Italië, West-Duits-
land, Nederland en België met een bevolking van + 80 millioen
waarvan ^0% moslims en 10% Hindoes, Christenen, Joden en Pai-
sers), een beschouwing over de renaissance van de Islam, zo-
als de Pakistaners die bezien.'

Men streeft in Pakistan zoveel mogelijk naar een
(. breken met de dogmatische doctrines, zodat zelfs de orthodoxe

Alama^s zich genoodzaakt zien mede te evolueeren, opdat het
land en later ook de wereld niet mank zal gaan aan een te gro-
te onwetendheid* t.a.v. de koran.

Is dit wel bet geval, zo kan. men verwachten,
dat een godsdienst als de Islam in fanatisme ontaardt en ver-
der degenereert in excessen van allerlei aard, wanneer slechts
de geringste kans zou bestaan dit fanatisme op te hitsen.

Met veel aanhalingen, geciteerd uit de koran en
vertaald in Engelse versvorm, verduidelijkte hij "althans
voor diegenen, die het Engels goed verstonden" op bekwame en
interessante wijze verschillende geboden.

Telkens legde spreker de nadruk na elk gebod of
raadgeving uit de Koran, op het feit, dat men actief en in-
dachtig de godsdienst moest beleven, opdat dit leven zin kreeg.

Men moet, zo sprak hij, zoveel mogelijk de leer
beleven opdat'.verdraagzaamheid jegens andersdenkenden het le-
ven draaglijk zou maken voor iedereen.

Hij beriep zich op de Koran, die o.a. zegt :
"Zo gij zegt moslim te zijn én ge Ifeft er niet naar, zo zigt
gij in werkelijkheid en wezen geen Moslim.

En zo iem%GM| zegt geen moslim te zijn, doch denkt
en doet gelijk het een md$|i betaamt, zo is deze in de ogen
van de Allerhoogste wel een moslim".

Hoewel dikwijls technisch theologisch was de
voordracht in geen opzicht droog te noemen.



Bijlage van schrijven
Tof 2359 A -*50 van
19-6-1951,

A J S G E R I F T.

Den-Haag 13 Juni 1951,

C

C
ƒ

AAN DE
STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NSD3ELAND n,V.
CHBF CIVIELE DIMST,

Mijne Heren,

Hiermede hebben -wij de eer U beleefd mede te delen, dat naar
aanleiding van de Lebaran - het einde van de Mohamedaanse vasten-
maand -, in aansluiting van de Lebaranviering georganiseerd door
de Indonesische Hoge Commissaris, hier ter stede, op 6 Juli 1951
een feestdag voor de in Nederland aanwezige Indonesiërs wordt ge-
organiseerd;, waarbij wij het ten zeerste op prijs stellen̂  wanneer
ook de Indonesische schepelingen, bij Uw maatschappij in dienst,
ook aanwezig kunnen zijn^Het één en ander is «fceeds besproken met
de ouderen onder Uw Indonesische schepelingen, waarbij ze blijk
geven van hun belangstelling en gaarne hun medewerking willen ver-
lenen om, voor zover de dienst het toelaat, zoveel mogelijk sche-
pelingen deze feest mede te doen vieren*

Met het oog hierop verzoeken wij U ons hiermede te willen bij-
staan met het vrijstellen van de Indonesische schepelingen van
werkzaamheden op bovengenoemde datum, voor zover ze aan d,e wal zij
gedetacheerd, dan wel met hun schepen voor Amsterdam liggen.

Voorts zouden wij gaarne van U willen weten, welke schepen van
Uw maatschappy op bovengenoemde .datum in Amsterdam verwacht kunnen
worden»

Vertrouwende op Uw volledige medewerking, verwachten wij een
spoedig antwoord en verblijven wij,

Met de.'-meeste Hoogachting

Uw

n.s.het " Madjlis Islam Nederland"

w»g« Husan $jitrokusumo«,

Afschrift: toegezonden aan
Z«S«de Hoge Commissaris»



— 2 —

de voordracht sprak informant met de spreker
en deze verklaarde meer interesse van de Indonesische studen-
ten te hebben verwacht.

Onwetendheid van de schoonheid van de Koran en
snobisme zouden volgens hem de gewone factoren van deze
"te weinig interesse" zijn.

Volgens hem zou een aan deze moderne tijd aange-
past progressief Islamisme voor Indonesia juist de enige bar-
rière zijn tegen het steeds nader bijkomend communisme»

Maar vóór alles behoren eerst de moskeeën en haar
priesters hun verstarde dogmatische orthodoxie te herzien.

Pakistan vervolgde hij, staat er economisch vrij
goed voor, inderdaad een der zeer weinige Aziatische landen,
die van weinig zeer veel hebben gemaakt*1

Tegen het einde van het jaar zal b. v» geen pulp
meer uit Finland en Canada worden geïmporteerd, want men gaat
papier maken uit bamboe, die in het stuk Pakistan, grenzende
aan Birma, ondoordringbare bossen vormt,»'

Zulks moet natuurlijk gebeuren op systematische
wijze, opdat voortdurend de benodigde bamboe aanwezig is
voor de papierfabricati©*

De import van ceramiek zal verder ook niet mejfr
nodig zijn $ dit kwam voornamelijk uit China en Japan.

Sprekende over de Pakistaanse studenten, zeide
hij, dat tegenwoordig de meesten naar Amerika gaan en veel
minder naar Engeland, zoals vroeger te doen gebruikelijk*

i Voor Rusland en deszelfs satellieten bestaat er
l hoegenaamd geen̂ , interesse.

C
KB, 8 Juni 1951



RAPPORT VAN KB

AAN CAW I

Io.: 2596

Betr.: CONVOCATIE VAN ASSOCIATION OP ISLAMIC STUDENTS.

Aangeboden afschrift van een convocatie ter
bijwoning van een bijeenkomst uitgeschreven door de Association
of Islamic Studente:

L.S.

Het bestuur van de A.I.S. heeft hierbij de
eer U uit te nodigen toljühet bijwonen van "A gathering of cul-
tural and scientifio Forum of the A.I.S."

Tijd: Sunday 3rd June 7.45.p.m.
Plaats: Van der Waalstraat 67, Amsterdam 0.
Onderwerp :Islam in Pakistan by Mr. SHAHRYAR

KHAN from the Embassj ^stan, Den Haag.

Bij eventuele verhindering gaarne bericht
aan Secr. A.I.S.,Molenbeekstr. 4, Amsterdam.

KB. 1 Juni 1951 S.H. ALALAS,
ht ab.ac t i s
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He*i c. 108630
Bijl*} Gene

CAW/I, TA.4.
i A.O,M.Or«ring

Copie voor 00.100188

'a-öravenhag», 4 Juni 1951
Javaatraat 68

M* t varwijaing naar ha t rapport van Uw Inliohtingandianat
van 19 F«bruari j.l., no.!5-'51, nog* Ik U me da dal en, dat
Cornelia Marie OVBRING. g«bor«n t» ïïtar^oh* op 13 April 190
raar aan een H. B. S, t« '»-örav«nJiag»» I«l«ai«t 10 «n »od«rt
vooral tt« r van dn te AaBtardaa gev«otigd« "Assoola-fclon of I»la»lc
Stadtnts". Uit dien hoof da ataat hij In v«rbinding nat BI Maliai
Aï>4«rraohman Koppe, tor wij l hij - ho«w«l in gean (aak olijk» r«lati»
tot hun staand* - ook bevriend ia m«t d* l*ii*7» van d* nAohfl»a4yah
Qadian Moalwa Mi aai* " t* ' 8-Grav«nhag» .

HBf HOOÏB TA» BB

jua d* Haar
Hoofdeemmiaaaria van Politie,

WK.* f E R D A M,

Wr K, E. BRESLAU



No. .15 - A - '51.
Onderwerp : The .Woking Musllm Miss ion U

& Literary Trust. "

2 Maart 1951.

V e r t r o u w e l i j k .

Medegedeeld wordt, dat op Woensdag 28 Februari 1951 te 20.00 uur een
samenkomst heeft plaats gevonden van "The Woking Muslim Mission & Litera-

noemende
Hoegën . ALATA3|I|1L geboren 17-9-1928 te

van de "Assooiation'or ïsJLamlc ötudents".
De leiding van de avond berustte bij de bij U bekende Chajat, Iman,
hamad TJOKROHADIKOESOEMO, geboren 1-7-1908 te Magetan.
Naast genoemde TJOKROSADBCOESOEMO voerden ook KOEPE en ALAT.AS het

woord.
Het besprokene^op deze samenkomst, welke rustig verliep, had betrekking

op technisch rel4gieuse vraagstukken van de Islam. Einde.

JU.V\P KAART

DAT;
PAR: f_

Y. 3.

\ 3 Min
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Ik moge ü «a bericlit verzoeken op rni^n geheim
Tea ran l? Maart |«1, Ir» 103550» hAndelettde

over het ia hoofde deaos vermelde onderwerp.

HOOFJD TAS
Namens döae

«Thr Mr W.J.'ïh. i»/

Aaa 4©
^ • 0 4ft B A-

Höafdc©-aiaifl«a?i« fan Politl»
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ULO 00 100188
MIHISTERIE VAK 7 fl MRT 1951

BIKNEHLARDSE ZAKEN 'e-Gravennage, l? Maart 1951
Javaatraat 68

fa, i 103550
Bijl** *f*é*

Betr.t"Moalim Missie in He de r land"
te AmaterdaB. S B H B I M

Met verwijming naar het geheime rapport van
Xnlichtingandienat van 28 December 1950. Doae, Ho. 13/767»
over het in hoofde decea vermelde onderwerp* moge ik lf
hierbij doen toekomen afaefeUft van het tervake handelen-
de geheime rapport met bijlage van de Xnliehtingendienat
der Gemeentepolitie te Amaterdam van 19 lebrnari jl.t Io,
15-51, naar de inhoud waarvan ter bekorting verweven moge
worden*

Van de daarin genoemde, te Uwent woonachtige,
H.B.S.-leraar OYERIHG (A.C.M. OYSRIBG), ia decersijda alleen
bekend» dat bij hen het dagblad "Be Waarheid11 werd bevorgd,
(1950).

Oaame hond ik mij aanbevolen voor nadere inlich-
tingen nopen» sijn politieke oriëntering.

HET H007D TAB BS DXEHSf/'
Bamena dezet ^ *

serraria.

Aan de Heer Hoofdeemmiaaaria van Politie
te
««r». ..R.A V E H H A Q B



Onderwerp : MOSLIM MISSIE in Nederland.
Bijlage : een.
(Uw schrijven No. 100188 van 9-1-51.)

"OP KAART"1

C

C* ° FE& 19519-

ACD/
In antwoord op het bovenaangehaalde schrijven, zij medege-

deeld, dat sedert enige tijd als vertegenwoordiger van :"TEB
WOKING MJSLIM MISSION & LITERAET THJST" in Nederland is opge-

reden oh, Karl. KOPPE. geboren te Sn-Paul . Julius. Frifldri( _
rmerik-Dui Ulfllid- lö Mei 1914, woneikie" Té A-IBterdam Insulinde-
weg 230 II, die volgens eigen opgave in 1933 tot Duitser is
genaturaliseerd. '"*

Deze P. J.F, K. KOPPE, die M. j zijn ouders genaamd : Paulus,
Jaoobus, KOPPE, geboren te Utrecht 8-2-1878 en Frederike, Do-
rothe HERE&IANN, geboren te Elten- Duitsland- 16 April 1874,
inwoont, h Mft f)*» ^yhajrrmpdannae namen El Meh^i, Abde^rphmffl .
aans;an9merr. van hegn ia bekang. "MV hl 1. alhoewel tot DiïitaaT
gënatur all s eerd , gedurende de bezetting van Nederland door de
Duitsers, geheel aan de Nederlandse zijde stond en daadwerke-
lijk heeft deelgenomen aan het !Lleale i verzet tegen de

Het .gevolg hiervan. hi.j, K P E v ,
capitulatie van Duitsland, als genaturaliseerd Duitser

werd gearresteerd, enige dag en • na zijn a-rrestatie, zonder
dat verder een strafvervolging tegen hem werd ingesteld, op
vrije voeten werd gesteld.

Voordat P.J.F.K. KOPPE Islamiet was geworden, was hij werk-
zaam als kantoorbediende bij de te Amsterdam gevestigde Groot-
handel in Sportartikelen "Neerlandia" aan de Oude Waal 4.

Hier verdiende hij f. 245 per maand. Bij deze firma was
KOPPE gedurende twee jaar werkzaam en heeft hij zich doen ken-
nen als een bekwaam, ijverig, rustig en bezadigd persoon, die
zich kennelijk niet inliet met enigerlei politieke beweging.

Tot dusver kon niet worden vastgesteld op welke wijze en om
welke reden KOPPE vd. de Islam als godsdienst heeft aanvaard.

Wel is bekend, dat hij, KOPPE. de Arabische taal spreekt en
gedurende de tijd dat hij wërkzaanrwas bij de (^c^hanTIeT"
"N/eerlandia" veel omgang had met in Nederland verblijvende be-
Ifeiders van de islam - die Arabieren werden genoemd -.
$ïadat aan KOPPE in Juni 1950 een half jaar verlof was ver-

leend, vertrol? hij op 15 juli 1950 naar Engeland en verbleef
daar tot 15 November 1950.

Dit verblijf van KOPPE in Engeland werd bekostigd door het
te Woking -Engeland- gevestigde (bij) kantoor van "THE WOKING
MUSLIM MISSION & LITERAKT THJ3T". ,

Gedurende zijn verblijf in Engeland heeft KOPPE zich o. a.
geruimen tijd te Cardiff speciaal toegelegd op het bestuderen
van de beginselen van de Islam.

Na deze studie werd aan KOPPE een door het hoofd van "THE
WOKING MUSLIM MISSION & LITERAET THJST» in Engeland, genaamd
Dr. S.M. Abdullah IMAN, getekende en in de Engelse taal ge-
stelde verklaring afgegeven, gedateerd Woking, 14 November
1950, geldig tot 30 April 1951, waarin wordt verklaard, dat
Mr. El Mehdi Abderrahman KOPPE vd. bevoegd - benoemd - is om
als vertegenwoordiger van de "Woking Muslim Mission & Literary
Trust" in Nederland op te treden.

Het hoofdkantoor



No. 15-'5JL.
Van 19 Februari 1951.
GEHEIM.

f

C

Het hoofdkantoor van de "MUSLIM MISSION" is gevestigd te
Lahore - Pakistan -.
•* Naast het hoofdkantoor te Lahore, zijn in verschillende
landen bijkantoren gevestigd, waarvan het kantoor te Woking
in Engeland er een is. Vanuit het bijkantoor te Woking wordt
het Islam Missie-werk geleid en geregeld voor meerdere lan-
den in West-Europa, w.o. ook Nederland.

Het doel van dit Missie-werk is, met uitsluiting; van de
poljjiBE7~agrIslam te verbreiden^
r"M:è' Hissie"=werk wordt gefinancierd door het hoofdkantoor

te Lahore, waarbij het veel steun zou ondervinden van een
zeer rijk Paklstaans persoon, waarvan de naam alsmede diens
woon-of verblijfplaats niet is kunnen worden vastgesteld.
i Ook de Gezant van Pakistan te 's Gravenhage zou zich in

l iet bijzonder interesseren voor dit Missie-werk in Neder-
(Land en zou KOPPE vd. in regelmatig contact staan met deze
\Jezant, van wie - of door wiens tussenkomst - hij ook meer-

lere malen financiële steun ontvangt om in zijn levensonder-
[houd te voorzien en eventuele kosten te bestrijden voor'zijn

issie-werk. Hoe groot deze financiële steun is, kon niet
orden vastgesteld.

Nadat KOPPE vd. in November 1950 uit Engeland in Nederland
-Amsterdam- was teruggekeerd, nam hij zijn ontslag bij "Neer-
landia" teneinde zich geheel aan het Missie-werk te kunnen
wijden, Toen hij met zijn Missie-werk begon, kwam hij uiter-
aard in contact met te Amsterdam en mogelijk elders in Neder-
land verblijvende Islamieten.

Zo kwam hij o.a. te Amsterdam ook in contact met het be-
stuurslid van de te Amsterdam gevestigde "ASSOCIATION Oï1
ISLAMIC STUDMTS" {Islamietische Studenten Organisatie), ge-
naamd Sajid, Hoesen, ALATAS, geboren te Buiten zorg 17 Septem-
ber 1928, verder bekend.

Ook kwam hij in contact met d e Jiee r QVÜRIN G,
wonende te 's Gravenhage, Louise
dere personalia niet bekend.

Op Dondergag 25 Januarj. 19J51 werd onder auspiciën van de
"Moslim Missie" in" een d'tfr zalen van Krasnapolsky te Amster-
dam, onder leiding van meergenoemde KOPPE een bijeenkomst
gehouden. Op deze bijeenkomst welke - naar werd vernomen -
werd bijgewoond door ongeveer 40 personen, werd gesproken
door ALATAS en QVj^JEUL-yd. v~ r - "-w'-; -r

Naar verluidt werden op deze bijeenkomst uitsluitend onder-
werpen besproken betrekking hebbende op de Islam.

Van de hiergenoemde ALATAS is bekend dat hij studeert aan
de Gemeente-Uiiversiteit te Amsterdam - 7e. faculteit - en
zich heeft doen kennen -als een uitgesproken antir. communis t.
(zie het dezz. schrijven No. 7496-1-'49 van 11-11-194977

Vernomen werd nog, dat tot dusver door tussenkomst van de
"Moslim-Missie" te Amsterdam drie personen de Islam als gods-
dienst zouden hebben aanvaard. De namen van de hierbedoelde
personen zijn niet bekend.

De volgens
-3-
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No. 15-'51.
Van 19 Februari 1951.
GEHEIM.

r

De volgens de Islam verplichte V±ijdag-bijeenkomsten wor-
den iedere Vrijdag te 19 uur te Amsterdam onder leiding van

I'KOPPE gehouden ten huize van meftuffro"w TTfl T^ff i N, 3^, verde-
re personalia nog niet beken dy wonen de~ te Amsterdam, Snma-
straat 37 III. Van deze mejuffrouw TIO Lie Nio is bekend,
dat zij verloofd is - was - met DJAFAR bin TALIP, geboren
18-8-1923 te Batavia, die op 31-10-1950 van Amsterdam naar
Indonesië is vertrokken.

Medegedeeld zij nog, dat de "Mosl«m-Missie" waarvan de
meergenoemde KOPPE de vertegenwoordiger in Nederland is,
geep, onderdeel is en op generlei wijze in verbinding staat
meT de sedert Juli 1947 in Nederland - te 's Gravenhage -
gevestigde X2KMXIQPPEC "AHMADIYYA QADIAN MOSLIM MISSIE".

Wel zou het de bedoeling zijn van de leider der "Moslèm-
Missie", KOPPE, om te Amsterdam uiteindelijk te komen tot
het bouwen - stichten - van'een Moskee - Mohammedaans bede-
huis -, doch hierbij moet geen verband worden gezocht met
een soortgelijk bericht, dat indertijd is verschenen in het
dagblad "De Telegraaf" van 22-8-1950, waarvan een afschrift
hierbij wordt gevoegd.

Naar werd vernomen zou meergenoemde KOPPE, evenals iedere
rechtgeaarde Islamiet, voornemens zijn als het mogelijk is
in de loop van de tweede helft van dit jaar een bedevaart
te maken naar Mekka.

Mede zou hij voornemens zijn het hoofdkantoor van de Mos-
lem-Missie te Lahore te bezoeken.

Niet is kunnen blijken, dat de vertegenwoordiger van de
"Moslim-Missie" in Nederland, KOPPE, io. contact zou staan
met een in Duitsland gevestigde Islamietische beweging of
missie.

De aandacht blijft op de "Moslim-Missie" beweging en haar
leider KOPPE gevestigd en zodra hieromtrent iets naders
mocht blijken, zal daarvan bericht worden gezonden. Einde.

0. 3.



Bijlage van No. 15 ̂
van 19 Februari 1951
Geheim, Uit het dagblad ft DE TELEGRAAF " van

22 Augustus 1950»

E E N M O S K B g in

A M S T E R D A M ?

( Eigen bericht, )

r
v

AMSTERDAM, 18 Aug, - Dé Ahmadiyya Muslim. Missie in Nederland o-ver
weegt behalve te Den Haag aan de Oostduinlaan in het Benoorden^
^outkwartier ook in de hoofdstad e<an Mp_3kee voor 200 Mohammedif».

Sen te stichten^ '-
oewel de voorbereidingen voor de Amsterdamse Moskee nog niet

zo ver gevorderd zijn als die voor de Haagse, kunnen wij toch
reeds mededelen, dat men het oog heeft laten vallan op een ter-?
rein aan het Tulpplein tegenover het Amstelhotel, dat men door
aankoop hoopt te verwerven, om na toestemming van het hoofdkwar-
tier te Rabwah in Palestina, dat de losten van de grond,bouw «n
inrichting voor zijn rekening neemt en na goedkeuring der ge»
meentelijke autoriteiten daarop het eerste Mohammedaanse bede-
huis in Amsterdam te doen verrijzen*
Afgevaardigden der Ahmadiyya Muslim Missie uit Ihgeland, Spanje,
Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en ons land zullen op 25,26
en 27 Aug.a.s. een conferentie in Ben Haag houden, welke Zondag-
avond 27 Aug, besloten wordt met e«n officiële receptie in de
Dierentuin, waartoe tal van diplomaten en andere autoriteiten
zijn uitgenodigd,-



Copie voor CO.100188

HINISÏESIB YAN 's-Graveniiag«, 15 F«braari 1951
BI&HENLAND82 ZAKEN

, i C. 100188 UITGBu.Kfxl

Bl|l. s
CAW/1, TA. 4.
Betr.i "Moslim Mi as i e in

Hedarland" t» Aswt»rda»

GEHEIM

Ik raög« ü om bericht varzoaken op al|n g«heia aehrij-
Ten van 9 Januari J.l.f no.100188, handelend» ov«r hei in
hoofd* deaaa g»no«mde onderwerp.

HEÏ HOOH) YAH 3)1 DIBHSf
Namens d«st*,

Jhr Mr W.J,Th.S«rraria
Aan d* H««r
Hoofdcofflml»aarls Tan Politie, Rappel: 20-5-1951.
t«
A M 3 I Ü H D A M .



Copie voor CO.100.188

UIÏSfBSIB TAB
BIHHH&ASTDSE 24EBH

H», t C. 160183
Bijl « t Gene
C. XI. TA. 4.

t "Moella
Nederland* t* A«»t«rdaa

l
l

•-*>*

11 JAN 1951
f «~Qr*r»nh«£»> $ Januari If51

ffiËHBIM

Met
van 4» Inliehting»ndi«nat der S«w*nt«politi* t»
hag» van 28 D*ee»ber 1*1. t Do0s.no. 13/7̂ 7» h«nd»l«nd« «f «r
*Mo«lim MiMie In H»d«rlandB, »oge ik U rdrawksn alj t«rwüc«
«•l t« will*n inliebivn.

Ik t»k*n hi«rtij ««n, dat d» n««« y«a A» leider deaer
ml»»l»t «enoead in het aangehaalde rapport, bij mijn admini-
«tratle niet b«k»nd i».

W* HOOf B TAS SS 9IB1» ̂

Aan de Heer
HoofdeoMd»»ari» van Politie»
t»
A M 3 Ï E R D A M .

at»25>
Jfer Kr W.J.Th.Serrarl»

Rappel: l# _ ? 'r>



Yerbinding nö»12» SBHBIBL
dossier no»13/76?
onderwerp: "Moslim Missie in Kederland»

te Amsterdam,
datum ontvangst bericht: 12 December 1950»
betrouwbaarheid berichtgever* betrouwbaar.'
waardering beriofet: betrouwbaar*
tevens bericht gezonden aam Amsterd

28 December 1950

C

Hierbij wordt het volgende medegedeeld*
Tan een goed ge informeer d Indonesiër werd vernomen» dat te

l Amsterdam is gevestigd "P^ffi&slta Mjsaie in Sederlapd".
ïïeae missie moet haar hooXdaetel voor Europa In Duitsland
gevestigd hebben»

V Be leider van deze Moslim Missie la 5e de r land is el &ihdi
" ' l Abderraohman E O P PK. (vermoedelijk een Duitser) wonende

l Insulittdeweg tto»22O xz te Amsterdam»
f Deze missie staat in nauw contact met de "Asaooiation of

lalamie Stadents" te Amsterdam»
Het de te »a-Gravenhage gevestigde "Ahmadigya Moslim

heeft bovengenoemde missie niets uitstaande.Ce inde/r



G B H S I M l '«OCT.I949

Verbinding: ïïo.12 15 October 19.
Doss.158/2

Onderwerp: G.4.B43HIR A 014-

Hierbij wordt medegedeeld, dat de Brita-Indiêr
i Ghulam Ahmad BASEIRt geboren 15 November 1918 te
. Vinjuwan (Brits-Indiö), van beroep Islamietisch missionaris,
Ruyclirocklaan54 te 's-G-ravenhage, een visum heeft aange-
'vraagd, geldig voor één jaar, voor meer dan één reis.

BASHIR, die sedert 5 November 1947 in Nederland ver-
blijft, verklaarde dat het doel van zijn reizen is het
verrichten van missiewerk ten behoeve van de Islam in

j/Be/lgië, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland, (einde)y
ƒ

c



AHMADIYYA MÜSLIM MISSION
.oiychföcklaan 54 , Den Haag

We t eel pleaaure to iifcvite you and your
friends to a meeting e* Ö^tiïrday, 3rd of
Jialy, at 7 «45 P* M, izï ^Deïi Hout", Bezuiden-
houtseweg 11 . ̂  13 .

Obe speeches shall b e <fti:
1. Pirglveness of sins
2. Islam, the religion of peaoe.

There shall be an opporljiétiity to ask
i ons.

ABDÜL
Secïetary.



ƒ.13/
D Ii W H A A a.

DOSS.158/1. G 3 H E I LI.

Op Zaterdagavond, J> Juli 1948 te

Volgno.

8 JULH948-

weri door

(gegevens bekend), missionaris ven de Ahmadiyya-

^ MQ3_lgm Zending in llederland, in café "Den Hout" aan de Be-

suidenhoutseweg alhier, een lezing gehouden over de "Islam".

Een 15 tal danefll en heren, waaronder één Indonesisch

Student uit Leiden, woonde deze lezing bij. Spreker veront-

schuldigde zich, dat hij zijn lezing in het Engels noest

houden, aangezien hij tot zijn spijt nog niet voldoende de

Nederlandse taal machtig is. Voorts hield hij een godsdien-

stig betoog, waarbij een uiteenzetting van het IJohamrnedaanse

G-e loof werd gegeven en hierbij vergelijkingen maakte tussen

de .;-'oran en de Bi jbel ' (Oude- en 'ITieuwe Testament).

Enige dames stelden na deze uiteenzetting enkele vragen,

die naar haar genoegen werden beantwoord.

Over politieic werd niet gesproken.

Ora 21.30 uur was de lezing geëindigd.

Verzonden op 7 Juli 1948

aan:



NOTXTIB»

AAN t K*B«

GE H E I M,

Hierbij gevoegd aan exemplaar van "Boodschap aait het Nederlandse

verspreid door da Pakistanar G.A.BA3CHIER, Ruyonrooklaan 04 pan Haa«t

dia ook Uw fcelangst«lllng heen. Deze man heeft eerst doen voorlc

dat hlJ gaan HollandB kaudaf maar MJ leest Hollandse couranten. Da

naam Baeohler la g«en Pakistaanee naam. Zalf «egt hij, dat het een

Duitse naam ia*

Er zou ook aan wekelijkse ultguve in het Hollands door Basohler

spraid wordan.

Baaohiar spreekt behalve Nederlands ook Haiaia*

£1 Juni 1043»



1. 1.
D... B N H A A G .

C
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v ,\. 13/376.

G E H E 'I M.

Vojlgno.

3 W. I34/

l

Blijkens een bericht van het Haagsch DajTJll&ff'
Woensdag, 5 November 1947, zijn alhier uit Zwitserland
gearriveerd de heren:

Gheelam Ahmad BASHlB, geboren 15 October 1908 te
Vinjuwan (India; en

Ab.duljlATlp, geboren 7 Juli 1916 te Bahandaspur
(Indiaj, twee Islamietische zendelingen van de Ahraadiya-
beweging van Gadian (India).

Zij zullen zich hier bij hun collega Q.U.HAPIZ (ge-
gevens bekend), thans wonende Euychrocklaan 54 alhier,
voegen, om ,te trachten de ideeën van de Islam volgens
interpretatie der Ahmadiya in Nederland ingang te doen
vinden.

Verzonden op 12 November 1947
aan: het Hoofd van de C.V.D.



DÜSS. Ni.:

[UTÜM:

PAR,:

Salaam Aïeikum
Twee donkere mannen zijn giste

ren via Zwitserland M^SsJLjfSSi
gearriveerd om zich tèvoegënoï.
hun collega, die hier at een tiji
werkt. Zij komen uit India' en ziji
eendeling van beroep en gaan m
proberen om delslamietischeideeëi

' ingang te doen vinden. Jn Zwitser
land, heVben se in zoverre succe.
gehad, dat één Zwitser, die dóo
hun toedoen de Islam heeft aange
nomen, thans het apostolaat in
Zwitserland gaat voortzetten. G. A'

-mening, dat veel Nederlanders voo
hun geloof ontvankelijk zijn. Ze zijn
meteen begonnen met het leren
van onze taal, die, naar ze zeiden
vreselijk moeilijk voor hen was. Z
vroegen of wij 's avonds geen pijtt
in onze keel hadden van al dit
harde O's...,

/



A F S C H R I F T . v:T ACD.No.18350.
dd.16 Juli 1947.

I.Ï3.
D E H H A A G .
— G S H E I M .
Doss.109/223.

Naar aanleiding van het schrijven van het Hoofd van
de Centrale Veiligheidsdienst d.d. 7 Juli 1947, No.B.X. 18011,
Geheim, kan het volgende worden medegedeeld:

Rol and MONINGKA. geboren 10 September 1906 te Menado
(Ned.Indiej, Nederlands onderdaan, wonende Columbusstraat no.
237 alhier, is gehuwd met een Nederlandse vrouw, genaamd:

Marianne Y.&N DER KLOOT, geboren te 's-Gravenhage, 23 JuM
1922.

Hi«j voorziet in zijn levensonderhoud door het geven van
muzieklessen en onderricht in dansen (Westerse- Indische- en
Hawaldansen)* Zijn vrouw drijft in genoemd perceel een winkel
in Indische ingrediënten en verzorgt uitzending van diners.

Sedert 2 Juli, 1947 logeert bij Moningka een Brits Indiër,
genaamd:

Eudrat ïïllah HA£I£. geboren te Sargodha (Br.Indie),
22 Februari I9Tv, wSnefiae te London Mosque 63, Melrose.Road
London S.W.18.

Aan Hafiz, die Moslem missionaris is, werd door de
Nederlandse Consul Generaal te London een visum afgegeven
voor 30 dagen.

Door bemiddeling van de Mohammedaanse Wereldorganisatie
"Aohmat Dia"^die aan het bestuur 'der "Perkoempoelan Islam"
alhier, onderdak voor Hafiz had gevraagd, kreeg hij het adres
van Moningka. Alhoewel Moningka zelf Christen is, heeft hij
zich, vermoedelijk uit financiële overwegingen, bereid verklaard
Hafiz te herbergen. Hafiz stelt zich ten doel alhier geestelijk
contact op te nemen met de Mohammedaanse Indonesiërs en anderen
(ook Nederlanders) tot het Mohammedanisme te bekeren. Lezingen
heeft hij nog niet gehouden.

Alhoewel van enige politieke activiteit nog niets is
gebleken en Hafiz zich uitsluitend op godsdienstig terrein
beweegt, blijft de aandacht op hem gevestigd.

Bij de Politie en de P.R.A. alhier, is niets ten nadele
van Moningka voornoemd, bekend.

15 Juli 1947.


