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In mijn zeer geheime brief' van 12 April j.l., Ko<,o9033,
handelende over de 51Gabungan Perkurnpulan Perkuoipulan Indonesia",
mocht _ ik ter kennis van 'uwe Excellentie brengen, dat de Indonesiër
ö.3udiardjo tijdens zijn recente verolijf te Amsterdam onder meer
besprekingen had gehouden over het vertrek naar Tsjecho-ülowakije
van Indonesische studenten, die sedert December 1948 weigeren hun
studiebeurzen te aanvaarden.

In aansluiting hierop heb ik de eer uwe Excellentie mede
te delen, dat op 6 Mei j.l, met het K.L.M, vliegtuig van üchiphol
naar Praag zijn vertrokken de Indonesiërs:
!• Jach-ja aumabrata, geboren te Serang, 12 April 1923, laatste-

lijk student te utrecht, paspoortnurmier 595000;
.§• Aflhar_Sutjipto, geboren 2 April 1924 te Semarang, laatstelijk

studeht t e leid en, paspoortnunmer 365829;
l* Mohamnad Zain Nasution", geboren 9 Maart 1981 te Medan, laat-

stelijk student te Leiden, paspoortnummer 322452; en
4* Saudiji umarudin. geboren 3 Januari 1927 te Tandjongbalei,

laatstelijk student te Leiden, paspoortnuimuer 584969.
Tevens is met hen vertrokken R,G-«A.van der bter , geboren

20 Juli 1923 te kalang, laatstelijk student~~t¥~Leïoê~n, paspoort-
nummer 451129. Deze persoon stond reeds bekend door zijn contac-
ten met Indonesiërs.

Ik teken hierbij nog aan, dat zij veel communistische lec-
tuur hebben medegenomen. Bij hun vertrek uit Amsterdam hebben
zij medegedeeld, dat zij voorlopig één maand in Praag zouden
blijven en dat zij intrek zouden nemen bij vorengenoemde S.Bu-
diardjo, wonende te Praag "JOCDC ölesfta 12.
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