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RAPPORT VAN KB

AAN GAW I

OP KAAR? !
ACD/

PAR:

No.: 2681

Betr.: ASSOCIAflON OP ISLAMIC STUDMTS

ACD/

Het Bestuur van de Association of Islamic Stu-
dente bestaat uit:

Voorzitter :
Vi c e- voorzit t er :

l HASANTAN
ALATAS

Secretaris

Benningmeest er

Commissaris

KB, 15 Juni 1951

DJAJA-
DININGRAT

1 E.S.M.SUMITAKÏÏ-
1 SUMAH.
IB.DJDKARDI

medisch student te Leiden
student Semitische talen
te Leiden
economisch student te
Leiden.

idem

scheikundig student te
Utrecht.



Cnd. A. ALATAS en H.TAN. I.D. 1472 Z.

Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 15 jnaghfetas 1949».jKo.
66602, -j"^^° a^i^^g en K. TAK, wordt gerapporteerd:

Ali ALATAS, geboren te Batavia, 10 Januari 1921, student,
woont alhier, Fagelstraat 32. Hij is Nederlands Onderdaan en be-
hoort tot de Mohammedaanse kerk. Op 16 December 1946 werd hij in
deze gemeente ingeschreven komende uit Batavia. H 1.1 is lid van _de
ROEPI^_Als Malino-student stond hij ^an de Rijks Universiteit te
Leiden ingeschreven in de faculteit Wis- en Natuurkunde, voor de
volgende cursusjaren: 1946-47, 1947-48 en 1948»49.

Hasan TAN, geboren te Ambon, 20 Mei 1921, student, woont alhier
Nieuwe Beestenmarkt 2 b. Hij is Nederlands Onderdaan en behoort tot
de Mohammedaanse kerk. Zijn in» en afschrijvingen staan aan het Be-
volkingsregister te Leiden als volgt beschreven:
13-12-46 Oegstgeest komende uit Batavia,
14-1=47 Leiden komende uit Oegstgeest.

Hij is lid van de ROEPI. Als Malino-student stond hij aan de
Rijks Universiteit te Leiden ingeschreven in de faculteit genees-
kunde, voor de volgende cursusjaren: 1946-47, 1947-48 en 1948-49.

Leiden, 21 September 1949.



NO. -'49,

Uw schrijven No.67039
van 15-8-1949.

Onderwerp:Siti Dewi.
(Assooiation of Islamio
Students)

G E H E I M .

02,

6 september 1949.

" '»*» rl**•/•* r
Voigno.

8SEPJ949

<.jfof-J

In antwoord op het bovenaangehaalde schrijven
en ten vervolge op het dezerzijds schrijven I4o.7é2a -'49 van
22 Juli 1949,zij medegedeeld,dat de daarin genoemde Siti Dewi,
ten r*chte is genaamd: '"
,SOETAN ASSIN Siti Dewi.geboren te menado,5 October 1926,stu-
dente ,Wonende ie Amste"raam,Wouwermanstraat 29 bv.

Van haar is verder bekend,dat zij is ingeschrev
en a^is studente van de 7e faculteit der Gemeente Universiteit

te Amsterdam.Voorzitster is van de Association of Islamio Stu-
dents,terwijl zij mede een leidende functie vervuld in fttlrbe
Amsterdam gevestigde,Indonesische kunstgezelschap "Perhimpu-
nan Seni Indonesia "•

De in het bovenaangehaalde dezerzijds schrijven
genoemde KAHMAF ALI,ten rechte is genaamd:

(\Wh™ J fl"hm^ 1'ir^hnl fi,Ga^rtran te Paramaribo, 15 Juli 1950,
.wonende te Amsterdam,Haarlemmermeerstraat 68 III

(
Behoudens dat^j als commissaris zitting heeft

in het bestuu^ran de Assooijrbion of Islamci Students,is van
hem bekend,dat hij,komende van Paramaribo,zich op 26 Februari
1947 te Amsterdam heeft gevestigd.Dit jaar met goed gevolg
heeft deelgenomen aan'"het eindexamen H.B.S. 5 jarige cursus
en voornemens is aan een der Universiteiten (vermoedelijk Ge-
meente Universiteit) te Amsterdam verder te studeren,

. De juiste Jbftenttteit van SOELAIMAN,kon tot dus-
verniet worden vastgesteld.

r-/"' De aandacht blijft echter ook hierop gevestigd,
linde» ->

v„^vens bericht gezond*
I.D.den Haag.
Uw schrijven doss 59D/1

van 31 Januari 1949.

aan
O. Z.



i, ölti

brievea ao's 3865-'49
26 Juli 1949 «n

28 Juli

..H ..1.

aaaleidiag van UW t«rzijd* aangohaalde brievea ooge
ik U T«rzo8lc«a mij t« wille» doen bcrichtwi of d« o*a. daarin

elliiöit identiek aou kunnen zijn aam
V/ouïsrenaaii8tr«Lat 29 la t* UWent.

la^tatgeno«fflde is mij bakeaal, dat zij eiade
1948 la het g«not werd gèattlA van een %»g* "Indonesiscl]* fitu-

Jiwlian U i%®»K43£ over u«deT« geg«v«n» oatrent d« politiek*
van M&j. G.H.ö.Dewi aooïit toma»B b«s«JiikJ»iit zal

d*ae alfifflede liftar personalia t»v»as gaan» TQm«aien.

Hoofd vas d* Dieast
desel

B» H««x aoofdooöEtiesaris yan I^olitio
t*



No. 762 b-'49w

Bijlagen:twee ./ 28 Juli 1949»
v,

Onderwerp :£ssooia t ion of Islamic Students. ~" ^ '^ rAüB.'949-
(Islamietische Studenten Organisatie)

B I M , f*

Ten vervolge op het dezerzijds schrijven No. 762a-
49 van 22 Juli 1949 (~Qw schrijven No. 59789 van 21 Juni
1949),zij medegedeeld,dat door de ASSOffilATION of ISLAMIC
STUDMTS(Islamietiache Studenten Organisatie) op 27 Juli
fy4y7'in een der zalen van het Minerva Paviljoen. Albert ftfefc
Hahnplantsoen te Amsterdam,ter gelegenheid van de viering
van USBARAN (Islamietisch nieuwjaar) te 16 uur een recep-
tie werd gehouden.

Deze receptie,alsmede de verdere viering van de
LlBARAN,werd bij een in de Indonesische taal gestelde 6ir-
culaire aangekondigd*» en per post verzonden aan belanghefc
bende Indonesiërs.Een exemplaar van deze cirouiaire,zomede
een vertaling hiervan,worden hierbij gevoegd.

I De aangekondigde samenkomsten ten huize vgn Agpes
DJAYA.Paulus Potterstraat 20 huis te Amsterdam^waren aE^e«
leen toegankelijk voor belijdende Islamieten.De receptie
in het Minerva Paviljoen,daarentegen was tegen betaling vaa
f.2,50 per persoon.ook toegankelijk voor niet Islamieten.

De receptie welke van ongeveer 16 uur tot 22 uur
op 27 Juli 1949 werd gehouden,had een rustig verloop en
werd bijgewoond,door 70 tot 80 personen,- zaal capaciteit
250'personen - w.o. ongeveer 30 Indonesische vrouwen en
kinderen en enige Nederlandse dames en herentwaarvan de na-
men niet bekend zijn.De Indonesiërs waren gekleed in de
Indonesische klederdracht.

Nadat een kort openingswoord was gesproken en een
eveneens korte uiteenzetting was gegeven omtrent de bete-
kenis van de LEBARAN,werd de feest-rijst geserveerd.

Deze rijst met bij—behorende gerechten,waren door
Indonesische dames bereid in de keukens van het Minerva
Paviljoen.Bij de bereiding hiervan was gerekend op een be-
zoek van ruim 200 personen,zodat geconcludeerd kan worden,
dat het bezoek ver beneden de verwachting is gebleven.Einde

0.2.



ASSOCIATION OF ISLAMIC STUDENTS

A . l , S ,

Amsterdam, 21 Juli 1949.

Assalamu'alaikum w. w.

Berhubung êlengan pengumuman kita pertama tentang Hari
LEBARAN, disini periu diterangkan bahwa menurut chabar
dar! pusat ke-Islaman di London, Hari LEBAEAN djatuh
pada tg. 27 Juli BUKAN tg. 26.

Untuk menjambut har i tsb. akan diadakan:
1. Eembahjang 7 EAMADHAN tg. -24 Juli d jam 9.30 MALAM.
2. Sembahjang LEBARAN tg. 27 Juli djam 10 PAGI .
Kedua sembahjang tsb. akan bertempat di Paulus
Potterstr, 80, Amsterdam»
3. RECEPTIE LEBARAN

- tg. 27 Juli djam 4 Sore — l Malam
Atjara: (a) Pidato pembukaan •«>. •«' i,

(b) Sedikit uraïan tentang Hari LEBARAN
(c) Santapan nasi, l J

(d) Beramah-tamah.
Receptie ini akan bertempat di MINERVA PAVILJOEN,
Albert Hahnplantsoen, Amöterdam,

Siapa jang akan turut Receptie ini harap m^mberikan nama-
nja selekas mungkin pada Sec. A.I.S., Molenbeekstr. 4' '
Amsterdam. Sokongan Receptie ini adalah f. 'S -- ( bagi
anggauta A.I.S. ) dan f. 2,50 (bagi bukan anggauta).
Diminta dengan 'hormat agar pengumuman ini disiarkan pada
saudaraS kita sekalian. Djuga orang2 jang bukan beragama
Islam dapat turut dalam Receptie ini.

-' -<•

Wassalam,

(Hussein Alatas)
(Penulis).

Maka dengan ini pengumuman pada tg. 17 Juli tida.Vberlaku
lagi ,



Vertaling.
AS80CIATION of ISLAMIC STUDMTS.

A . I . S .

Amsterdam,21 Juli 1949.

Assalamu'alaikum w. w.
(Vrede zij U lieden)
In verband met onze mededeling omtrent de datum van de LEB4
RAN (Islamietisch nieuwjaar),zijn wij genoodzaakt daarop
een rectificatie te geven»Dit daar de Islam-raad te Londen
heeft bekendgemaakt.dat volgens het door haar genomen cesiujfc
de LEBARAN niet op 26 Juli a.s.,zo wij aanvankelijk hebben
bekendgemaakt,dooh op 27 Juli a.3. moet worden gevierd.
Medegedeeld wordt dan,dat:
1. het 7e verplichte gebed op 24 Juli 19Ï9 om 9 uur 30 en
2. de Lebarangebeden op 27 Juli 1949 des voormiddags te 10

uur zullen plaats vinden.
Beide gebeden zullen worden gehouden in de Paulus Potter«4a?€fe
straat 20 huis te Amsterdam. (D. i. t en huize van Agoes DJAYA O)
5. Voorts zal op 27 Juli 1949 des namiddags te 4 uur in het

Minerva Paviljoens, Albert Hahnplantsoen te Amsterdam een
receptie worden géhouden$waarop:
a.een openingswoord zal worden gesproken
b.een kleine uiteenzetting zal worden gegeven omtrent de
LEBARAN viering;

c*een feest-rijst gerecht zal worden aangeboden en
d.hetgeen verder zal plaats vinden-

Zij die aan deze receptie wensen deel te memen,worden ver-
zocht, zich, zo)spoedig mogelijk op te geven bij de secretaris
van de A.I.S.,Molenbeekstraat 4 II te Amsterdam.
De kosten voor het bijwonen van deze receptie zijn voor de
leden van de A.I.S* f.2.- per persoon en voor niet leden van
deze organisatie f.2,50.- per persoon.
Verzocht wordt deze circulaire zoveel mogelijk aan de broe-
ders bekend te willen maken.
De receptie is ook toegankelijk voor hen die de Islpm niet
belijden.

Wassalam
(Met groeten)

w.g. H.Alatas
(Eussein Alatas)
(^eoretaris)

Door deze mededeling is de bekendmaking gedaan in de circu-
laire van 17 Juli 1949 komen te vervallen.(In deze circulaire
werd bekend gesteld,dat LEBARAN op 26 Juli 1949 zou worden
gevierd.O)



ruw
G E H E I M .

Volgno

:28 JUL11949

Verbinding: No.12 23 Juli 1949.
Doss.ÖyD/3

Onderwerp: Bijeenkomsten Ver. Association of Islamic Students (A
Datum ontvangst bericht: 21 Juix 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar ^'«r-r—

M ]////
l'evens bericht gezonden aan: f y L52-
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie: i.D. Amsterdam telefonisch ingelicht.

• Tplgens een convocatiebiljet, uitgegeven door
•XV *ï<cĝus s ê n ALATAS , wonende Molenbeekstraat Uo.4 II te

Amsterdam (̂ .), secretaris van de Vereniging "Association
o± ïslamic Students" (A.l.S.) te Amsterdam, zal deze ver-
eniging ter gelegenheid van de Lebaran (einde van de Moham-
medaanse Vas-centijd) bijeenkomsten houden in het perceel
Paulus PoTterstraat No.2u te Amsterdam en wel op:

23 Juli 1949 te 9.30 uur n. m.

2 b Juli 1949 te 10.00 uur v.m. (einde)



E WJf

«S g 66602

Ond .i A«/aat
H.Tan.

YIH (II) I.V,

, 15 Augustus 1949

ff'S g Q £ H £ I. M

n.a*v scïur. van Amsterdam 66602 Co 54752

ciële
te Uwer inf azaatie oog« ik B bericlitcai van offi-
t« ïaebb^a Temoiae», dat All. AIATA3. BoerJiav«laaji 5

> B»3?elfltraat 38» beiden te Leiden »rdie t enige aa-
en omstreeks kot oinde van 1948 het initiatief

genomen tot de opriciiting van de "ASBöolation of Isla-
mic Studönts n (Islamietiscne Studenten Organisatie)*

He jaög© U verzoeken ml,J t© doen inlichten omtrent kun pesr»
sonalia en Mm politieke antecedenten*

Hat Hoofd van de Dienst
namens

2»O.Crabbandam.

De Heer Oojataissaids van Bolitie
te



No. 762 a -'49.

22 Juli 1Q Q

Volgno-

25JUU1949

Uw schrijven No.59789
van 21 Juni 1949,

Onderwerp: "Hssooiation of JWüamio Students"
(Islamietische Studenten Organisatie)

G E H E I M . .

*-»' .
.,**•

In antwoord op het bovenaangehaald schrijven,zij
betreffende de «ASSÓOIATION of ISLAMIC 3TÜDMT3" (Islamieti-

Ongeveer 10 maanden geleden - in Ootober of Novan-
ber 1948 -,werd op initiatief van:

\1. Agoes DJAYA,geboren te Pandeglang,! April 19ï4,kunstschlL-
...̂  ,.;—^- dêr,wonende te Amsterdam^Paulus Potterstraat

. 80 huis;
X l 2. Sajid Hoesena ALATAS^gebor en ,te Bui t en zorg, 17 September,

J,wonende te Amsterdam,Holenbeekstraat 41$
Oha.1at_]&ii9n ^[o^am^d., TJOIffiOHADlOCOESOMO. aeboren te Magetal,

908,wcThende -be'Amsterdam,Marnixstraat
290;

*i4* SOEI^IMAN^jfermoedelijk wonende te Amsterdam,
. 15. Si^J^^Uyerdere personalia onbeJtend,vermoedelijk wonende
^ te Amsterdam;
y;i6* Ali ,A;^'$&^+vei7'dfl'pe personalia onbekend,wonende te Leiden en.

san"" ^verdere personalia onbekend,vermoedelijk wonende
te Leiden, Merelstraat 38,

te Amsterdam onder de naam:"ASSOCIATION of ISLAMIC STUDMTS"
(Islamietische Studenten Organisatie),een vereniging opgeriolt.

Lid van deze vereniging kunnen zijn,in Indonesië
geboren en in Nederland studerende personen,die de lalamie-
; i s ene (MohÈimedaanse) godsdienst belijden.

Het doel der vereniging is,om te komen tot het ae«-
leer daadwerkelijk belijden van de Islam,door de in Nederland
rerblijvende Indonesische studenten,deze godsdienst onderljng
;e bestuderen en verder uit te dragen (verbreiden).

Zij tracht dit doel te bereiken,door het houden <ve
van samenkomsten,besprekingen en het uitgeven van een eigen
orgaan.

In het bestuur der vereniging hebben thans zitting
als:
voorzitster: Siti DWI vd.,

-JK/Vioe voorz: Jteharudin RACHMAN>éeboren te Sindjai, 10 Mei 1920
wonende te ^msTjeraam, Jac»Marisstraat'23 bv.

secretaris: Sajid Hoesen ALATAS vd.
penningmeester :SOELAIMAN vd.,

-l commissaris: KARttAT ALI ,verdere personalia onbekend,vermoe-
l el i3Ic won en de te Amsterdam,

,wonende te Leiden en
_ jeveneens wonende te Leiden,Merelstraa t

oo. '

De vereniging telt thans ongeveer 45 leden,waarTOn
er 30 te Amsterdam wonen, <^==-

10 te Leiden,
3 of 4 te den Haag en

id.
id.



No,762 a-'49
van 82-7-49.

/
v

- 2 -

l of 2 te ütreoht.
Zodra het ledental in een bepaalde plaats voldoende

wordt geacht, danwei om andere reden daartoe aanleiding bestaat
zullen op verschillende plaatsen afdelingen van deze vereni-
ging worden opgericht»

De namen van de personen die lid zijn van deze vereni-

§ging, zijn niet betend, Aangenomen echter kan word en, dat vrijwelalle leden der vereniging tevens lid zijn van de vereniging
Ivan Indonesische studenten in Nederland, de "HXION (R02KOM)
IPELADJAR INDONESIA" (Rupi).
" Tot heden werden de samenkomsten der "Assooiation of
Islamio Students" gehouden ten huize van Agoes DJAYA.wonende
te Amsterdam, Paulus Potterstraat 20 huis, die alhoewel thans
geen zitting meer heeft in het bestuur van deze vereniging,
daarin toch een leidende rol schijnt te spelen en de persoon
is waar vrijwel alles om draait»

Zo zal op 26 Juli 1949, bij gelegenheid van de Lebaran
(ïslamietisoh niöuwjaar)ten huize van Agoes DJAYA vd. ,een
samenkomst worden gehouden van alle beleidende Islamietische
studenten in Nederland en deze dag, op voor Islamieten te doen
gebruikelijke wijze aei worden gevierd. (Deze samenkomsten heb-
ben als regel een uitgesproken godsdienstig karakter, waarop de
deelnemers elkgnder vergeving vragen voor de eventuele fouten
en tekortkomingen t. o, v, elkaar in het afgelopen jaar. (O)

Tot disver is jaiet kunnen blijken, dat in de "Assooia-
tion of Islamio Students" een afdeling of onderdeel zou moeten
worden gezien van de "Pan Islamietische Studenten Organisatie
in het Verre Oosten". Ook is tot heden niet kunnen blijken, of
deze in Nederland gevestigde vereniging, op eAige wijze contact
zou onderhouden met andere in het buitenland gevestigde Isla-
mietisohe studenten organisaties»

Zonder dat hieromtrent zekerheid kon wórden verkregen,
kĵ n op goede, gronden worden aangenomen, da t het bestuur of de
leden van deze vereniging contact onderhoudMiiet de leiders
van de te 's Gravenhage gevestigde "Ahmadtdiya Qadian" bewe-
ging. Deze beweging kan het best vergeleken worden met onze
"Missie en Zending". echt er met dit verschil, dat hetgeen onze
"Missie en Zending"doen ter verbreiding van het Christelijk
geloof , de "Ahmadiya Qadian" werkzaam is ter verbreiding van
de Islamietisohe godsdienst»Sinde«

]£_
Tevens bericht gezonden aan
I.D.te den Haag»
Uw schrijven Boss.59D/l
van 31 Januari 1949»

0.4.



G 13 II 'S t M.

Vc

'Vérbinding: No. 12. Datum 17 Juni 1949.
Doss. 59D/2.

Onderwerp: As^ociation of islamic Students

Datum ontvangst bericht: 11 Juni 1949 • ,„, 4rt «
•21 JUN!:949

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar "-'

Waardering bericht: idem
x'evens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

B«o»s» van 2 iïei Ten vervolge op dezerzijds schrijven d.d.
/ I949.no. 59347 31 Januari 1949, Dosü.59 D/1 en in anrvsourd op
Vj:.v.A.£» nevensverinela schrijven, wordt hierbij toegezonden

afschrift van ,een gedewlte van e«n brief, afkomstig
van Dr 'l'JOKHüHA.DIKü'ESOÏÏKÜ, wonende ïiiarnixstraal no.
92 te Amsterdam.

In deze brief deelt hij mede dat op Zondag
7 ilovember 1948 te Amsterdam werd opgericnt oen iala-
mitische Studenten Organisatie, genaamd: "A_sspciation 'j
o±'_ lalamic StudentsJ' (_A.I.S. Y. verder deeïV hij .meae,
dat hij bij de oprïch'DÏng1 ftS'Sér organisatie als
Voorzitter werd' gekozen, doch zijn leeftijd e^n be-
zwaar was om deze functie te aanvaarden.
Dit wilde hij aan een jongere kracht overlaten, die
werd gevonden in de persoon van Agoes DJAJA, geboren
te Pandeglang, l April 1913, wonende Paulus Pot tier-
straat 20 huis te Amsterdam. Deze Agoes DJA.JA is thans
voorzitüer van bovengenoemde organisatie. Tot zover
de vertaling van bovengenoemde brief.

Dezerzijds werd nog vernomen dat de "A.i.S." zich
/ uitsluitend op het terrein van de islamitische &ods-
V dienst begeeft en niet aan politiek doet. De "A.i.S."

is een felle tegenstandster van de "Perhimpunan Indo-
nesia".

Dr TJUXBOHADIKCESOEMO is thans gewoon bestuurs-
la van de "4.1.S." (einde).



J t.
Afsciiri±t.

Amsterdam 9 Deo. '48,

Assalaraoé Alaikoem vu w.

Saudara j.i.h.
Saudara bijasa soedah megnetahoei atau mendengar,
djika di Amsterdam, pada hari .Ahad T.t. 7 Kov'4ö,
didiriken persekatan islam dari para Sxudentens
bernama, Association of islainic Students (A.i.S.)
Pada hari ixoe saja sendiri jang pegang paloe tetapi
tatkala inaoe memilih. Pengoeroes. Saja moelaïi oontoek
raendjadi ketoe, Sebao saja soeda merasa toea dan se-
karang soedah. mendjadi giliranja para Kaoem jaoeda itoe*
Soesah moela nja oentoeK: mendapet kexoea, ta~ada jang
inaoe, dan sesoedah l 1/2 d jam sebeloem rapet raoelai
Aliiamdul-Lilah soedara Agoes DJAJA, mendjadi Ketoea-
Dan sekarang satroeanja soedara Agoes BJAJA.

w.g. i)r

Iviarnixstraat no. 92
.Amsterdam,

r



MI33ISTBRIE VAK %AIC£H

89909
*8-CreTenha«e, 21 Juni 194$,

IslaaiietiBoha Studenten
Organisatie.

VIII. TZ.4. q
rerwijziJifi aa«r het geheime rapport van Uw Inlichtin-

5v*m4Vit»«*«8 5 April 1949, No.762-49, handelende over het ia
hoofde de?ee v«rm«ld» onderwerp, h«b ik té «er ü t* berichten
dat in Deo«ab*r 1948 het secretariaat van de "AB&0®iftt$&& of •
Ialamio Studentan gevestigd was: pauluc PotterBtraat 20 te •

Toor nader bericht houd ik mij gaart» aanbevolen. > '

HOOH) ?AB DE

van L, L. van La er e.



1 s-Gravenhffge, i* Ap>ll 1349
MINISTERIE VAN ALGSMSMS

No.54753.

Onderw.: Islamietische Studenten
Organisatie.

G E H E I M ,

Ik heb de eer U om bericht te verzoeken op mijn geheimi
schrijven van 8 Febraaari j.l., No.54̂ 52, handelende over het

in hoofde dezes eenoem.de onderwerp.

!T HOOJD VAN DE
deze:

C
Aan de Heer
Hoofdcommissaris
te
A M S T 'B R D



Ho.:

Islamiet i scne

's-GraTöahage, 2 tftfl 1949.

;UaiÜ£JlULi\ j
' """ ' .....

VIII. TZ.4.

. Kot TOrwljzlag aaar hefc ü toegszondcn geliaij&e rapport
de Inllöhfclng«adl«n»t t« Aaflterflajn van 5 April J.I., Ho,7«Ê-4fi,
hand*l«ride orer het In hoofde d«25ae genoeaide onderwerp, heb ik
de eer U te veraoekaB ad j wel nader te willen inlichten OTör het
rermelde in het geaeiaie rapport T«ai Uw Inlichtingendieast vaB •

Januari j ,1, , 9o9»,5ö D/1. ^ •

HST HOOFD VAN DE DISH3T,
voor d«ze:

Aan da Ha er '
HoofdooiBjaiasaris van Politie,
te • •

A Tl M H A Q &. • '

J.C.Crabbendam,



- 49 *.
f
f

5 April 1949.

'~0 APR. 1949

Uw schrijven No 54752 van ; '
8 Februari 1949,

Onderwerp:Islamitische Studenten
Organisatie,,

G e h -e i m.

In antwoord op het bovenvermeld schrijven zij medegedeeld,
j

dat tot dusver niet„is kunnen blijken,dat alhier als onderdeel van

de "Pan Islamitische Studenten Organisatie in het Verre Oosten",

zou zijn opgericht een vereniging genaamd: "Islamitische ütuden-

ten Organisatie",

Betreffende de leider of voorzitter van deze organisatie,

AGOESüJ^v^geboren te Pandeglang l April 1913,wonende te Amster-
ntHÊfSEi^^ ' - - -
dam Paulus Potterstraat No 30 huis,zij medegedeeld,dat hij geabön-

jneerd is op het door de Perhimpunan Indonesia uitgegeven weekblad

! "V/ar t a Indonesia",Hi j is ingeschreven als 1ste jaars student der

7e faculteit, d-er Gemeente universiteit alhier,Tot dusver is hij

in verenigings-verband niet op de voorgrond getreden, " .;
i

De aandacht blijft op deze aangelegenheid gevestigd,Einde

Tevens bericht ge-zonden aan.
I,D. te den Haag,



5

Islamietlaclie Studenten
Organisatie,

VIII. TZ.4, & S Hl I

B: heb de e«r 9 om bericht te rersoeken op ml Ja geheim

schrijven van 8 Februari J.1., No.54752, handelende over het

la hoofde deses genoemde oaderwerp.

. • , HIT VA» m
voor

de
Hoofdoommlssaris van politie'

L.LeT.Laere.



Nö. 54752.

Onderwerp:

. VAN ALGBMSTTS
"' "• ' -^TV. -T- *sH^aveshagét 8 februari 1949*.

UITGEBOtK'Organisatie.

a l? tf •» T Ujll _St &. jf K*

•T' .

Met verwijzing naar het ¥ door de Inlichtingendienst
te »s-Gi-aY«D$*%e toegftzaadeji gehela» rajjport van 31 Janaari
J.I., Ko,DoöS*59D/l over de "IslamitiBcl» Studenten Orgaziiac-
tie", heb ik de eer W te verzoeken mij teraake vel te vdllen
inlichten.

TAB DB

I*. L. van La er e.

. Aan ö.e Hear ^ .
HoofdccaaaiBsaria van Politie,

A M S T l B D A M.



H E I M.
verbinding; Fo.12
DOSS.59D/1

Onderwerp: islamitische Studenten Organisatie

Datum ontvangst bericht; 27 Januari 1949

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan-.-!•£•»Amsterdam.

Medewerkende instanties;—-

Ondernomen actie;

31 Januar,

4 F£a 1949

C

Sedert kort zou in Amsterdam zijn opgericht de

"islamitische Studenten Organisatie".

Deze organisatie is een afdeling van de "Pan Islam-

itische studenten Organisatie in het Verre Oosten".
<Mtt

De leider of voorzitter van deze organisatie zou zijn
de, bekende Indonesische kunstschilder: Agoes DJAJA. (Einde)

C


