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1. ,Sardine heeft uit Costenxijk bericht ontvungen,
dat Rusli A.t"\/IR.AN, woc.nac.htig te Praac; X;L:

_, 
Ter

ronska 6, eefl °Yr,donesisch student, thans voor
�ijn l�atste semeater aan de Doge School voor
Fo1i tieke en 3ociaJ.a ·:.etonschappen te Praag
studeert o 

2. Ai.'\HUI! :l..s bli j1�b 8 ar aaneewezen om IndonenH5
als jourriaJ iot t.J vertegenwoordigen gedurende
de a .• s. internationale conferentie ter bescherming
van het kind, ,Jic j 11 Wenen zal worden ge.houdeno

Te dien einde ntaa t li.t!B . .AN :1.n contact mêt de
Oostenrijkse c:Oi!l!W.nistiscbe Jeugd Orzá:n.isatie
( F • C' • ,J • ) •

4.

,

Sar�ine vra�gt of �ij ccgevene hebben, dat 
.· Al1.�füJ1 bier of Li. het Verre Oosten in verhindi::·1g 

"'� heeft gostaar1 ··ie-:; Indcnesis0he Communistische 

� .. Jc:ugdb9we0ir1::/�!l,,

·, 5. Sardine l:erir1N' rt ·, ich niet f.'.1eer, of ,\!:?..Ar� in
onze docwnentati e vocrk9r11t 9.J.s reiziger naar
Ts j f.cho-�}.0··,aki je ·.rièi t. edcrland o 

20.6.52. H o
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No.: 3936
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Öj �!- �/' 

Betr.: INDONI'.:SI8CBE STUD,.!iHTsl". TS PRAAG. 
Typ. D • 

..),.--' -A 
Uit P.I. bron �:erd bericht ontvangen, dat m.omen-

\ • N teel nog slechts. BUSONO en ROBdLI AERA.I'T te Praag �ouden 
studeren. 

De overige studenten zouden naar Indonesie zijn 
·teruggekeerd. , '<i rmm MUSTAR! zou in Indonesie zijn 6earrest8erd 

1 in het belanc van de openbare orde. 
x'I · .\.an ;3U.MiBRA1'A die kortgeleden in Praag was afge-
. ' studeerd als medicus -;,1eri niet toegestaan zijn practijk 

in Indonesie uit te oefenen, omdat de Indonesische Rege2 
ring zijn Praagse bul ni�t zou erkennen. 

0m.1�.BRATA was van plan om in het binnenland vnn 
Java een practijk te openen. 

KB, 22 Januari 1952 , . 
. ,.�----=-i 

L VRIJ VOO� �CT�t:_J
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Onderwerp: SUBEKTI. ..':' 5 SE . 19'1 ft\ 
Verwezen wordt naar dzz. brief · 
Nr.Azt 32;51 dd;23/8- 1 51� AC�/ 111'1>3\ 

• 

17rt· 1 September 1951. 

OP KA�T 

ACD/ 

DAT:,Z.2-to.'� 
PAR: 

0 FlDE TIEEL 

·rn vouwe dezes gelieve U aan 
te treffen een uittreksel uit een 
veiligheidsrapport opgemaakt door Z, 
naar de inhoud. waarvan lrnrtheidshalve 
wordt verwezen� 

Hoofd B.I.D. is terzake in
gelicht. 

s;T. 

AAN: 

Hoofd B.V.D. 



1 
Doorlaatpos · s�� .ipho-1" 

� 'Exemplaar nr 
of,;u� �� ·u_�r v�n ·v� signalering: 30 Augustus· 19-51.
Samenwerking met: .. I.&.A. . .. . ...... .......... .................. . 

Ondernomen acties: .... .. Bagagecontr.ole I.D" Amsterdam 'beri.c�t •

Naam: ê.@�K'l'l/ - . . ,� Meisjesnaam: .... . 
Voornamen ; ..... Iska..ndar..... . ................................... '. ...... � ...... :': ... ' 
Alias;...... .. . . . ... . . ; . . .. . Nr Legit.bew. B.Z.:: ... 
Geboorteplaats: }3.ggq;r. • ........ ........... datum: 6 Janua.rJ.1921.
Nationaliteit thans: ...... ln.A9.ne..s.1.S.che. bij geboorte: 
Beroep: ..... 9.P.4.E3.�1j�.E?."I,', ........................................................................................... . 
Adres: Pj�:rt�,. :ÎWIP,t;j O.l.'�. B.endunga.n Djagol8 •...

Soort: .. . .Cer.t .•.
Uitgegeven te: .. 

i:: Ned. visum nr: 

geldig tot: ......................... ....... . 
op: door:. 
geldig tot: uitgegeven 

. � te: op: ....... . 
Andere voorkomende visa : 

·� Bijzondere aantekeningen:
et:

Reden: vacantie 

door:. 

Reist van : ...... Ams.t.erdam... .... . ...... naar: Praag •... D 

UIT Verblijfsadres in Nederland: Amsterdam, Legmeerstr •.. Si
Vervoermiddel : .. O.S •. A •... vl1egtuig,. ........................... .................. ...... . 

a. 
,0 

1 ..c: 
-� u
<I).,, 

et: Q) 

� .

Naam: 

ê: Lengte: 
Ë Postuur: . ... . . 
� Haar: 
Si: Bijzonqere kentekenen : .. . 

iJi Kleding: . 

bJ} 

.5 
ö
..c: 
u 

(f) 

Schoolopleiding: 
Vakopleiding 

Talenkennis 
Godsdienst 
Politieke richting: .... 

Voornamen: Geb.plaats en datum: 

Ogen: .... .  
Oren: .. 

Neus: 

Gelaat: 
Mond: .. 
Gebit: .. 

Reden van verhoor/signalering en nadere bijzonderheden: 

FOTO 

Adres: 

z.o.z.



l.. . .... y C' • 

SUBEKTI heeft volgens opgave van de I.D. te Ams·terdam in Nederland ,! 
verblijf gehouden ten huize va� de Heer RLAUW • Le9eer� t 8/ te A' d8i" • 
Hij gaat thans na:ar Praag en zal daar ohgev er 14 dagen bl v n. e rê en 

• )�an deze reis is vacantie! Va� Praag zal hij vla Italie per boot na.ar 
"jd,,./ '.I.ndonesie terugkeren. · · 
��In de bagage werden geen bijzonderheden aangetroffen. Hij werd op Scb.ip
�t hol uitgeleide gedaan door de Indonesier MOENJER, M, voorzitter van de 

comm. bond van havenwerkers S.B.K.B. in Nederland verblijf houdende te 
� Amsterdam, Crommelinstraat 35. 

· · 

30 Aug. 1951. 

•



No. 11498tY 
Bijl.: div. 

Afschrift. 

''s-Gravenhage, 2'8 augustus 1951 

�Betr.: Paui Peter REINEB...t.. enz. 

VERTROUWELIJK 

. 

/! €.., {if� oi) 1.P3 &

Hierbijgaand heb ik de eer U de bijlag� 
van Uw brieven van 27 augustus 1951 No's 1213/51 en 
Azt 3'2/51 weder te doen toekomen. 

M.O •.
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ONDERWERP: �·_4ot.�g-t..-l,, /,z.A.�[.
Verwezen wordt�e-z.erz:j.ijdse/ _.,,. 
Uw bri� d.ä:.'.-n -=-·�- -- . 

• 

• 

Met verwiJzing naar de telefonische af� 
spraak d"ël..' 21-,1-1951 met M.'.C o'. yan Uw dienst, 
moge ilc U bijgaand een veiligheidsrappoiet ter 
fotocopiering aanbieden. 

de 
over 

te willen 

mij te willen b� hetgeen in Uw. administra! 
tie ov�ene(n) bekend is; 

mij nadere richtli · e willen ve rstrelcken 
omtrent de v e behandeling van deze aange-, 
legen.ri · � , 

1 
• • 

. . .. , ··•·· .................................... ··•··· 
�15/a�j� eveneens door mij terzake ingelicht; 

Ik moge U verzoeken bijgaand rapport binnen 
,.. &rie dagen na ·datering dezes aan mij te doen re� 

/ r tourneren.; 
/ � 

';t À : Á"" /vt,</'j}/ ·1. 
. 

. s.m.;, 
. /11' Il ;#-vtdÛ#V ,U(kj, F;'Hl�.

· i-t;. f,., �� I ,1t t,(.J, l' /?/) (c} ) 
-



Copie voor co.102930 

7 Maart 51 

C.102930
CAW/I ( TA.'4.

,�r.i

!.U.S. Newe 

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden copie 
van .een uitgave van de I.1J.S. Newa Service te Praag van· 29 Januari
1951,.no.3, handel�nde o.a. over het bezoèk van een internationale 
studentendelegatie aan Oost-Duitsland in Januari j.l. 

Ter bekorting moge naar de inhoud �aàrvan ve:J;Wezen worden. 
- Een exemplaar van bijlage dezes deed ik mede toekoffl.@fi aan de '

Minister President. en aan de Ministe,rs van Binnenlandse Z�en, van 
Buitenlandse Zaken ·�n voor Unie,zaken en Ovèrzeese Rijksdelen.

. ijne Excellentie 
Minister van Onderwijs, °Kunsten
Wetenschappen, 

. 
. 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 

. -.. . J1
Mr H.wlFelderhof 
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c. 102930
CAW/1, TA.8.

•. 4én

c �it...Yoor co.102930 
:.. j W-1:IJ 1'15 

17·Febru.ar1 51 

. ' 

I.k heb de eer Uwe Exc llentie hiernevens aan te bieden copie ·
van een uitgave van de I"u.s. News Ser--n.ce te Praag van 29 .Januari 
1951, no.3, handelende o.a. over het bezoek van e&n intern�tionale 
studentendelegatie �an Oost-Duitsland in Januari j.1. 

Ter b korting moge naar de inhou� daarvan verwezen worden o

.. AAN: 

. . IIEP ROOF1V AN DE DI�NST, Je . ·, . 
1;,1· . . : � . ,'. 1.1 

. 

Mr H 1
, • Felderhof 

Z.E.do Ndnister President, 
Z.E.do Mini;11ter v.Binnenlandse Zaken,.· 
Z.E.do Minister v.Buitenlandse Zaken, 

._E.do Minister v.Uniezaken en Overzeese · · . . .t ·• Rijksdelen, 
te · 
'a-G RAVE�· H'A GE. 

. . 
. , 



RAPPORT VAN c.xr.
Betr.: I.U.S. News Service 

� Bijl.: twee 

• 

Bijgevoegde twee copieën van I.U.S. News Service 
van 29 Januari j.l. 

Verzoeke te agenderen en terug a an C.XI. 

c.xr, s-2-1951�
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JUJ N4WJ J.eA.Vk.e 
IIIVBD B'I' PBBII AND INrORM&l'ION DSP&Rl'M-ZNI' 

INTERNATIONAL UNION OF STUDENTS, VOJT��SKÁ 12, PRAHA, tSR 

INT-'!:Rill,TIO'.·TAL STUD::IT DELEGATIC•tf VISITS THE G:C:ill,:AH DEMOCRATIC 
REPU:aI,IC. 

· 
Aftcr ·.t.114 .mG�ting of.·. 

t.r.r. �::x .. cutivc Committcc of the IUS in Be.r:Un .. (Jan. ·13-19tb). n 
nw,1'.:ier of '8.C, mf.mbers and representatives of nat.iona.L st.11aent
or,:;an!.v:tions, invited by the Free German Yo11th (Student
Section), visited seyeral cities of.the German Democratie
Republic.

?hç dslé/�ation, whic'.1 was a.mong ether p laces in Leipzig, 
Jenc., '."'eü.1ar and ::J:rlin, issued at the end of the journey the 
follo11in:;, lctter to the Free Gérman Youth, which ,i°as signed by 
all its Eléi.lbers. 
DEar ?riends, 

• 

.Aftcr t!:Je tot1r wc have made: of the German D5mocratic fü;p11blic ·· ... 
follo11in;; the Bc.rlin Exect1tive CollUllittee Meeting of th.6 Inter
national Union of Studcnts, wc, tha membe:rs of the visiting 
delegation, wish naw to give our thanks for the. invitation and 
cxprcss our appr,:;ciation of your hospitality. ifo 'would like . 
specially to thank the State and Univ�rsity officials alld the 
local FDJ leaders, the Young Pione�rs, youth and studsnts who 
welcomc'd us so cordially in r:.very place;, and the l�adr;.rs of the. 
Free. (krm2n Youth and the: translators who accompaaied us on our 
tour. 

Dv.ring our tour wc, visitcd sev�ral u.nivcrsitics and educational 
institut;..s, stud;..nt hostds, a tractor station 1:.110. a factory. ,Te 
had mD.ny opportu.nitLs of m:cting end talkint; wit.il p11blic figurc.s 
proftssors, studcnts and young people of differ�nt points of view' 
bath in large ass:mblh s and individ11ally, \7ith 011r dE>legation 
wc.r� a numbcr of studcnts, mcmb�rs and non-me.obers of the FDZ 
from ·,est Gcrmen univ-;rsiti;;s and collc.g;;s, with iîho:n wc had ' 
many friondly discussions. 

Our èclc6otion, composed of studcnt rcprcscnta�ivcs from

diff'.r�nt COll!'ltrics .iith various cr-:;:.ds ruid opinions, would likt 
to givc you somc of our common imprassions. 



• 

• 
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Firstly \1e .haYe noted w 1th appreciat ion t'.,c. economie con
dit io:1s tU1�<:r which st•H'ents are r;orkïn3" - tl,e reconstruction 
end buildin� of e;d•J.cotionai instHu.tes which i& b1;i.!1,1 so , 
vi,:,01•011sly nndertcJ;:er., thf excellent. hoste.l acco;::,:,odation, and 
th� camprfbEonsiv� sc'1oiars�)i) sc,nme.. Po.rtic•.üarly we hc.vi:; 
no-:.1;6. th� nev1 conr-sc;s of ::;t•.1dy 2..,d oth;;r facilitbs wllich have 
opE:.•·è th: fi, lde of h2rnL1L to sens and daa�ters of peuants 
an� ,;orkcrs, who 71�re be;fore e.Lnost complr.tily Gxcluded from 
t.'::lc· m:ivrorsiti<:s. We s.:.w also thn nGVI mEothod;; of .l;..arning, such 
as t'-.:; study group system, the close linking of tl:.c.ory- to 
pr�.cti cç, and tl1E. friErncliy ·ilorkins r:.J.at ions bc. t.r.Gé.n stud..nts 
and st.aff. EdèJ.cat ion has b:,,:,n comple tcly frc.cd of fascist an 
rc1scist t.c;ac.hinr., aml. is •1e,1 earri�d e".t in th:c spirit of pcal::e 
and fri�.ndsl.ïi9 to,;ards uil pcopl�s. 

1 

·:,ç �1avt se ::n for eursc.lv� s that the youn0 :,;:n:rc.tion is a
ns;ï 5(11:rat ion, com::;ü(: t.üly fr..: c from tl1c spir j t of a:'.:11r'-ssion 
anà. f.=?.Rci�ï!l... T.hc :1iou.ns p .: 0111:: ar.: .. ,1orkin3 wi th !;:1thusiasm for 
t'..1c p·.2,c:;::•1.� rceor.stn.et ion of th�ir country. Th�y are firmly 
oppos "à. te tb,, r.:,;1ili tr;cr J. sot ion of ·.re.stern C'r:.;rmany and strongly 
de.si:r, 2.nd striv.: for ·t'.1: r.rcation of e unitcd, ·d;;,,1ocl'"atic, 
incl�innd:nt and p:,accful C·L:>.·m::ny. Thcy o.11 Gxprcss�d thcir 
dc6p f!'Lndship for th� yeu'�h él.!ld p:oplcs of e.11 coµnt!'ics and 
thc;ir fi:rm d(.tcrminr.tlon te !1:,lp aetivGly in th,1, dGfc.ncc of 
p:: 2.cc. 

Th:y ;;x9rcsscd 1 c.t this +.i,nL, thc.ir solide.rit�· �.ith th6 :IJ 1.1th 
"nà p�o::;ilcs of Kor:;a end Chinc. Thcy veiccd t�1,.ir f.c.,lin/?;°of 
fri::nds.bip for th, pcoplcs of the Sovü t Union a'ld thcir 
r.pprcci::-.tion of the h:;lp r�cüv:. d from th;;;m. T:i" wcrmth of 
tl1c Ticleom: giv.:n to us in cach plc;cc; shov;cd thcir frilä:ndli
qcs� towards the p.:oplc of :�ch of ou.r covntrics. 

·,1c obscrv,;d ths füll lifc o: tb� e:tudcmts ,:,.,.,d you.11g p&oplc. -
i'. lifc of studY. ond \,orlc,·with :1 high Lvél of eulturcl activ
iti<-S• Thcy çnjoy th: full c·:.rc ,.:.na support of tllc .::uthoritics 
2.nd tb�.ms�lvcs plcy .:.n cxtr:,::,c.iy import.::.nt p:::.rt i:i the lifc of
the n.:>.tion. Wc ;;�re iwpr"ss.:d by t:1c. widc-sprc.nà and 6nthusi.:.stic
s11ppert which th: FDJ cnjoys ru:JO!l[; stud1mts .and yoi:.th. V/.,
rém:-r::cd. t;1� optimism ;--!,::', conf idcuec r.i th 11hich. they faced thE.
futn.:·c..

Ev:;ryv1hcn .. _ found wid;;· support for th;; 'l'IOrk of the. IUS .::nd 
und:;rsta.nding of its aims. Th� stud�nts promiscd to �plcmf.llt 
the c;:,c�sfons of the'. IUS Exccutivc M,:,:;ting in Ilc;rlin. 

1'!1.:.y partieulr.rly i;üco,:i_d th.:, à<::.cision of tbc '.7FDY and rus 
to hold t}jç 3rd ·,ïorld /fouth :md Student Fcstivcl i!t 3vrl1n 
t.his su, . .;71�=· Thcy hc.vc ulrc.c.dy bc,l?;un cctivc 9rc;pa=ction in
all sph·r:;s.

FinC'.lly, we:. thenk you ag;:,.in for the kindncse and hospit!l.lity 
,;is r�cc iv.;d. On rc;turnine, to our ov;n countri�s -;;c. shcll mclcG 
wid.::l:: kno,.n our �xpcrit;ne"s and all via hc.v" saan hcri;. 
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:Ic ;-;ish cll G..;rmc.n yo11th f11ll s11cc1;.ss in thcir 1-;ork o.nd 
look fori-:::o.rci te, e;vcr-growine cooparation between German 
yo11tb :md tnc yo,;.th of all other co11:1tries in the common 
int.F:':'� st of pt o.ce:.. and unnerstc.nding. ' 

Fre11ndschaftl 

Giovi:.:1.rii B6rling11er - ïUS Genera! 5ecretary (rtr;J.y) 
Ko Ts�i Shou - De9uty Vice-President of rus, repre$entine the 

.A.11 China Stu(ent Fi;ö.erat ion 
John Clr;ws - Dep!J.ty 1nce-Prc;sid1:.nt of rus, rr;:9rE-sei1t in,; the 

Ni:.tiona:). Union of Stude:1ts of 3ngland '."lal<-s and �;. rrc;land 
Thomas .A, }Iadden - rus PE.rmancnt 5c;cretary (r,r-;at 3ritain) 
G0nn2.d.i ::?ominov - rus Soc,,,etw:-y, r.;;ï,r�s,rntin,:. t1.1c k.ntifasciat 

Committee of Sovie.t Youth 
Jaroslav Ladosz - rus ·Trsas!J.rGr, representill[, th� J.ssociation 

of Polish Studonts 
KL, ·ti.n Yu (Korea) Der.1ocratic Youth Leagne, Student Section, 
Dsc:.:1.:c.mshid J;kbatani ( rra.!1) 
Lrd.s M:'car2.tc. (Rêpublic::.n Spain) Fcd1:.rati,d Union of Spanish 

StL'.de.nts, 
Rai.n.c•. C-cort;i('ra, Union of Dimitrov Yo>.lth, Stucle;nt 5c..ction, 

Ettlc�::.a:i.:-ie�, 
F'.':'anc isco Costa Netto, :fot ional Uni on of Stude;nts, Brazil, 
Jacq!J.cs 7crr;,c;s (R€unior:) .Anti-Colonialist St11d"nt:i .bssociation, 
PGt,:r 7{ :il�.Hm (B,:rli11), Free (1-crman -:lo11th, Student Sc;ction, 
Kum 0!1 O;;l!. (I'.or:a) 
Pek En TscJmk (r.:orca) 
Or.r-� 5hi Eing (China) 
Thor,12.s Col vin, Scat t is;1 Uni on of. St11dants 
L,T,c: Samson, English :C:ditor, World St11dcnt 1-i·.ws, 

. .



I N T E R N �T I O N A L  U N I O N  OF S T u· D E N T S 
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K�.::vLUTIOr: OF THr� EJGCUTIVE COi.'J.'.ITT:C� OF THE IÛS 01, S OLIDARITY 
,üTH SPMJISH ANTI-FASCIST STUDEl\7rS. 

Tbe f;xecutive Committee of the International Union of' 
Students, expressing the ,:.rotést of more tha11 5 million 
stncJeni.] of the whole wo.rld against the decisicm of the 
UNO to accord to the Fran co regime, which is fascist "in 
lts origi1is and na ture" (Potsdam Declaration)., access to 
t'1e organs .of the UFO, nn.d a1,sainst the persecu11:i.,)J1 of 
spu..,ish anti-fascj_sts in exi.ie, among them students, who 
have v io 11:,ted no luwa of the countries to which they have 
emigrated, 

voices its strongest protest against such acts and those 
who. are responsible fo:- t'lem, a:id asks that · they be vr.i. thdrawn. 

I n  s�luting the increasing struggle of the Spanish students 
and anti-f ascists against f'ascism, for peace and de roe rAcy, 
the Executi ve Commi ttee cal ls on students to .strengthen their 
campa ign of solidarity 'with the Spanish students and anti-
f'asci sts. 

(Carried unanimously.) 
This resolution was omitted by mistake from the <'ther 
aocuments of the Executive Committee meeting, recently sent 
out by the IUS, 
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January,_29, 1951 • 

INT"•�Rill,TIO'.L4L STUD':''1T DELEGATIC·l-l" VISITS THE. GEill.:Ai'î DE!.'.OCRATIC 
REPU:çJLIC. 

· 
Aftcr ·.t.h.<l. .lilGéting of.". 

t.r.c �::x .. cutivc Committ<::c of the rus in �1in .. (Jan. ·13-J.9th) o. 
nur,,0s. of -s.c. rr.r,uibers and representatives of na"tionaJ. s"tuo.ent
ori;;eniv:tions, invited by the Free German Youth (Student
Section), visited seyeral cities of the German Dsmocratic 
Republic.

?h, delé:0.ation, whic'.1 \'las aniOng ether pl;.:.ces in Leipzig, 
Jen.::, ·:·sL1ar and :J-:rlin, issued at the end of t!:J.e journey the
followin.r::. lcttf.r to the Frëe German Youth, nhic:1 ':las signed by 
all it s mëii1bsrs: 

D6ar :i?ri6nds, 

Aftc.:r- t�1e to!lr we have made of tbs G1;.rman Der.1ocratic Republic 
follo11in�; the Ec.rlin Exec!ltive Committi;e Meeting of the Inter
national Union of Studcnts, Wé, the; mcmbers of the visiting 
delcgation, wish now to give our thanks for the i�vitation and 
cxprcss our apprë.ciation of your hospitality. ïfe would like 
specially to thank the StatG and Univc.rsity officials a.tld the 
local FDJ leaders, the Young Pionc�rs, youth and students who 
welcom�'d us so cordially in evcry place, and the l-�ad1a.rs of the. 
Free. G.;rm:m Youth and tb� translators who accompaai�d us on our 
tour • 

nv.ring our tour wc, visitcd s"v.:.ral univ�rsitics and c,ducational 
institutc.s, studc.nt hostds, a tractor station e.;10. a factory. ·,,c 
had mcl!ly opportunitLs of rr.:cting end talkint:, 11itn public figurc.s 
professors, studcnts and young people of diff$r�nt points of view' 
bot:1 in large ass,:mblh s and individually. i7ith our dslc.gation 
wc.r� o. numbcr of studc.nts, mcmb"rs and non-mc.rabcrs of the FDZ 
from ·-:::.st Gcrmcn univ-:;rsiti.:;s ancl collc.g�s, with -r;ho;;i ,;;c; had ' 
many fri�ndly discussions. 

Our èclcgction, composed of student r-:pr::.sc.nta;ivos from 
diff:r�:,t co11ntrics ,ïiti various cr�,:ds ruid opinions, would likc. 
to givc you somc of our common impressions. 
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Fl.rstly ,1e .haire noted ,1 ith appreciat ion tb:. economie con
dit io:1s t1.11'5 ;:r wb i ch E<t•1e'ents ars 1,orkin3 - t.l:E reconstr11ction 
end b11ilèinc; of sd!.l.cationeü institlltes which i.e. br;l.!'16 so . 

· vir.:01·011sly nnderti:J;:en, th, excelle!1t hostel acco.::i::odation, and
th� comprfhEnsivE sc.':!olarc'.iic.) sc:nm&, Pilrticu.lerly ws have;
no-:�6. t},� nev1 coL1r-scs of :,t•.1dy· 2.,d other faciliti:is w!lich havE.
opu,, c'. the. fi: ld.e of h2r:1L1,_. to sons and da'.1,:)1ters of peue.nts
anC: :.orkcrs, ,,ho w�r� be,for.:; a:i.most complr.tely 6xcluded from
t .".1:- m:ivc;rsitics, We s"v; also tlrn nG'II method;; of .l;.arning, such

as t'".z study group s:ystem, :.he, clos6 linking of thc.ory- to
pr,.cticç, and tl1f. frisnciiy ·:1orkins r:.J.ations bd.uee.n st11d"nts
and sti.aff. Edacet ion bas b;;;,.n comple tely frc.ed of fascist antl 
rzscist tcac!linr� aml is ·1011 carri�d o,,_t in th:: ,;pi:?:'it of peabe 
and fri�nds.1.11, tor,ards all pcoplss, 

·1c · '.1avt se rn for ouri::élv� s that the yount:, .::::n:rc.tion is a 
n:�ï ,:;(n:ration, �om;>lc·.tGly fr.:.: from tl+c spi:clt of c.:::;n,rcssion
E-rià. fn.sci�m. T .bc y,ow1s; p..: o!,l:: are.. \1orking 111th c.:-ithusiasm for
t'.1e p·.2,c�::·1.J rcconstr·.1ct ion of th�ir country. Th:;y are firmly
oppos�d to th,, r.:,:1ilHr.,rJ.sation of ·.1c.stern (krmnn;r and strongly
d,;si:r: und strivc for ·t'.1:. r:rc.ntion of e. 11nitc.d, dc.-.100:ratio,
ind<Z;,:;ndc.nt and p�acc;ful "·l.�·m::ny. Thc.y all �xprcss!:d thcir
di;Gp f!'ic.ndship for th� yo11'.;h and pc.oplcs of e.11 coµntric.s and
t:1c:ir fi:rm d::.tcrr'.lirn,.tlon to h:.lp activ1:;ly in th-. dsfc.ncc of
pç t:.CC • 

T.h:y ;;x9rc.sscd, c.t this -!;imc, thc.ir solidt:.rit)• ,;ith the yo 11th 
"nd p:: opl:: s of Korc..:c c.nd Chinc., Thcy voiccd t�1,.ir f_c._tling of 
fricnà.ship for th: p('. opl.:. s of the Sovit t Uni on and thcir 
cppr::ci::-.tion of the h:;lp r�c.:.iv:d from th<>m, Th;; wnrmth of 
tl1c 11clcom: giv.:.n to us in cnch plc:.cc sho,,cd thcir fri1mdli• 
l').Cfl� toviill'ds the p,:oplc of :nch of our countrics. 

·,1c obsc.rvGd tbs föll lifc o .� th,: e:tudGnts 2nd you."l[\ pe:oplc_ -
� lifc of study :Jnd \,or!c,· with :i high l�v;;l of culturcl activ•

itiE.s, T.hcy çnjoy th: full c·,rc :;.nd support of tl1c. ;::11thoritics

ë.!1d th;;ms�lV(.S Jilcy .:.n cxtr:,�,ciy import.::.nt p.::.rt i:1 the lifc of 
t.!.1.: no.t ion, Wc ,-.�re. ir:ipr� sscd by tl1e, wid1;.-sprc.c.cl nnd 1;.nthusi.istic 
s11pport v;hic.h th;; FDJ c.njoys ru:ionG studcnts ::tnd yoi::.th. Wc 
r.:.m�r::cè. the. optimism ::-n::', coru idcucc "1 th nhich. thsy f::iced th,; 
futu:·:: • 

Ev:;ryv1lle:r, r;: found wid0· support for thG work of the. IUS .::nd 
u:idc;�stnnding of its· c.ims, Th� st11dc.nts promiscd to 1mplcmE.nt 
the 0:;cisîons of the rus Excc11tivc M.:.::-.ting in Dc.rlin, 

T!1.:.y particulcrly \".�lco,:i.d th" fü.cision of thE. ·.Ti'DY and IUS 
to hold t_':;ç 3rd ·,ïorld liouth .':!nd Stud�nt Fcstivcl i� B,..rlin 
t.'.1is su, ... �i-;r, Thcy have ulrc.c.dy b-::.cun cctivc 9rr.p.:trc.tion in 
all sph·r::.s, 

Finc-.lly, v;i; t11e.nk you ag;:,.in for the kindne;ss and hospitoJ.ity 
1,c r�cc iv.;.d, On return ins to our ov;n co11ntri�s :;c. shcll mc.kG 
wid�l:i: kn0',7n Ollr �xpcrit:nc"'s c.nd ::ill wc h.::.v-. sc.c.n hcrE. 
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'Je r;ish rul G.;rmrn youth full success in thcir 1,ork .and 
look forr:erd te, e:.ver-growing cooperation betwHn Ge.rman 
youtl1 end tno yo•1th of all other countries in t!.J.e: common 
int,:".',;.st of pe uc1;. and unr1ersto.nding,' 

Freundschaft 1 

Giov�nni Berlingue:r - IUS Gensral Secre,tary (rtaly) 
Ko Tsai Shou - De9uty Vice-President of rus, re:preeentine the 

.A_ll China Stuc,ent Fscieration 
John Olc:;ws - Depv.ty 1.'ïce-Fl:'c;sidc;nt of rus, rs9r1,se11ting the 

Ni.'tiona.:J_ Union of Stude.nts of 3ngland 'Jal;;,s ànd �r. rrde.nd 
Thomas A, Hadden - rus Pe.rmancnt 5ecretary (G�-;at 3ritain) 
Gsnne.d.i Fominov - rus Som:ettLry, r�pr.:.sentin,:: t!.11, .Antifascist 

· Oommi t tee of SoviE. t Youth
Jaroslav Ladosz - rus ·Trsasv.rGr, representln,s th.: .t.ssociation

o� Polish Studonts
KL,, Yen Yu (Kor5a) De.mocratic Youth League., 5tudc.nt Section, 
Dsc:.'.J.einshid J;kbatan'i (rra11) 
Llüs ,\;::'c2.r2.tc. -(Republic:m. Spain) Fedcrat,d Union of Spanish 

· StL,.dénts,
Reine•. (}e,orc;i1;.1,:a, Union of Dimit:rov Yo•.1th, Student 5cct1on, 

Bulga;·ia, 
Fra�cisco Costa.Netto, National Union of Studente, Brazil,

Jacqv.cs 7crr;ee (Reunior:) Anti-Colonialist Stude;.nts Association, 

Pe,t.zr B:.:ilr,um (Bc;rli11), Fret (krman Youth, Stuo.ent Sc,ction, 

Kum On 0� v. (F:orc a) 
Pcl� En Tschuk (Y:orca) 
Or.t;; 5hi I-:int.; (Qhina) 
Thor.12.s Colvin, Scottis�1 Union of .Studcmts 
L2.11c·: Sru�son, Englisll I:ditor, World Student li:ws • 
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P.Z�ül UTIOI: or '.r}!E EXSCUTIVB COt'J.'.ITT:c;, or THE IÛS m: SOLIDARITY 

"iiITH SPANISH ANTI-;FASCIST STUDENI'S, 

The Executive Committee of the International Union of 
Students, expressing the j)rotèst of more than 5 million 
stnr1eni.l:; of t he whole world against the deciaion of the 
Ul·iO to accord to the· Franco regime, which is fascist "in 
lts origi11s and nature" (Pots dam Declarat ion)., access to· 
t:1e organs .of the UFO, an.d against the persecoti,m of 
Spü!üGh anti-fascfats in exile, among them studente, who 
have viokted no luwa of the countries to which they have 
em:i.grated, 

voices its strongest protest against such acts and these 
who_are responsible fo� them, and a2ks thst·they be ��thdrawn, 

In saluting the increasing struggle of the Spanish studente 
and E111ti-fascists against fasci:ln,, f'or peace and derocrAcy, 
the Executi ve CoIIlIDi ttee cal ls on students to stren�hen their 
campaign of solidarity "with the Spanish students and anti-
fascists, 

(Carried unanimously.) 
This resolution was omi tted by mistake from the <'ther 
aocuments of the Executive Committee meeting, recently sent 
out by the IUS, 
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Voor : OD 1467 

Ag.nr: 78506 

UITTREIZSEL 

Naam: WERELD JEUGD FESTIVAL BUDAPEST. 

Naam: INDON"ESIERS IN" OOST EUR.lDPA 

Afz. : A datum:13-1-50 

Aard van het stuk: verslag 'Norld Federation of Democratie Youth. 

Indonesia : Two Indonesians are known to be helping with the work 
of t.19.B I .u .S. "Bureau of Students Fighting against C olonialism" 
in Prague. These are Sugiono K.R.T. Soegiono Josodingrat and s.

Budiardjo. 
It may safely be assumed that these two took part in the Festival 
in some capaci§y.· It has also been reported that the P.P.M.I. 
(National Union of Indonesian Students)was unable to send represent
atives from Indonesia, and therefor invited two persons who were in 
Holland, in connection with the Dutcb/Indonesian Round Table Conference 
to represent P.P.M.I. at the Festival and Congress� The names of these 
persons were reported as Didi Djajadinin�at and_Wim L�tumeten. These
names had not previously come to our notice. It is not knwwn whet�er 
they did attend, o� what other pers�ns if any made up the Indonesian 
dele.gat ion. 

.1 

Uitgetr. door: GR Op aanwijzing van: B III 

Datum: 27-2-50

� 40061 - '49 



Bijlag n : .f:i\� 

Onde erp: Indones1ers in 
oost-Europa 

•s-G nv nha .

- .., 

. . -�r 7.s.-14/o 
In het geheime rapport van }O Juni 19�9, hendeleu o e· 

het in hoor e dezes vermelde ond�rwerp, is ·ét bat� kki� tot de 
pe iode van 1945 tot genoe de datum een besohou\ing gewijd ean 
äe Ocm:illiun1stische invloeden op de 1n ederlami studerenda Indo
nesiers en aan h t vertrek van een aantal hunn r naar ost-.,.uropa. 
01t vertrek erd vargemakkal1jkt door h t besc ikbaar stellen van 
studiebeurzen vunw ge de rege-1 an der satellietlanden ve.n So · .. 
jet usland, ia rbij mede erking erd (en wordt) verleend oor 
de te ae.g zetelende ••International Unio.n of Students•• (I .U. • ) • 
Op 28 Juni 1949 - om een voorbeeld te noemen - sohree� Bernard 
Bareanu "Heod of t1e Student Needs and n3lfar Pepe.rtme11t" van 
de 1.u.s. (in het Engels) als volgt naar Indonesie (Taman Sis�o 
Instituut): 
•me.ar Friends,
" This is to intorm you that tor the next academie year e 
t1have reserved to be dist:rib tod by your organisatio.n 2 scholar
"ships in Bulgaria, 2 in Hone;a y and l in Poland. 
" The soholarships inolude full maintenance, expanses, tuition 
n�ees and pocket-money and can be taken in any subject the 
!fscholarahi.P holder would like.
" .Pleaso 1ntorm us as soon as poss1blé about the possibility 
''of filling the plaoes and also send the neoossary pe.rsonal data 
"for sending visas. 
" It would be fine if the scholarship----llolders could oome in 
"time to part1c1pate nlso in the Festival in Budapest. 
" Hoping to recelve ne 'IS trom you very soon and wi th wannest 
"gre�tings. 

Bernard Bereanu. «

Deze brier bevestigt e n  bericht, dat aan ziatische stu
denten faciliteiten worden verleend om te studeren in de onder 

ussischa invloed staande oost- uropese landen. 

Genoexnde (ook onder i.oskou-invloed we�kende) intern t1onale 
studentenorganisatie, waarin o.a. de Indonesier Sugijono een lei
dende rol vervult, toont zich steeds zeer aotier om bij de jeugd 
over de gehele wereld belangstelling te wekken voo de ocmununis
tische idealen en te \vijzen op de funeste rol van het perialis
-me der \..este:rse mogendheden. De Indonesische groep te p,-aag oet 
- onder leiding van genoemde Indonesiar en uiteraard ook onder
invloed van de I.u.s. - de belangstelling voor. het gebeu_�en in
Indonesi levendig houden, waarbij pe s an radio 1:1ede ten dienste
staan. Voor rfl,dio-Praag hebben de Indonesiers al bij herhaling
Indonesische liederen tan beste gegeven. !erbij speelt �ook een
rol de te sterdam wonende en op het kantoor der Eenheids Ve.k
Centrale (E.V .c.) werkzame Indonesier Sudi:rdjo. Dez ex-mat'!"oos
der 'ederlendse ·arine, hoofdbestuurslid der 'Perh1 punan Indo
nesia" (.hmsterdam) en communist, stelt namelijk strijdl1ede .... en 
samen en zendt deze voor het beoogde doel naar zijn lundgenoten 
te P aag. 

Door het Indonesisch cent� t Praag :o dt ede zorgà. 
voor verspreiding van geschriften ov r Indonesie, o.a. op o u
n1st1scha ·wereldcongressen. Een dezer geschriften 1 : 11Indonesia 
tights tor nat1onal 1ndepend nee, de ocrac and lasting paace", 
verspreid op het in April 1949 te urija gehoud n \ ereld-vredes
cone,..es. Dit te Praag s angestelde gesohr.1:ft is indertijd, na.ar 

- 2 -



' -� 

• 

- 2 -

o_p goede gronden worden aa en.omen met tn!!de erkine �an de 
1rs Jechiscbe Reg r1.ng en langs diplomatieke eg in grote?f tale 
va.n Pl'.'aag naar e Tsj�chische bassad te Parijs gezo.n en. Dit 
dient ook r gezien te  worden als en vorm van de 1n het rap-

. port van 30 Juni 1949 bedoelde steun van de zljd der Tsjechische 
Regering, . rvan de Indonesi rs, d1e te Praag h studie begon
nen 1 aanstonds verzekerd konden zijn, ook derhalv e van de steun 
en medewe�king de� ortioi�le vert genwoordigers dezer regering. 
De Ts jech1 che Consul te sterdam hee:ft daarvan meer dan ePas 
doen blijken terwijl ede b kend is, dat de verbinding tusse 
Praag en Djocjakart (althans in 1948 nog) liep via de Tsjechi
sche Consul te New Delhi, waarbij gebruik werd gemaakt van de 
Tsje�ho-Slowaa.kse diplomatieke koer1e�· Aangenomen kan worden, dat de Pepublikeinse Voorl1cht1ngs
d1enst te Praag hiervan mede gebr1.1ik heel't gemliakt, maar vermoe
delijk is dit mind r geworden, zo niet geeindigd, na de zgn. 
Msdioen-opstand op Java (September 1948}. De indruk bestaat al
thans, dat sedertdien de Republikeinse Voorlichtingsdienst niet 
meer erkzaam is geweest als propaganda instrument ten behoeve 
van de"nepubliek Indonasi�� Na de onde7druk.�ing van de radioen
opstand en de daarop gevolgde arrestatie en terechtst lling door 
de Republiek van leiders der • Pa.rtai Kammunis Indonesia" (P • •  1.·) 
heeft '.Moskou het ro r omgee;ooid en z ich geke erd tege.o de SUkarno
Hatta-groep. Het voetspoor van .oskou volgende hebben vervolgens 
de C.P.N., de "Perhlmpunen lndonesia" en het Indonesisch centr 
te Praag en a.llen d1e zioh naar de asn ijzingen van ioskou rich
ten, de steven gewend, is da propaganda voor de Pepubliek Ind one
sië gestaakt an is deze vervangen door een propaganda tegen de 
epublikei:nse leiders en vo ol" de strijd der "pn.,.tisanen". Ondub

belzinnig is dit wederom gebleken tijdens het in Augustus j.l. 
te Budapest gehouden Jeugdfestival, georganiseerd door de meerge
noemde 1.u.s. en de World :F'ederation or Demooratic Youth, waar 
behalve ean Indonesische groep uit �ederland ook - op een enkele 
uitzondering na - alle te Praag tuderende !ndonesiers aanwezig 
waren met de te Budapest studerende Indonesier Sjafiruddin (n1et 
Sjarifudd1n). Daal' hebben toen deze lndonesiers ( tez8ltlen vormende 
de uit 18 personen bestaande Indonesische delegatie) onder leiding 
van Sugijono een protestbrief gezonden aan Drs 1oh.Hatta te •s-Gra 
venhage (gedelegeeTde ter Ronde Ta�el Conferentie) over de voren
bedoelde terechtstelling van P.K.I.-leiders door de Republikeinse 
egering. 

Tijdons de va.n 15 tot 25 September te ..,otia gehouden vierde 
jaarlijkse conferentie van de Internat ionale Studenten Unie heeft 
de Indonesische delegatie (tv1ee Indonesiers uit Praag) een steen
tje bijgedragen OI:1 aan de reputatie ve.n Nederland afbreuk te doe.o. 
door verspreiding va�.#�/��.P��A brochure: 
•1Indonesia fights tor natione.l independence. de1.1ocraoy and-�
peaoe n P'Het is blijkens een aantekening op de laatste bladzijde
in 3000 exemplaren te Praag gedrukt en is blijkens het voorbericht
bestemd geweeet voor verspreiding onder de deeln mers van het
jongste J'eugdtestival to .Bud.apest. ������
WR'Ar������JW������-

�ot het bij onen vun dit .Festival en het daarop gevo lgde 
wereldcongres van de "\ orld Federation of Democratie Youth•· zijn 
de vertogenwoordigers uit aderland (zowel �ederlanders � Indo
nesiers) uitgenodigd. door �jatiruddin, althans heert hij zijn 
bemiddeling daartoe verleend. Deze activiteit van SJafiruddin 
loopt feitelijk parallel met de acti e van Budia.rdjo, die begin 
19-9 zijn bemiddeling heeft verleend om de Indonesische studenten
in Nederlan, die geen studiebeurs meer wilden aanvaarden, te be
wegen voor voltoo11ng hunner studie naer Praag te gaan.

De activiteit in het algemeen van Sjat1ruddin voor de commu
nist1.aohe belangen is va de,.. ook gebleken uit af en toe in commu-
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.nist1sohe couranten t"8 Budapest versohenan artikelen. In h t id-
. dagb1ad "V1lágosságff heett hij o.a. geschreven (enkeie enden na 

zijn aankomst aldaar): "In Hongarije heb 1 de waarheid en d-
"11 tde tot mijn d ens g vonden" { elke.h1J sed rt 1942 over 
des hele wereid had gezocht). ok beert hij geschr ven in het 
blad ' agyar áp". 

Behalve de pers hebben de Hongaarse Jeugdorganisaties� 
.belangstelling voor hem getoond. !n Februari 1949 is hem een briet 
tér hand gesteld wne.rin verklaard is,dat hij met een beurs van de 
Hongaarse regering te Budapest studeerde. Deze verklaring was van 
het "Departement lnte..,.nationa.1" 'fan. de Hongaarse Jeugdbond: agyar 
ltJáság Népi Szovetsece, (bij verkorting· insz geheten) en ms 
ondertekend door Nagy 11..Ddrás .• 

Voor de in Hongarije studerende koloniale lesrlillf!:en heef't 
erder belangstelling g toond het "Gezelschap voor natuurkundig 

onderzoek", behorende tot de "Baad van vrije ontwikkeling". Vol
gens een mededeling in de " agyar Náp" van 3 1..-ao.rt 19-'l 9 had ge
noemd gezelschap de koloniale leerlingen uitgenodigd een relaas 
te geven van de ontzettende levensomstandighed n der door de im
perialisten onderdrukte volker n. 

·uit alle voorhanden feiten en omstandigheden is gebleken,
dat de 1n Oost-F.uropa studerende Indonesisrs actief zijn en tot 
activiteit worden gestimuleer.d,o.a. door de voor hen betoonde be
langstelling van de zijde van comtnunistische regeringsperoon n, 
instellingen, organisaties en de pers. Tijdens zijn verblijf te 
Budapest gedurende m�erbedoeld Jeugçlfestival is van de te Praag 
wonende Indonesier Budiardjo een artikel verschenen in het nummer 
van 20 Augustus 1949 van de ."Szabad Uép" (Het Vr!je Volk), een 
volkomen 1eugenacht1g ve�haal 1n oo.cununistische tTant over Indo
nesi5. >.�et dit á:rtikel alleen zou al bevestlgd worden eon recent 
bericht, dat alle te Praag verblijvende Indonesiers (met wie Pre
sident Gottwald zich ook dtrect zou bemoe1Eln) zeer volksdemocra
tisch zijn g6 orden, een Christen Indonesier incluis •. 
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NOTA 
Van: KA-R.A. 

Op 20-1�-49 werd aan Clipper brief No. CAH/49/592(geen 
ACD-nummer; C0.73383) geschreven, waarbij hem een vervomg
rapport werd toegezonden betreffende Indonesiers in 
Oost-Europa, n.a.v. ongenummerd rapport dd. 25-11-49, in 

20-12-49.
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In het geheime rapport van 30 Juni 1949, han1 ä-e:l"8'l����

het in hoofde dezes vermelde onderwerp, is met betrekking tot de 
periode van 1945 tot genoemde dat'I.Ull een beschouwing gewijd aan 
de communistische invloeden op de in Nederland studerende Indo
nesiers en aan het vertrek van een aantal hunner naar oost-Europa.
Dit vertrek werd vergemakkelijkt door het beschikbaar stellen van 
studiebeurzen vanwege de regeringen der satellietlanden van Sow-

_jet Rusland, waarbij medewerking werd (en wordt) verleend door 
de te Praag zetelende "International Union of Students" (I.U.S.). 
Op 28 Juni 1949 - om een voorbeeld te noemen - schreef Bernard 
Bereanu.,"Head of the Student Needs and Welfare Department" van 
de I.u.s. {in het Engels) als volgt naar Indonesie (Tem.an Siswo 
Instituut): 
''Dear .Friends, 
" · This is to inform you that for the next academie year we 
"have reserved to be distributed by your organisation 2 scholar
"ships in Bulgaria, 2 in Hongary and l in Poland. 
" The scholarships include full maintenance, expenses, tuition 
"fees and pocket-money and can be taken in any subject the 
"scholarship helder would like. 
" Please inform us as soon as possible about the possibility 
"of filling the places and also send the necessary personal data 
"for sending visas. 
" It would be fine if the scholarship.---holders could come in 
"time to participate also in the Festival in Budapest. 
" Hoping_to recei:ve news from you very soon and with warmest 
ttgreetings, 

Bernard Bereanu." 
Deze brief bevestigt een bericht, dat aan Aziatische stu

denten faciliteiten worden verleend om te studeren in de onder 
Russische invloed staande Oost-Europese landen. 

Genoemde (ook onder Moskou-invloed werkende) internationale 
studentenorganisatie, waarin o.a. de Indonesier Sugijono een lei
dende rol vervult, toont zich steeds zeer actief om bij de jeugd 
over de gehele wereld belangstelling te wekken voor de communis
tische idealen 1 en te wijzen op de funeste rol van het imperialis
me der westerse mogendheden. De Indonesische groep te Praag moet 
- onder leiding van genoemde Indonesier en uiteraard ook onder
invloed van de I.u.s. - de belangstelling voor .het gebeuren in
Indonesie levendig houden, waarbij pers en radio mede ten dienste
staan. Voor r�dio-Praag hebben de Indonesiers al bij herhaling
Indonesische liederen ten beste gegeven. Hierbij speelt ook een
rol de te Amsterdam wonende en op het kantoor der Eenheids Vak
Centrale (E.v.c.) werkzame Indonesier Sudirdjo. Deze ex-matroos
der Nederlandse Marine, hoofdbestuurslid der "Perhimpunan Indo
nesia" (Amsterdam) en communist, stelt namelijk strijdliederen
samen en zendt deze voor het beoogde doel naar zijn landgenoten
te Praag.

Door het Indonesisch centrum te Praag wordt mede gezorgd 
voor verspreiding van geschriften over Indonesie, o.a. op commu
nistische wereldcongressen. Een dezer gesohrift�n is: "Indonesia 
fights for national independence, democraoy andvlasting peace", 
verspreid op het in April 1949 te Parijs gehouden Wereld-vredes
congres. Dit te Praag samengestelde geschrift is indertijd, naar 
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op goede gronden mag worden aangenomen, met medewerking van de 
Tsjechische Regering en langs diplom.atieke weg in grote'7getale 
van Praag naar de Tsjechische Ambassade te Parijs gezonden. Dit 
dient ook weer gezien te worden als een vorm van de in het rap
port van 30 Juni 1949 bedoelde steun van de zijde der Tsjechische 
Regering, waarvan de Indonesiers, die te Praag hun studie begon
nen al aanstonds verzekerd konden zijn, ook derhalve van de steun 
en medewerking der officiele vertegenwoordigers dezex regering. 
De Tsjechische Consul te .Amsterdam heeft daarvan meer dan eens 
doen blijken terwijl mede bekend is, dat de verbinding tussen 
Praag en Djocjakarta (althans in 1948 nog) liep via de Tsjechi
sche Consul te New Delhi, waarbij gebruik werd gemaakt van de 
Tsjecho-Slowaakse diplomatieke koerie1". 

Aangenomen kan worden, dat de Republikeinse Voorlichtings
dienst te Praag hiervan mede gebruik heeft gemaakt, maar vermoe
delijk is dit minder geworden, zo niet geeindigd, na de zgn. 
Madioen-opstand op Java (September 1948) •. De indruk bestaat al
thans, dat sedertdien de Republikeinse Voorlichtingsdienst niet 
meer werkzaam is.geweest als propaganda instrument ten behoeve 
van de"Republiek IndonesiS� Na de onderdrukking van de Madioen
opstand en de daarop gevolgde arrestatie en terechtstelling door 
de Republiek van leiders der "Partai Kommunis Indonesia" (P.K.I.) 
heeft Moskou het roer omgegooid en zich gekeerd tegen de Sukarno
Hatta-groep. Het voetspoor van Moskou volgende hebben vervolgens 
de C.P.N., de "Perhimpunan Indonesia" en het Indonesisch centrum 
te Praag en allen die zich naar de aanwijzingen van Moskou rich
ten, de steven gewend, is de propaganda voor de Republiek Indone
sie gestaakt en is deze vervangen door een propaganda tegen de 
Republikeinse leiders en voor de strijd der "partisanen". Ondub
belzinnig is dit wederom gebleken tijdens het in Augustus j.1. 
te Budapest gehouden Jeugdfestival, georganiseerd door de meerge
noemde I.u.s. en de World Federation of Democratie Youth, waar 
behalve een Indonesische groep uit Nederland ook - op een enkele 
uitzondering na - alle te Praag studerende Indonesiers aanwezig 
waren met de te Budapest studerende Indonesier Sjafiruddin (niet 
Sjarifuddin). Daar hebben toen deze Indonesiers (tezamen vormende 
de uit 18 personen bestaande Indonesische delegatie) onder leiding 
van Sugijono een protestbrief gezonden aan Drs Moh.Hatta te 's-Gra
venhage (gedelegeerde ter Ronde Tafel Conferentie) over de voren
bedoelde terechtstelling van P.K.I.-leiders door de Republikeinse 
Regering. /./ . Tijdens de van 15 tot 25 Septembervte Sofia gehouden vierde 
jaarlijkse conferentie van de Internationale Studenten Unie heeft 
de Indonesische delegatie (twee Indonesiers uit Praag) een steen
tje bijgedragen om aan de reputatie van Nederland afbreuk te doen 
door verspreiding van�/���� brochure� 
"Indonesia fights for national independence, democracy and L� 
peace"1Het is blijkens een aantekening op de laatste bladzijde 
in 3000 exemplaren te Praag gedrukt en is blijkens het voorbericht 
bestemd geweest voor verspreiding onder de deelnemers van het 
jongste Jeugdfestival te Bud.apest. i9".$;7�,4:w/�� 
�����. 

Tot het bijwonen van dit Festival en het daarop gevolgde 
wereldcongres van de "World Federation of Democratie Yout� zijn 
de vertegenwoordigers uit Nederland (zowel Nederlanders «cYindo
nesiers) uitgenodigd door Sjafiruddin, althans heeft hij zijn 
bemiddeling daartoe verleend. Deze activiteit van Sjafirud.din 
loopt feitelijk.parallel met de actie van Bud.iardjo, die begin 
1949 zijn bemiddeling heeft verleend om de Indonesische studenten 
in Nederland, die geen studiebeurs meer wilden aanvaarden, te be
wegen voor voltooitng hunner studie naar Praag te gaan. 

De activiteit in het algemeen van Sjafiruddin voor de commu
nistische belangen is verder ook gebleken uit af en toe in commu-
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nistische couranten te Budapest verschenen artikelen. In het mid
dagblad "Világosság" heeft hij o.a. geschreven (enkele maanden na 
zijn aankomst aldaar): "In Hongarije heb ik de waarheid en de 
"liefde tot mijn medemens gevonden" (welke hij sedert 1942 over 
de gehele wereld had gezocht). Ook heeft hij geschreven in het 
blad "Magyar Náp". 

Behalve de pers hebben de Hongaarse Jeugdorganisaties�..,.....,, 
belangstelling voor hem getoond. In Februari 1949 is hem een brief 
ter hand gesteld waarin verklaard is,dat hij met een beurs van de 
Hongaarse regering te Budapest studeerde. Deze verklaring was van 
het ''Departement International" van de Hongaarse .reugdbond: Magyar 
Ifjuság Népi Szovetsege, (bij verkorting Minsz geheten) en was 
ondertekend door Nagy András. 

Voor de in Hongarije studerende koloniale leerlingen heeft 
verder belangstelling getoond het "Gezelschap voor natuurkundig 
onderzoek", behorende tot de ''Raad van vrije ontwikkeling". Vol
gens een mededeling in de ''Magyar Náp 11 van 3 Maart 1949 had ge
noemd gezelschap de koloniale leerlingen uitgenodigd een relaas 
te geven van de ontzettende levensomstandigheden der door de im
perialisten onderdrukte volkeren. • 

Uit alle voorhanden feiten en omstandigheden is gebleken, 
dat de in Oost-Europa studerende Indonesi�rs actief zijn en tot 
activiteit worden gestimuleerd,o.a. door de voor hen betoonde be
langstelling van de zijde van communistische regeringspersonen, 
instellingen, organisaties en de pers. Tijdens zijn verblijf te. 
Budapest gedurende meerbedoeld Jeugdfestival is van de te Praag 
wonende Indonesier Budiardjo een artikel verschenen in het nummer 
van 20 Augustus 1949 van de "Szabad Nép" (Het Vrije Volk), een 
volkomen leugenachtig verhaal in communistische trant over Indo
nesis. Met dit artikel alleen zou al bevestigd worden een recent 
bericht, dat alle te Praag verblijvende Indonesiers (met wie Pre
sident Gottwald zich ook direct zou bemoeien) zeer volksdemocra
tisch zijn geworden, een Christen Indonesier incl�is • 

.! ..r -// --7'.7 
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Bestemd voor Hoofd B (B VIII)
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ONDER IBRP: Indonesiers in Oost-Europa. 

</ 
1. Uw bovengenoeni.à":rapport is met bijzondere belangstelling door Clipper I s

directie gelezen. Zij houdt zich aanbevolen voor verdere rapporten over 
dit onderwerp • 

2. 

l

Zij zou verder gaarne nog ingelicht willen worden o,rer het tijdvak, dat 
in Uw rapport behandeld wordt. llen zou u:. t het rapport kunnen lezen, dat 

,1 het tijdvak tussen 1939 en 1947 bedoeld wordt. Indien dit het geval mocht
zijn, zou de iiirectie een vervolg rapport, betrekking hebbende op de periode 
1947 tot heden bijzonder op prijs stellen. 

3. De naam SJAFIRUDDIN - de student, die naar Hongarije is vertrokken - is
toch juist? Het is niet SJA..'î.IFUDDIN? ./� /

4. Bestaat tenslotte de Republikeinse Voorlichtingsdienst van SOERIPNO in
Praag nog steeds? Wie is momenteel de leider en welke activiteit ontplooit 
deze diens;:t./..& .d.-/=-·� L�-. � .?:7 �?:"�__/ 

KA-R.A.,. 9-11- 149 i, 
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etr.: Indonesiers naar 
de Russische zone VERTROUWELIJK 

9 September 1949 

Ingesloten doe ik U toekomen mijn commen
taar op Uw mededeling betreffende Indonesiers naar de Rus
sische zone. 
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�otie zoals deze werd aangenomen door uc Inuones±schc eele3atie 

op het in Augustus 1949 te Budapest gehou, en Wereld Jeugà l!'estival. 
In deze mbtie,welke wero ope;EJnomen in het C1oor ae Perhumpunan Indo

nasia uitgegeven blad : 11IN1.JOUEbIA ME.1.i..ufüU1.! van 17 Seytember 1949 No.Q
9,en gericot is aan Drs.�ohammaà Hatta,Palace Hotel.Schevenineen, 
H o 1 l a n u 1 wordt ten sterkste -geprotesteerd tegen de ,::r2g2::rixgxYarlll 

Sukarno-Mohammad Hatta regering,terzake het yermooruen van: 
a.Amir Sjarifuddin,i• leider van het Front Demakrasi Rakjat, � 
b. Suripno, ex vertegenwoordiger van a e Republ.iek Indonesia te Praag,

leider van de democratische jeugt,en anti facsist,die 
mYKX bij de jeugd en studenten over de hele wereld be-
kend is, 

c. Harjono,voorzitter van de SOBJI. 
, De· juiste tekst· van deze mo;jie ,die ondertekend is door

al de leden àer �ndonesisch
�

ci
�

l
�gatie,volgt hieronder: 

· Dari.delegasi Indonesia. ke Perajaan Pemuda dan Pelaujar 
Secîunia di Budapes·� (Hun�aria) bulan .Agustus 1949_, telah kita tirima 
seputjuk surat.Surat itu berbunji s.b.b. 

Kepada Bu�apest,25 
Lrs,l.iohammad Hattà 

:Palace Hotel 
�cheveningen,H 0 1 l a n d ,-

Kami, anggauta de") eg�si Ina onesia ke Peraj8"''n" .. �ifflt'.tfflr--r'l'!:fl,;

Pelad ja:t �ec, unia di Budapest b11lan Augustus 1949, menjatakan prote s 
x:r:ur kei"as terhaäàp pemerintah Sukariio-Mohammaà Ratta, jang bertang,

gung djawab penuh atas pèmbunuhan saud,ara-aaudara: 
Amir Sjarifuddin,beka$

0

peminpin l'röl).t Demouasi Rakjat, 
Suripno,bekas wakil Republik Indon�sia di Praha,pemimpin pe-

mudá demokratis .dan a,nti-fasis jang terkenal dise-
.l&iH11 d�nia terutama dikal.ängan· pemuda dan pelaujar 

Har j ono, ke tua SOBSI. . . 
S�lliua s�udarà-saudara tersubut diatas adalah pemimpin pêrdjuangun

kemerdekaan rakjat �ang sedjati dalam men:entang serangan militer
ekonomi a taupun poli tik neg·ara-:negara 'i.mpei;.iali.s :Belapda dan 
Amerika Serikat� . ·. . 

. - � 
Pemb�nnuhan atas ��1 mereka .ini aualah suatu bÎkti jang 

njata,bahwa pemerintah SÛkarno-Ratta tidak àadja mengikuti politik
jang bertentangan_dengan tudjuan dan P-::,erdjoangan rakjat Indonesia

tetapi d'jäga telah mengindjalc hak-hak rakjat dan melanggar Undang
2 Dasar Republik Indonesia. 

. Dengan·mendjalankan.perbu••an kedji ini pemerintah sukar
no-Hatta tidak akàn berhas;l.l memadamkan perdjuangan rakjat,tetapi 
_sebaliknja akan lebih menperhebat perdjuangannja melawan kaum 
imperialis. Belanda,Inggri�; dan Amerika serta semua kaki-tangannja. 

'. ' . .Meràeka. ·l . . ' 

�� :�;��i :_ Su�iono 11 
·. ;:;��::_..:��!�n\; (Roesli: Amran. v.�.)

.,�,1 i:�Buctiardjof � 
S ) ._. 

-t1·10- S · fi di f", · v• ""7-" aros.a i'/... " 
1 • 
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DIENST DER ALGEMENE RECHERCHE 

No. a /.Yf�==--J-3 
Bijl�en : � 
ONDERWERP: Indonesische studenten naar 

Bulgarije, Hongarije en Polen.-

' 
,.-

[1,-�3/ i 7-0 �!_

BATAVIA, oR� Juli 191.t) .;-

I Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge hiernevens ter 
kennisneming aan te bieden foto-copy van een brief van 
de International Union of Students te Praag van 28 Ju

" ni 1949 gericht aan de Taman Siswo-leider Mohamad SAID 
alhier, naar de inhoud waarvan ter bekorting moge wor
den verwezen.-

e 
e 

A A N 
het Hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst 
te 
1 S•G R A V E N  H A  G E.-

e.c. Aan: Dir. C.M.I.-

van de Dienst 
Recherche, 

(M.,W. van 
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PIA H A , 

National Union of Indoneaian Student• 
�; Mock Said 
Tarnen Sina 
2S, Vlieg,eldlaa 
Bata,ia, Indoneaia 

Dear Friend•, 

'·. . �''• _) 

Thia 1• to intorm you that for the next 
academie year •• ha,e reaer,ed to be di•tributed by your 
organiaation 2 fgholar•blpf 1n Bulgaria, 2 in liuMN'X,
and l in Poland. 

The acbolarahlp• include full maintenance 
expen•••, tuition tee• and p•cket money, an1 can be t�en 
in any eabject the echolar•hlp bolder would llke. 

Pleaae inrorm u• aa aoon aa po•elble about 
the poaeibility o! filling tbe place• and alao •end the 
neceeea.ry personal data for aending ,1aaa. 

It would be fine 1! the achola.r•hip holder• 
coald come in time to participate aleo in the Feati,al in 
Budapeat. 

Hoping to recei,e new• rrom you ,ery aoon and 
with warmeat greetinge, 

•.. 



Onderwerp: Indonesiërs in 
Oost-Europa. 

GEHEIM RAPPORT. 

/s-Gra 

�, ACD 7;,io>Sy
Blijkens verschillende rapporten is se �emb �48, 

voornamelijk van communistische zijde in Nederland, hulp verleend 
aan Indonesische studenten, die uit protest tegen de door de Re
gering in Indonesië getroffen maatregelen hun studiebeurzen hebben 
opgezegd en meer in het bijzonder is die hulp verleend om hen in 
de gelegenheid te stellen in het buitenland hun studie voort te 
zetten. In de eerste plaats is het communistische Comit6 ''Hulp 
aan Indonesie11 te .Amsterdam daarvoor werkzaam geweest in samen-
werking met de "Ferhimpunan Indonesia", waarvan de voorzitter 
R.M.Sunito in genoemd comit, zitting heeft. Er is door dit comit�
gezorgd voor onderdak voor de "stakende" studenten en voor zgn.
onderduikadressen, dit laatste vermoedelijk om hen aan de aan
dacht der Politie te onttrekken.

Tijdens een door het Comité "Hulp aan Indonesi�" te .Amster
dam gehouden vergadering heeft zijn voorzitter J.van.Santen ver
klaard, dat deze Indonesiërs niet langer in een vijandig land 
konden blijven, terwijl op

c
��,apdere te .Amsterdam gehouden bij

eenkomst door de Indonesische�Djajeng l?ratomo is verklaard, dat 
Moskou studiebeurzen ter beschikking had gesteld. 

Dat Praag bij Indonesische studenten, die communistisch 
georiënteerd zijn, een bijzondere voorkeur geniet voor de verdere 
studie is geen toevallige omstandigheid. Volgens berichten is de 
hoofdstad van Tsjecho-Slowakije in plaats van Moskou meer en meer 
een centrum geworden voor de communistische opleiding (training} 
maar bovendien bestaat er reeds enkele jaren te Praag een commu
nistisch Indonesisch centrum, ontstaan na de verschillende aldaar 
gehouden communistische jeugdcongressen, waar de World Federation 
of Democratie Youth (W.F.D.Y.) in nauwe samenwerking met de In
ternational Union of Students (I.U.B.) een bijzondere rol heeft 
gespeeld. Op deze congressen zijn vele jeugdige Aziatische commu
nisten, waaronder Indonesi�rs, in aanraking gekomen met tal van 
jeugdige communisten uit verscheidene andere gebieden, in het 
bijzonder met afgevaardigden uit Rusland en zijn satellietstaten, 
die steeds - meer nog dan anderen - grote belangstelling hebben 
getoond voor de "Aziatische onderdrukten". Vanaf het begin hebben 
de Indonesiërs zich thuis gevoeld in de "World Federation of 
Democratie Youth" en hebben zij van deze organisatie de nodige 
medewerking en steun ondervonden. Reeds op de - onder invloed van 
Moskou - in November 1945 te Londen gehouden wereldjeugdconferen
tie, waar de W.F.D.Y. gesticht werd, waren zij aanwezig. Tijdens 
het van 14-23 November 1945 te Praag gehouden Wereld-studenten
congres, waar ook de "Perhimpunan Indonesia'' vertegenwoordigd was 
en dat was belegd om te komen tot een internationale studentenor
ganisatie, kregen de daar aanwezige Indonesiars volledige medewer
king en steun van de communistische congresleiding, waarin ook 

. Tsjechen waren opgenomen. Daar zijn toen de eerste banden met 
Praag gelegd. 

Gedurende het van 18-31 Augustus 1946 wederom te Praag ge
houden Wereldstudentencongres, waar onder andere de Indonesische 
communist en leider der "Perhimpunan Indonesia" Suripno aanwezig 
was, werd besloten tot oprichting van de "International Union of 
Students" (I.U.S.) met het secretariaat te Praag, dat daar thans 
nog gevestigd is. Ook in deze organisatie stelden de Russen veel 
belang. De Indonesiër .Sugijono is in Augustus 1947 een der lei
dende figuren in het secretariaat der I.u.s. geworden en vervol
gens ook in het "Koloniale Bureau" der I.u.s.
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Hij en eerder genoemde Suripno waren met meerdere Indonesier 
('én delegatie uit Nederland en één uit Indonesie) mede tegenwoor
dig op het van 20 Juli � - 17 Augustus 1947 door de "World Fe
deration 01' Democratie Youth" te J?raag georganiseerde Jeugdi'esti
val. De Indonesische delegaties stonden in het middelpunt der be
langstelling. 

De in de loop der jaren te �raag verstevigde banden tussen 
Rusland en zijn satellietstaten enerzijds en Indonesiers ander
zijds, gepaard gaande met de propaganda voor een vrij,Indonesie, 
door de tijdens de heftigste propaganda-periode der Republiek In
donesiij te Praag opgerichte "Republikeinse Voorlichtingsdienst" 
(onder.leiding van meer genoemde Suripno) heeft bij tal van in 
Nederland vertoevende Indonesiërs meer en meer belangstelling doen 
ri.jzen voor het Praagse centrum. Zij weten� dat zij daar niet al
leen welkom zijn maar ook verzekerd kunnen zijn va.n alle steun èn 
van de zijde der Regering van Tsjecho-Slowakije èn van de zijde 
der Praag�e studenten. Dit heeft er toe geleid, dat reeds sinds 
194'7 Indonesi�rs uit Nederland te P:r.aag verblijven voor studie of 
voor een technische opleiding. Op goede gronden 1<:an echter worden 
aangenomen, dat zij daar tevens worden getraind in de connnunisti
sche leer en wat daarmede verband houdt om later als beproefde 
connnunistische agenten in Azië werkzaam te zijn. 

In verband met de reeds.gereleveerde berichten, dat Praag 
instede van Moskou het colillllunistisohe opleidingscentrum geworden 
is, verdient vermelding het navolgende in "East Europe" van 3 
Wie.art 1949 verschenen bericht: 

IJ.ffERNATIONAL YOUTii. 
"On February 15th the Czecho-Slovak .Agency (C.T.K.) reported that 
"the Ministry of Eduoation had awarded 200 scholarships to foreign 
"students from Albania" Belgitnn, Bulgaria, De.nm.ark, France, 
"Britain, Norway, Poland, Rwnania, Sweden and the u.s.A. Apart 
"from these Greek, Italians, Indian� Chinese, and Indonesian stu
"dents were enabled J:>y the University studente Union to study in 
":Pra.gue. l?rague had become "a centre 01' democratie students, 
"especially of colonial students, who had i'ound a seoond home 
"thereu . 
"Polish and Hongarian universities are also trying to attract 
"studente from the Western colonies". 

In aansluiting hieTop zij vermeld, dat wat Hongarije betrei't 
de Indonesische communist Sjai'iruddin, eerder studerende te Rot
terdam, in November 1948 via Praag (waar hij enkele weken vertoefd ' 
heei't} naar Budapest is vertrokken om daar op kosten der Hongaarse 
Regering verder te studeren. Z,ijn adres aldaar luidt: Ktsrosi 
Csoma Sandor Nept Collegitnn Darsö Utca 3. 

Kort voor diens vertrek naar Budapest is uit betrouwbare 
bron vernomen, dat de Rus .Afrin (Tass Agent te •s-Gravenhage) 
doende was onder de Indonesiërs hier te lande belangstelling te 
wekken voor de studie in Oost-Europa, ook in militaire zin. 

Deze propaganda. uit de mond van een vertegenwoordiger van 
Moskou, de reeds in dit rapport gereleveerde uitlating van Djajeng 
Pratomo, dat Moskou studiebeurzen beschikbaar had gesteld en mede 
lettende op· de voortdurende bij7,ondere belangstelling van het 
Kremlin voor de (communistische) jeugd der gehele wereld, behoe:rt 
het aan geen twijfel onderhevig te zijn, dat de in de satelliet
landen van usland studenende lieden onder - zij het dan indirecte 
invloed van het Kremlin staan en geschoold woTden geheel conform 
de inzichten en verlangens der Sowjetmachthebbers. Behalve voren
genoemde Sjafiruddin te Budapest vertoeven de navolgende Indone
siërs �eeds enige tijd te Praag in opleiding: 
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1. Raden Slam.et Saroso, geboren te Keboemen, ex-radiotelegrafist
van de Nederlandse Marine;

2. Gapur Abdulmanap, geboren te Tjiamis 5 Januari 1913, laatste
lijk student te Utrecht, studeert economie;

3. I.Gusti Aguna Winaja, geboren te Negara., laatstelijk student
te Leiden, studeert talen;

4. S.Budiardjo, geboren 5 Augustus 1921 te Tjilatjap, afkomstig
uit de Republiek Indonesi�.

Op 6 Mei 1949 zijn uit .Amsterdam naar Praag vertrokken: 
1. Jachja Sumabrata, geboren te Serang, 12 April 1923, laatste

lijk'student te Utrecht, paspoortnunnner 595000;
2. Ashar Sutjipto, geboren 2 April 1924 te Semarang, laatstelijk

student te Leiden, paspoortnummer 365829;
3. Mohammad Zain Nasution, geboren 9 Maart 1921 te Medan, laat

stelijk student te Leiden, paspoortnummer 322452; en
4. Saudin Umarudin, geboren 3 Januari 1927 te Tandjongbalei,

laatstelijk student te Leiden, paspoortnummer 584969.
Tevens is met hen vertrokken R.G.A.van der Ster� geboren 

20 Juli 1923 te Malang, laatstelijk student te Leiden, paspoort
nummer 451129. Deze persoon stond reeds bekend door zijn contac
ten met Indonesiërs. Van der Ster word� ook wel genoemd Bintang 
(Bintang = ster). 

Na hun aankomst is in de Praagse bladen een artikel ver
schenen meldende dat Van der Ster c.s. hun Nederlandse studie
beurzen hebben geweigerd uit protest tegen de politiek der Rege
ring in Indonesië en dat zij studiebeurzen van de Tsjechische 
Regering hebben ontvangen •. 

De löde Juni 1949 �ertrok per Tsjechisch vliegtuig van 
Schiphol naar Praag de Indonesiër Rus11 .Arill'an, laatstelijk wonen
de Joh.Verhulststraat No.97 te Amsterdam. Tevoren was hij te Ba
tavia Directeur van het (sedert opgeheven) Maleise blad "Berita 
Indonesia". Het is bij zijn.vertrek niet kunnen blijken of Rusli 
.Amran zich te Praag ging vestigen. 

Reeds geruime tijd vertoeft te Praag de reeds in dit rap
port genoemde Indonesiër Sugijono, die op politiek terrein zeer 
actief is. Hij is leider van de Repµblikeinse Voorlichtingsdienst 
daar ter plaatse, waarvan het adres luidt: ttI.ndoneska Informacn 
"Sluzba� I?raha XIII, trida Krale J'iriho 1072, telefon.921-79; 
"Telegrruny: Da.prin l?raha". Hier wordt onder de leiding van Sugijo
no de propaganda verzorgd voor de vrijheid van Indonesie, waarbij 
hij in verbinding staat met tal van adressen in het buitenland, 
o.a. met .Amsterdam (Luti Susilo en Djajeng l?ratomo en via hen ook

met de "Perhimpunan Indonesia"). Deze communist zorgt er tevens
voor de communistische ideologie te verbreiden. Dat hij daarbij 
in contact staat met Moskou is aannemelijk. Een aanwijzing hier
voor is bijv. gelegen in het feit, dat hij kortgeleden uit Praag 
naar een adres te Batavia enige numG1ers zond van het te Moskou 
uitgegeven weekblad "New Times" (Neue Zeit; Temps Nouveaux}. 
Het laatste bekende adres van Sugijono te Praag luidde: Melan
trichowa 10, Praha I.c.s. 12. 

Blijkens van de Nederlandse Gezant te Praag ontvangen in
lichtingen hebben de Indonesische studenten aldaar niet veel tijd 
vooT studie, daar zij twee à driemaal per week moeten deelnemen 
aan bijeenkomsten van de Jeugdbond en van de Studentenbond (wat 
vermoedelijk verband houdt met scholing of training). Elke Woens
dagavond hebben zij bovendien een onderlinge samenkomst. Door ge
brekkige kennis der Tsjechische taal zouden zij niet in staat 
zijn examens af te leggen. 
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Als student genieten zij een maandelijkse studietoelage van 
Kës 1500; zij verdienen daarboven nog een bepaald bedrag met het 
geven van lessen aan het Oosterse Instituut te Praag. 

· îijdens de Internationale Studentendag in Tsjecho-Slowakije
(Praagj op 17 November 1948 1 Jelke georganiseerd was door de�In
ternational Union of Students (I.u.s.) is medegedeeld, dat de 
Tsjecho-Slowaakse Studentenorganisatie (die bij de I.u.s. is aan
gesloten) jaarlijks twintig beurzen beschikbaar stelt speeiaal 
aan hen uit de koloniale gebieden. die door politieke vervolging 
belet worden in hun eigen land te studeren. 
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nderwerp: Indonesi�rs in 

Oost-Europa. 
's-Graven..Qage, ;O Juni 1949. 
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B14-jkens verschillenae rapporten is sedert December 1948, 
voornamelijk van communistische 7ijde in ederland, hulp verleena. 
aan Indonesische studenten, die uit protest tegen de door àe �e
gering in Indonesi� getroffen maatregelen hun studiebeurzen hebben 
opgezegd en meer in het bij7onder is die hulu verleend om hen in 
a.e gelegenheid te stellen in het buitenland hun studie voort te 
zetten. In de eerste -plaats is het communistische Comité "Hul"D 
aan Indonesiti0 te .Amsterdam. daarvoor werkzaam geweest in samen
werking met de 11Perhim,;:,unan Indonesia", waa:rvan a.e voorzitter 

vn.H.Sunito in genoemd comité zitting heeft. I:.r is door üit comité 
gezorgd voor onderdak voor de "stakende11 studenten en voor zgn. 
onderduikadressen, dit laatste vermoedeliJk om hen aan de aan
dacht der Politie te onttrekken. 

'l'ijdens een door het Gomi té HHulp aan lndonesi �" te .Amster
dam gehouden vergadering heeft zijn voorzitter J.van.Santen ver
klaard, dat deze Indonesi�rs niet langer in een vijandig land 
konden blijven, t�rwijl op e��l1B-ere te Amsterdam gehouden bij
eenkomst door de �ndonesisoBevLJjajeng Pratomo is verklaara, dat 

,lsoskou studiebeurzen ter beschikking had gesteld. 
Dat Prae.g bij ""Indonesische studenten, die communistisch 

georiënteerd zijn, een bij?.onde e voorkeur geniet voo:r de verdere 
stuàie is geen toevallige omstandigheid. Volgens berichten is ae 
hoofdstad van Tsjecho-8lowakije in plaats van l\�oskou meer en meer 
een centrum gewo:rden voor de communistische ouleiding (training) 
maar bovendien bestaat er reeds enkele ja:ren te Praag een commu
nistisch Indonesisch centrum, ontstaan na de verschillende aldaar 
geh<Duden communistische jeugdcongressen, vmar de, Vorld Federation 
of Democratie Youth'' (W. '.D.Y.) in nauwe samenwerking met de In-

\ 
ternational Union of i;;lt1J.dents (I.u.s.) een bijzondere rol héeft 
gespeeld. Ou deze congressen 7ijn vele jeugdige A7iatische commu
nisten, waaronder indonêsi�rs, in aanraking gekomen met tal van 
jeugáige communisten uit verscheidene andere gebieden, in het 
oijzonder met afgevaardigaen uit "Rusland en zijn satellietstaten, 
die steeäs - meer nog dan anderen - grote belangstelling hebben 
getoond voor de ".Aziatische onderà.rukten". Vanaf het begin hebben 
de Ina.onesi�rs zich thuis gevoeld in de "World Federation of 
Democratie Youth" en hebben zij van deze or ganisatie de nodige 
medewerking en steun onaervontlen. Reeàs on de - onaer invloeà van 
l\'1oskou - iri November 1945 te Loncten gehouden we:reldjeugdoonferen
tie, waar de v .J!,,D.Y. gêsticht werd, waren zij aanwezi€_,. Tijaens 
het van 14-2.3 November' 1945 te :raag gehouden dereld-studenten
oongy,es, waar ook de "ljerhimpunan Indonesia" vertegenwoordigd was 
en dat was belegd om te komen tot een internationale studentenor
ganisatie, kregen de daar aanwezige Indönesiars volledige medewer
king en steun van de communistische congresleiding, waarin ook 
Tsjechen waren opgenomen. IJaa· zijn toen de eerste banden met 
·Praag gelegd.

Gea.urende het van 18-31 ... rngustus 1946 weà.erom te raag ge
houden we,•eldstudentencongres, waar onder andere de Indonesische 
com_rnunist en leider de:r ttPerhimpunan Indonesia" Suriuno aanwe7i§, 
vv-as, werd besloten tot oprichting van de "International Union of 
students" I.U.S.) met het secretariaat te Praag, dat daar thans 
nog gevestied is. Ook in deze organisatie stelden de �ussen v�el 
belang. Le Indonesi�r bugijono is in 1.ugustus 1947 een aer lei
dende figuren in het secretariaat der l.U.S". t:,eworaen en  vervol
gens ook in het 11Koloniale Bureau" de I.U.s. 
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Hij en eerder genoemde ::iu:ripno waren met meerdere 
(�én delegatie uit Ne�erland en één uit Indonesie) mede tegenwoor
dig 01? het vi:n 20 Ju�1 1/.l.401 - 17 Augustus �47 doo. de " �orld e- '
deration of Democratie Youth" te Praag geo ganisee�de Jeugdfesti
val. De Indonesische delegaties stonden in het middelpunt der be-
langstelling. 

De in de loop der jaren te rraag verstevigde banden tussen 
Rusland en zijn satellietstaten enerzijds en Indonesiers ander
zijds, gepaard gaande met de propaganda voor een v ij.Indonesie, 
door de tijdens de he:t'tigste propaganda-periode aer Republiek n
donesi� te :E':raai:; ongerichte "Re:r;,ublikeinse Voorlichtingsdienst" 
(onder,leiding van meer�genoemde Suripno) heeft bij tal van in 
1::ede:rland vertoevende Indonesi�rs meer en meer belangstelling d.oen 
rijzen voor het P aagse centrum. Zij weten, dat zij daar niet al
leen welkom zijn maar ook verzekerd kunnen zijn van alle steun èn 
van de zijde der -qegering van r1•sjecho-blo'W8.ki je èn van a.e zijde 
der Praagse stud.enten. Dit heeft er toe geleid., dat reeds sinds 
1947 Ind.onesi�rs uit Nederland te Praag verblijven voor studie of 
voor een technische o�leiding. Ou goede gronden kan echter worden 
aangenomen, dat z'.ij daar tevens worden getraind in de communisti
sche lee en wat daarmede ve�band houdt om later als bep ·oefde 
conn.nunistische agenten in Azië werkzaam te zijn. 

In verband met de _eeds,gereleveerde berichten, ûat P ·aag 
insted.e van i�,oskou het coilJillunistische ouleidingscentrum geworden 
is, verdient vermelding het navolgende in 11Last Lurope" van 3 
kaart 1949 verschenen bericht: 

-

IN'l':u;_ N ,,'l.'I NAL Y01Yl'H. 
" n ]:t"'ebruary 15th the Czecho-Slovak .Agency (O.T.K.) re01orted that 
"the hinistry of I:;ducation had awarded 200 scholarships to foreign 
11 stud.ents from Albania, Belgium, Bulgaria, Denmark, J!,ra_nce, 
"Bri-cain, Norway, Poland, Rurnania, Sweden and the U.8.A. part 
"from these Greek, ltalians, Indian, Chinese, anà Indonesian stu
"dents were enabled by the University Students Union to study in 
" rague. rague had become "a centre o· àemocratic students, 
"es:pecially of colonial stua.ents, who haä. found a second home 
"there 11 • 

"Polish and Hongarian universities are also trying to attract 
"students from the �,estern colonies". 

In aansluiting hieron zij vermeld, dat wat Hongarije betreft 
de Indonesische comm.unist �jafiruddin, eerder studerende te Rot
terdam, in November 1948 via Praag (waar hij enkele weken vertoefd 
heeft) naar Bud.apest isvertrokken om daa:r on kosten aer Hongaarse 
Regering verder te studeren. Zijn adres aldaar luidt: Körtisi 
Csoma .::ïandor Ne t Collegi u1n Darsö Utca 3. , , 

Kort voor diens ver.t'r' ek naa-r .Buda:pest is uit betrouwbare 
bron vernomen, dat de Rus Afrin (Tass i..gent te 's-Gravenhage) 
doende was onder de Indonesi :rs hier te lande belangstelling te 
1:1ekken voo'l'.' de stuclie in Oost-bu'r'oua, ook in ülilitaire ;7in. 

Deze propaganda, uit de mond van een ve'r'teGenwoorè.iger van 
Loskou, de reeds in dit 'r'anno�t gereleveerde uitlating van Ljajeng 
.iratomo, dat iv1oskou stuá.iebeur,zen beschikoaar had gesteld en mede 
lettende oT) a.e voortdu:rend.e bij7on ere belangstelling van het 
Kremlin voor de communistische) jeugd der gehele we'r'eld, oelloeit 
het aan geen twijfel onderhevig, te zijn, ó.at a.e in de satelliet
landen van �usland studenende lieden onder - �ij het dan indirecte 
invloed van het hremlin staan en geschoold worden geheel conform 
de in'7ichten en verlangens de,.. .::>owjetmachthebbers. Behalve voren
genoemde �jafiruddin te 3udauest vertoeven de navolgende Indone
siërs Deeds enige tijd te Praag in onleiding: 
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1. Raden lam.et Saroso, geboren te (eboemen, ex-radiotele�rafist
van de Nederlandse iharine;

2. Gauur Abdulmanaµ, geboren tè ïjiarnis 5 Januari 191J, laatste-·
lijk student te Utrecht, studeert economie;

3. I.Gusti Aguna hinaja, geooren te Negara, laatstelijk student
te Leiaen, stuaee:rt talen;

4. S .Budiardjo, geboren 5 Augustus 1921 te T jilat jan, af'komstig
uit de �enubliek Indonesi�.

Ou 6 Hei 1949 zijn uit .Amsterdam naar Praag vertrokken: 
l. Jacnja Sumabrata, geboren te 8e:rang, 12 Anril 1925, laatste

lijk student te Utrecht, paspoortnummer 595000;
2. Asha:r �utjipto, geboren 2 ApTil 1924 te Sema:rang, laatstelijk

stuaent te Leiden, paspooTtnmnmer 565829;
3. hohammad Zain Nasution, geboren 9 iLaart 1921 te .r.�edan, laat

stelijk student te Leiden, paspoortnurmner 322452; en
4. Saudin Umarudin, geboren; Januari 1927 te Tanujongbalei,

laatstelijk student te Leiden, paspoortnummer 584969.
'l'evens is met hen vertrokken R.G.A.. van der oter, geboren 

20 Juli 1923 te l:1alang, laatstelijk student te Leiden, uaspoort
nummer 451129. De:ze persoon stond reeds bekend door zijn contac
ten met Indonesi!;;rs. Van der Ster wornt ook wel genoemd Bintang 
(Bintang = ster). 

Na hun aankomst is in de Praagse bladen een aTtikel ver
schenen meldende ,dat Van der Ster c.s. hun Nederlandse studie
beurzen hebben geweige:rd uit protest tegen de politiek der Pege
:ring in Indonesi� en dat zij studiebeurzen van de Tsjechische 
Regering hebben ontvangen. 

De l6de Juni 1949 vertrok per 'ï'sjechisch vliegtuig van 
chiphol naar Praag áe Indonesi�r Rusli .Amran, laatstelijk wonen

de Joh.Verhulststraat No.97 te unsterdam. Tevoren was hij te Ba
tavia Directeur van het (sedert opgeheven) Jaleise blad "Berita 
Indonesia". Het is bij zijn vertrek niet kunnen blijken of Rusli 
.Amran zich te Praag ging vestigen. 

Reeds geruime tijd vertoeft te · raag de . eeas in dit rap
port genoemde Indonesiijr öugijono, die op politiek terrein zeer 
actief is. Hij is leider van de �epublikeinse Voorlichtingsdienst 
daar ter plaatse, waarvan het adres luidt: "Indoneska Informacn 
11Sluzba, Praha XIII, trida Krale Jiriho 1072, telefon.921-79;
"Telegramy: Daprin Praha". Hier vvordt onder de leiding van Sugijo
no de propaganda verzorgd voor a.e VTijheid van Indonesie, waarbij 
hij in verbinding staat met tal van adressen in het buitenland, 
o.a. met AtD.sterdam (Luti �usilo en Djajeng ?ratomo en via hen ook 

met de "Perhimpunan Indonesia"). Deze conn:nunist 7.orgt er tevens 
voor de communistische ideologie te ve�breiden. Dat hij daaroij 
in contact staat met 1\ioskou is aannemelijk. ];en aanwijzing hier
voor is bijv. gelegen in het feit, dat hij ko.tgeleden uit Praag 
naar een adres te Batavia enige nUillllle,·s 7ond van het te :Loskou 
uitgegeven weekblad "New 1l1imes" (Neue Zeit; •remps Nouveaux). 
Het laatste bekende adres van Sugi jono te Praag luidde: fü:elan
trichowa 10, Praha I.c.s. 12. 

Blijkens van de ederlandse Ge7ant te Praag ontvangen in
lichtingen heoben de Lndonesische studenten aldaar niet veel tiJd 
voor stud.ie, de.ar zij twee driemaal per week moeten deelnemen 
aan bijeenkomsten van de Jeugdbond en van de ötudenten8ond (wat 
ve�moedelijk verband houdt met scholing of training). 4lke roens
dagavond hebben zij bovendien een onuerlinge samenkomst. Door ge
brekkige kennis der 'l'sj echische taal zouden 'J'.i j niet in staat 
'7.ijn examens af te leggen. 
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Als student genieten zij een maandelijkse studietoelage van 
Kës 1500; zij verdienen daarboven nog een bepaald bed.rag met het 
geven van lessen aan het Oosterse Instituut te Praag. 

Tijdens de Internationale Studentendag in ïsjecho-�lowakije 
(Praagj op 17 November 1948, welke georganiseerd was door de In
ternational Union of Students

v

(I.U.S.) is medegedeeld, dat de 
Tsjecho-Slowaakse Studentenorganisatie (die bij de I,U.S. is aan
gesloten) jaarlijks twintig beurzen beschikbaar stelt speciaal 
aan hen uit ae koloniale gebieden, die door nolitieke vervolging 
belet woraen in hun eigen land te studeren. 
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