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GEHEIM RAPPORT

Jletr, s Indonesische en Indo-Chinese
;•'-•• studerenden in Nederland

I» In het cursusjaar 1952/1953 studeerden in Nederland 1540
Indonesiërs en Indo-Chinezen, Medio dit jaar is er een aantal

. afgestudeerd maar er zijn er ook weer bijgekomen, bijv. - naar
toevallig werd vernomen - te Delft (Technische Hogeschool) zijn
bij de aanvang van het nieuwe cursusjaar 44 Indonesiërs en Indo-
Chinezen als eerste-j aars ingeschreven.

''.r Het grootste aantal Indonesiërs en Indo-Chinezen in Europa
studeert in Nederland. Na de 2e Wereldoorlog is het aantal stu-
derenden h.t.l. beduidend toegenomen.

Voor wat de huidige situatie betreft geven de getallen voor
het pas afgelopen studiejaar 1952/1953 een vrijwel juist beeld:
1540 studerenden waarvan 70 ambtenaren der R.I. met een studie-
opdracht» 190 militaire studenten (o,a. Adelborsten en Cadetten)
én 272 met een H.I,-studiebeurs. De rest - dus 1008 - studeert
uit andere middelen. Van dit laatste aantal is ten aanzien van
258 lieden niet bekend geworden waar zij precies studeren (par-

, ticuliere acholen, avond-cursussen, privé-lessen, mogelijk ook
clandestien-collegelopers, enz.). Het aantal voor nadere beschou-
wing is dus 1540 - 258** 1282 studerenden.

Van hen: Hoger onderwijs 889 en Middelbaar onderwijs 393.
Wat het Hoger onderwijs betreft bestaan (nog) geen nadere

gegevens over een aantal van '216 studenten. Wel dus over een aan-
tal van 673 zijnde 188 zgn, "beursalen" (R.I.) en 485 zgn. vrije
studenten (studiejaar 1952/1953)•

' -. - Van de 188 "beursalen": Gefceente Universiteit Amsterdam 44
Vrije Universiteit Amsterdam 7

\s Universiteit Leiden 42
. • " . " Utrecht 7

" " Groningen 3
Technische Hogeschool Delft 68
Economische Hogeschool Rotterdam 16
Katholieke Economische Hogeschool
Tilburg l

188
======

Van de 485 zgn. vrije studenten:
Gemeente Universiteit Amsterdam 179
Vrije Universiteit Amsterdam 14
Rijks Universiteit Leiden 99
" " Utrecht 34
" n Groningen 9

Economische Hogeschool Rotterdam 20
Katholieke Economische Hogeschool
Tilburg 2
Technische Hogeschool Delft 122
Landbouw Hogeschool Wageningen 6
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II. De studerenden zijn vermoedelijk niet allen aangesloten bij
verenigingen} anderzijds zijn er, die lid zijn van meer dan één
vereniging.

Over de verenigingen is het navolgende bekend:
a. De "Perhimpunan Indonesia" (P.I.) zetelt te Amsterdam. Zij was

aanvankelijk een zeer links extreem nationalistische vereniging,
die samenwerkte met Nederlandse comnmnistische organisaties bij
de propaganda voor een vrij Indonesië.
Ha de laatste wereldoorlog is de P.I. aanstonds een communis-
tische vereniging geworden, die in nauw contact staat met de
C.P.N, en met de E.V.C. Zij stelt zich ten doel verbreiding
van de communistische ideologie. De P.I. telt ongeveer 80 leden,
studerenden en niet-studerenden, waarvan de meeste te Amsterdam;
de rest is voornamelijk woonachtig te 's-Gravenhage (waar nog
een afdeling bestaat), te Rotterdam, Delft en te Leiden. Het
verenigingsorgaan is "Indonesia Merdeka",

b. De "Panitera Peladjar dan Pemuda Indonesia" (P.P.P.I.) zetelt
"~ te Amsterdam.

Achter de schermen heeft het bestuur der "Perhimpunan Indonesia11
het initiatief genomen tot oprichting der P.P.P.I., een commu-
nistische propagandagroep van Indonesische en Indo-Chinese stu-
denten. Deze groep is kortgeleden omgezet in een vereniging.
De P.P.P.I. telt ongeveer 80 aanhangers waarvan de meeste te
Amsterdam woonachtig zijn. De rest te fa-Gravenhage, Leiden en
Delft. In elk dezer plaatsen heeft de P.P.P.I. een zgn. commis-
saris.
Het orgaan is genaamd "Tong-Tong".

£. De "Persatuan Peladjar Indonesia11 (P.P.I.) zetelt te Delft en
~~ is een nationalistische vereniging van uitsluitend Indonesische

en Indo-Chinese studenten. Zij stelt zich ten doel er voor te
zorgen, dat de h.t.l. studerenden zich bekwamen voor hun volk
en vaderland en dat zij niet "ver-europesen".
De vereniging telt ongeveer 500 leden, verdeeld over de afde-
lingen Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Delft, Leiden,
Utrecht en Enschede. Het grootste aantal leden bevindt zich te
Delft.
In deze nationalistische vereniging gaan enkele communistisch
gezinden schuil.
Haar orgaan is "Ganeya".

d. De "Perserikatan Kristen Indonesia" (Perki) te Amsterdam, een
"~ nationalistisch-godsdienatige vereniging, telt studerenden en

nlet-studerenden onder haar leden. Het ledental is niet bekend.
Er bestaan afdelingen te 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht en
Leiden.
Haar orgaan is "Kesaksian".

e_. De "Ikatan Mahasiswa Katholiek Indonesia" (Imki) te Leiden.
Het ledental is niet bekend. Afdelingen bestaan te Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht, Leiden, Delft, Tilburg en te Enschede.
Voornamelijk Indo-Chinezen zijn lid. Deze vereniging doet v.z.b.
niet aan politiek. De leden zijn anti-communistisch.

f. De "Ikatan Peladjar Enschedé dari Indonesia" te Enschede telt
vermoedelijk ongeveer 50 leden, Indo-Chinezen en Chinezen, die
studeren aan de Hogere Textielschool aldaar. V.z.b. uitsluitend
een gezelligheidsvereniging.
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PB "Mahasiswa Angkatan Perang" te Delft telt ± 75 leden, be-
horende tot het R.I.-leger, die h.t.l. studerende zijn. Deze
vereniging ie opgericht omdat deze studerenden geen lid mogen
zijn van de hét.l* toestaande Indonesische verenigingen. Zij
ataat onder direct toezicht van de Militaire Attaché bij het
Indonesische Hoge Commissariaat.
De landelijke Indo-Chinese studentenvereniging "Chung Hwa Hui"
te Leiden. Zij heeft 143 leden, die in verschillende plaatsen
wonen. Er bestaan geen afdelingen. Zij doet practisch niet aan
politiek maar is meer te beschouwen als een culturele vereniging.
Zij is voornamelijk georiënteerd op Indonesië doch sluit haar
.Ogen niet voor het gebeuren in de Chinese Volksrepubliek. Onder
haar leden bevinden zich aanhangers van Mao Tse Tung.
De vereniging geeft een mededelingenblad uit voor haar leden.
De "Chung San Hui", een Indo-Chinese studentenvereniging te
Amsterdam, die zich meer en meer is gaan oriënteren op de
Chinese Volksrepubliek. Behalve een gezelligheidsvereniging
beweegt aij zich ook op politiek terrein, maar is niet extre-
mistisch. Onder haar leden bevinden zich ongeveer tien over-
tuigde communisten. De vereniging telt ± 160 leden waarvan
verreweg de meeste te Amsterdam woonachtig zijn. Zij heeft
geen afdelingen.
Haar orgaan is "Oostenwind".

12-12-1953.


