
«[[GEBOEKT

Aan Zijn* Excellentie de Mini«ter
van Binnenlandse Zaken,

Binnenhof 19,
*S"»Q r a v e n h a g »«

cx 10̂ 55

D* Zuid-Molukkers. 29 «aart 1971

Onder verwijzing naar eerdere berichtgeving moge ik Uwer
Excellentie hiernevena een rapport aanbieden dat mogelijk
van belang is a.b.t. te verwachten activiteiten der
2iuid-Molukkers in de maand april 1971.
Dit rapport sond ik eveneens aan Zijne Excellentie
de Minister-President en uw Ambtgenoten van Buitenlandse
Zaken, van Justitie, van Defensie en van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk*

HET HOOFD VAR DE DIENST,

Drs. A. KUIPERS
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Dit stuk bestaat uit 5 blz.

Bijlage van schrijven no. 10^55 dd. 29-3-1971.

DE ZUID-KOLUKKSES.

I. ALGSH33N.

De afsluiting van het "proces iVassenaar" heeft veel
van de spanningen weggenomen, die sinds de gebeurte-
nissen te Wassenaar op 31 augustus 1970 in de Suid-
molukse gemeenschap heersten.

Met uitzondering van de uitspraak tegen de hoofd-
verdachte
waartegen hoger beroep werd aangetekend, zijn de
vonnissen door de overgrote meerderheid der Zuid-
Molukkors gunstig ontvangen. Vooral de overwegingen
van de rechtbank worden als een winstpunt voor de
Zuidraolukse zaak beschouwd.

Het onder punt III opgenomen programma voor de maand
april 1971 geeft echter - gezien de bijzondere be-
tekenis welke deze maand toch al heeft voor de Zuid-
Molukkers - aanleiding tot een summiere beschouv/ing v
de ontwikkelingen sedert december 1970»

II. DE HUIDIGE SITUATIE.

a. B.P.R.M.S.

Hoofdzakelijk twee thema's houden de aandacht bezi
van de bij deze organisatie aangesloten aanhangers
van ir. J.A. MANUSAMA, t.w. de regeling van de
(sociale) "rechtspositie" - een reeds jaren sleper
aangelegenheid - en de door ir. J. A. KAWUSAKA als
"verkiezingscampagne" opgezette actie
"Gee f-ons-de-vi j f".

De activiteiten binnen dit kader hebben tot dusver
een legaal en vreedzaam karakter.getoond.

b. TAMAfiLA-GHOEPflRiriG (MISSIE' MILITAIR) .

Als organisatie doet deze groepering momenteel
betrekkelijk weinig van zich spreken.
Er heeft sich echter een nieuwe stroming ontwikke]



waarbinnen veel aanhangers van TAMArJLA een actieve
rol spelen. Het valt echter nog niet met zekerheid
vast te stellen in hoeverre deze stroming uitgaat vat
de organisatie als zodanig.

De stroming presenteert zich onder de naam
"Bevrijdingsfront R.M.S.".

c. BEVHIJDINQSFROHT R.M.S.

Een zich links noemende, op ideeën van MAO en CASTRC
georiënteerde, organisatie die door middel van para-
militaire oefeningen Zuidinolukse jongeren - hoofd-
zakelijk in de leeftijd van 15 tot 22 jaar - voor-
bereidt op acties in het kader van de bevrijding var
de Zuid-Molukken*

Sr is aanleiding te veronderstellen, dat er een
binding bestaat met de Rode Jeugd. Het orgaan
"Rode Jeugd" heeft inmiddels enkele malen als spreel
buis voor het Bevrijdingsfront gefungeerd.

Hoev/el concrete aanwijzingen daartoe ontbreken mag
worden aangenomen, dat de radicale Zuidsiolukse
elementen thans een onderdak hebben gevonden bij
dit Bevrijdingsfront.

De opleiding is in handen van voormalige K.N.I.L.-
militairen, veelal ex-commando's. Als "opperbevel-
hebber" wordt genoemd de in Hoogkerk bij Groningen
wonende Zuid-Holukker _____

, voormalig K.N.I.L.-militair.

Volgens een voorlopige, voorzichtige schatting be-
draagt de huidige sterkte k a 500 man.

Tijdens de oefeningen zijn geen vuurwapenen waar-
genomen. Meestal wordt geoefend met stokken en
houten messen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt
echter wel beschikt over wapens» Meerdere malen
bereikten ons berichten dat gestreefd wordt naar
het verkrijgen van wapenen via illegale handel,
smokkel en diefstal uit o.a. militaire objecten.

Van meerdere zijden bereikte ons het bericht, dat
het hoofdkwartier zich in Nijverdal zou bevinden.
Concentraties zouden zich o.a. bevinden in Hoogkerk
Hijverdal, Wierden, de omgeving van Assen, Teuge,
Vaassen en V/interswijk.
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d. CRIMINALITEIT.

De aard van verschillende van de in de laatste
maanden gepleegde delicten, alsmede de achtergrond
van daarbij betrokken Zuidmolukse jongeren, doen het
vermoeden rijzen dat er verband bestaat met het hier-
boven genoemde Bevrijdingsfront:

- Begin naart 1971 pleegde een aantal jonge Zuid-
Molukkers een overval op een postkantoor te Wylre
(Suid-Limburg). De Officier van Justitie te Maas-
tricht sluit de mogelijkheid niet uit, dat de buit
werd gestort in een soort "strijdkas".

Bij deze overval was betrokken
een Suid-MoluTcker uit

Moordrecht, die bindingen onderhield met de Vrijheid
school en het Bevrijdingsfront R.M.S. Zijn broer
werd veroordeeld voor zijn aandeel in de affaire
Wassenaar (verdeling van de daarbij gebruikte
wapens in zijn woning),

- De Officier van Justitie te Maastricht berichtte
tevens, dat enige tijd vóór de overval te 'ó'i 3 Ir e
de Zuid-Molukker

betrokken was Dij een "kraak" van
ƒ 17.000,—. wordt verdacht van wapensmokkel
vanuit België.

- In Tilburg werd een poging tot brandstichting d.ra.i
een zgn. raolotov-cocktail gesignaleerd. Ter plaatse
werd een "begeleidend schrijven" aangetroffen,
waarin het heette dat dit slechts een waarschuwing
van "het Bevrijdingsfront" was.

- In Assen werd ingebroken in de Jan-V/illem-^riso
Kazerne, waarbij zendapparatuur werd buitgemaakt.
Eén van de gearresteerde Zuidmolukse jongeren ver-
klaarde te hebben gehandeld in opdracht van oudere
Zuid-Molukkers. Een andere gearresteerde Zuid-
Holukker verklaarde, dat het doel van de inbraak
was geweest het bemachtigen van wapens t.b.v. een
soortgelijke actie als in VJassenaar.

- Eind oktober/begin november 1970 trachtte een Zuid-
Molukker in Duitsland wapens te kopen van een
Amerikaans militair. De Zuid-Molukker legitimeerde
zich - toonde althans één legitimatiebewijs ten
name van de Zuid-Molukker

uit Nijverdal.



e. COUCLUSIE.

De hierboven vermelde ontwikkelingen doen de vraag
rijzen of er momenteel wellicht slechts sprake is
van een "schijnsituatie" van rust.

Het verdient daaron aanbeveling er rekening mee te
houden dat spanningen zich onverwacht op elk moment
kunnen ontladen.

Mogelijkheden hiervoor zijn zeker aanwezig in de op
handen zijnde gebeurtenissen in de maand april 1971<

III. APRIL 1971.

l april Gala-voorstelling (onder auspiciën van-
impressariaat DA SILVA-Den Haag) in het
Congresgebouw te Den Haag van een dansgroep
van het Hof van de Sultan van Jogjakarta,
HAMENGKOE BOEWONO II.
Naast de Sultan, die Minister van Economiscl
Zaken van de Republiek Indonesië is, zullen
ook andere prominente Indonesiërs deze gala-
voorstelling bijwonen.

De dansgroep, waaraan twee dochters en twee
broers van de Sultan zijn verbonden, zal tol
in mei 197O in verschillende plaatsen in
Nederland voorstellingen geven.

Volgens een - overigens onbevestigd - bericl
moet rekening worden gehouden met de mogeljjl
heid dat radicale Zuid-Molukkers gewelddadei
tegen de Sultan en/of zijn familie beramen.

k april Tijdens ongeregeldheden in 's-Hertogenbosch
op 13/1̂  februari 1971 werden enkele Zuid-
molukse jongeren gearresteerd. ïïén van hen
verklaarde van een celgenoot (Zuid-Kolukker
uit Nijverdal) vernomen te hebben dat er op
"4 april iets in Den Haag" stond te gebeurei

Dit bericht is op generlei wijze bevestigd,
noch sijn er aanknopingspunten die een nadei
licht zouden kunnen werpen op deze datum of
de aard van een eventuele actie.

Wel is bekend, dat de hierboven genoemde
dansgroep op 4 april 1971 twee uitvoeringen
in Den Kaag geeft.
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12 april Herdenking van de executie van SOUMOKIL
(12-̂ -1966). In het verleden verliep deze
dag over het algemeen rustig. Het is thans
echter de eerste herdenking van de executie
na "Wassenaar".

12 tot Voorts op 12 april aankomst in Nederland
l? april van de Indonesische Chef van de Generale

Staf, Generaal
Hij komt op uitnodiging van de Chef van de
Generale Staf naar Nederland voor een
officieel bezoek tot l? april 1971.

Aan dit bezoek zal zo weinig mogelijk
publiciteit worden gegeven. Het programma
vermeldt o.a. een bezoek aan Philips-
Hilversum en Daf-Eindhoven.

25 april 21ste verjaardag van de onafhankelijkheids'
verklaring van de R.M.S.

V.z.v. tot nu toe bekend zal de B.P.R.M.S.
zich op deze dag beperken tot een (n.a.w.
gebeds-) bijeenkomst in de Houtrusthallen
in Den Haag.
Het streven schijnt erop gericht te zijn
e.e.a. zo rustig en ordelijk mogelijk te
laten verlopen.

De aanhangers van TAMAELA zullen elders
een bijeenkomst organiseren. In Culemborg
zou hiervoor reeds een zaal zijn gehuurd.

Hoewel geen berichten melding maken van
voorgenomen activiteiten met een ordever-
storend of gewelddadig karakter geldt ook
hier dat het de eerste herdenking van deze
dag is na "V/assenaar".

28 april Verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal. De actie "Geef-ons-de-vijf" van
ir. J.A. MANUSAMA is op deze verkiezing
geënt.

Van de zijde van de erbij betrokken
(B.P.R.M.S.) Z.uid-Molukkers behoeft geen
ordeverstorende activiteit - welke immers
deze nogal groots opgezette en kostbare
actie schade zou kunnen, berokkenen - te
worden verwacht.

30-3-1971


