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DE ZUID-KOLÜKKEHS
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Na overleg met de Informatiecentrale Bijzondere Zaken van de
Onderafdeling Opsporingsbijstand van het Ministerie van Justitie
moge ik Uw aandacht vragen voor enkele data, die i.a. eventuelo
activiteiten van de zijde van de Zuid-Holukksrs van belang
kunnen zijn t.w. :

17 augustus 1971

- dag waarop de Republiek Indonssi.
zijn onafhankelijkheid viert.

31 augustus 1971

- een jaar geleden vond d> bezetting van de Wasssnaarse residentie van de Ambassadeur van
de Republik Indoneaia plaats.

begin september 1971

- een deel der bezetters van
Wassenaar wordt vrijgelaten.

23 augustus t/ra 6 september '71 - reis van H.M. de Koningin naar
Indonesië.
Hoewel noch bij de B.V.D. noch bij de Informatiecentra.!/.! concrete
informaties bekend zijn die wijzen op voorgenoaen georganiseerde
ongeregeldheden, verdienen bovengenoemde data de aandacht omdat
bij herhaling is gebleken dat de sterk emotionele en licht ont~
vlambare aard van de Zuid-Molukkers bij de geringste aanleiding
tot daden leidt die onvoorziene gevolgen kunnen hebben.
Daarbij dient tevens in aanmerking t« worden genomen dat door
de houding van de Zuidnolukse leiders een aantal jongere ZuidMclukkers het idee hebben gekregen dat de publieke opinio in
binnen- en buitenland door hun acties kan v/orden bespeeld."

II. DE HUIDIGE SITUATIE.
a. - Badan Persatuan Rakjat Maluku Selatan en TAMAËLA~
groepering.
Er zijn geen aanwijzingen dat deze'twee grootste organisaties als zodanig voorbereidingen treffen voor activiteiten met een mogelijk ordeverstorend of gewelddadig
karakter of dat zij zich in voorkomende gevallen (openlijk)
achter dergelijke acties zullen stellen*
b. - Ordedienst van de TAMAËLA-groepering.
De naara van deze ordedienst ie gewijzigd van ANGKATAN MUDA
(Jongerenfront) in „COMMANDO'S.
Het is bekend dat de commando's een intensieve para-militair
opleiding krijgen.
Deze oefeningen in hun oorspronkelijke opzet (in militair
aandoende kleding) worden de laatste tijd echter nog slechts
zelden waargenomen.
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Om optreden van de politie te voorkomen geschiedt de opleiding thans in de vorm van sport/conditie-oefeningen,
waarvoor meestal een vergunning wordt aangevraagd.
Hier en daar nemen ook Zuidmolukse meisjes aan deze oefeningen deel.
Hoewel van de zijde van de "Regering" van TAMAÉLA wordt
ontkend dat zulks in de bedoeling ligt, geloven de commando'
zelf binnen afzienbare tijd te zullen worden ingevet als
infiltratie- en/of invasie-eenheden op de Zuid-Molukken.
Het gevaar bestaat dat bij uitblijven van de verwezenlijking
van deze verwachtingen spanningen en frustraties zullen
optreden, die zich op andere wijze zouden kunnen ontladen.

c. - Orde di erts t van B. P. R - M. S.
Er is reden ora asn te nemen dat de op geweld gerichte opleiding van de COMMANDO'e aanslaat bij vele jongeren van
het Korps Pendjagaan Keamanan, de ordedienst van de
B.P.R.M.S.

d. - "R.H.S.-LINKS".
In april 1970 is een groepering zich noemende R.M.S.-LINKS
opgericht.
In een door jongeren van de B.P.R.M'.S. uitgegeven tijdschrift verscheen in april 1971 een artikel van één vart
de kernleden van R.H.S.-LINKS. Hier in was een niet mis
te verstane oproep vervat tot het gebruik van geweld, t.w.
"gewapend optreden tegen alle instanties, die ons streven
naar een Vrije Zuidmolukken in de weg staan/negeren".
Voorts werd gesteld dat "voor ons provoceren tegen Nederland en Indonesië het devies blijft".
Door middel van celvorming in de woonoorden en woonwijken
wil deze actiegroep haar doelstellingen propageren, vooral
onder de jongeren, aan wie o.a. wordt voorgehouden dat in
de eerste plaats eenheid van optreden een vereiste is. Het
schijnt dat jongeren van de ordediensten - vooral van de
"commando's" - zich aangetrokken voelen tot deze stroming.
e. - Bevrijdingsfront R.M.S.
Hoewel rekening wordt gehouden met het bestaan van bindingen
kan gesteld worden dat het Bevrijdingsfront R.M.S. niet,
zoals in het verleden werd aangenomen, identiek is aan de
"commando's".
De berichtgeving over het Bevrijdingsfront R.M.S. laat
nauwelijks een bruikbare beschrijving toe van de omvang,
de opzet en exacte doelstellingen; waarschijnlijk moet
eronder worden verstaan een radicale stroming, zonder organisatorische samenhang, die een overblijfsel is van het
samengaan, destijds, van Zuidmolukse jongeren met de Vrijheidsschool.
Welke invloed het "Bevrijdingsfront R.M.S." onder de Suid•nolukee jongeren momenteel heeft, kon niet vastgesteld
worden.

In een verklaring van het "Centrale Comité vah het
Molukse Bevrijdingsfront", die in maart 1971 verscheen
in het orgaan van de RODE JEUGD, heette het dat "wij
"vastbesloten zijn om op alle fronten met alle middelen
"het fascistiese regiem van SOEHARTO té bestrijden
f. - Diversen.
Tenslotte moet rekening worden gehouden met jongeren, die
bij geen van de hiervoren genoemde bewegingen en organisaties zijn aangesloten en die iedere aanleiding - veelal
gebracht onder de noemer "discriminatie" - aangrijpen om
te ageren of te provoceren.
Hierbij moet o.a. gedacht worden aan de zogenaamde "barrellen" en schermutselingen met Nederlandse leeftijdgenoten of andersdenkende Zuidmolukse jongeren.
Dergelijke incidenten geven dikwijls aanleiding tot het
organiseren van vergeldingsacties met een sneeuwbaleffect.
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9 augustus 1971

Onder verwijsing naar eerdere berichtgeving aoge ik Dver
Xxcellentie hiernevens een rapport aanbieden dat Mogelijk
van belang is ••b.t. te verwachten activiteiten der ZuidHolukkers in de Maanden augustus en septeaber 1971*
Dit rapport «md ik eveneens aan Zijne Excellentie de
Minister-President en Uw Aabtgenoten van Buitenlandse Zakent
van Justitie, van Defensie en van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk*
BK HOOFD VAM DE DIENST

Drs» A. Kuipers.

