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Hierbij bericht ik U dat in verband met het bezoek van president
Soeharto aan ons land door de te Oosterwolde, gemeente Ooststellin
verf, wonende Ambonnezen bij de autobusonderneming E.S.A* te Harum
een bus was gehuurd voor het vervoer op Dinsdag 1 September 1970
van Oosterwolde naar *s-Gravenhage, teneinde daar aan de voorgeno-
men demonstraties tegen Soeharto deel te nemen*
Toen het bezoek van president Soeharto enkele dagen werd uitgestel
werd ook de busreis naar een latere datum verschoven en, nadat de
regering een demonstratieverbod had uitgevaardigd, geannuleerd. Oo
anderzijds zijn door hen geen pogingen ondernomen om alsnog per ei
gen of gehuurde auto's naar "s-Gravenhage te vertrekken.

Bijzondere acties zijn vóór het bezoek van president Soeharto door
de Ambonnezen te Oosterwolde niet ondernomen* Vel viel het op dat
verschillende jongeren onder hen met een rode strijdband om het
hoofd liepen*
In de late avond van 3 September is het groepsbureau der Hijkspoli
tie te Oosterwolde met stenen bekogeld en is met krijt op de muur
van dit bureau geschreven "Soeharto moordenaar". Tevens wvrd in hè
gazon vóór het groepsbureau een vlaggestok met daaraan een ver-
scheurde nederlandse vlag, geplant*
In de nacht van 4 op 5 September zijn twee met benzine gevulde fle
sen, waaraan een lont was bevestigd, door de ruiten van het groep»
bureau der Rijkspolitie naar binnen geworpen. Ben derde fles kwam
op straat terecht. Deze actie miste in zoverre haar doel dat er
geen brand uitbrak.
Hoewel de daders van deze handelingen onbekend zijn, wordt algemee
aangenomen dat zij onder de jongere Ambonnezen gezocht moeten word
Mogelijk zijn deze feiten gepleegd als reactie op het demonstratie
verbod en op het in verband met dat verbod verscherpte politietoe-
zicht ter plaatse.

De Zuid-Molukse gemeenschap te Oosterwolde bestaat uit 155 manne-
lijke en 137 vrouwelijke personen. Samen vormen zij 36 gezinnen.
Toen zij enkele jaren geleden vanuit het kamp de woonwijk betrok-
ken, viel het hun aanvankelijk moeilijk met de bewoners van het
dorp contact te krijgen* Zij waren schuw en terughoudend van aard,
traden naar buiten uitsluitend in groepjes op en zochten hulp en
steun bij eigen volksgenoten*
Mede onder invloed van de plaatselijke overheid veranderde deze
houding in gunstige zin. Vooral de jongere Ambonnezen mengden zich
onder de dorpsbewoners, werden lid van diverse verenigingen en
clubs en namen ook verder aan verschillende plaatselijke acties
deel* Een en ander rechtvaardigde de mening dat zij binnen niet
al te lange tijd volledig in de Nederlandse bevolking zouden worde
opgenomen.
De kinderen uit de Ambonnese gezinnen bezoeken allen de christelij
ke school. Ra het verlaten daarvan gaan de meeste jongens naar de
MAVO of de LTS en de meisjes bezoeken, voor zover zij het MAVO
niet kunnen volgen, de huishoudschool. Ook op die scholen was de
verhouding tussen de Ambonnese en de Nederlandse leerlingen aan-
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vankelijk uitstekend. Ben verschil tussen beide groepen was nauwelijks
merkbaar.
Vanaf begin 1969 is in deze toestand langzamerhand een kentering ge-
komen. De Ambonnese jongens werden op school tegenover de leraren en
op straat tegenover de dorpsbewoners steeds brutaler en onhebbelijker.
Zij zonderden zich weer van de overige jongens af en treden thans vrij-
wel uitsluitend in grpepsverband op»
Ook op de clubs en verenigingen waarvan zij lid waren, maakten zij veel
herrie en kabaal* Toen dit later ontaardde in diverse agressieve han-
delingen tegenover de leiding en de andere leden werden zij, voor zovez
zij niet reeds uit eigen beweging de vereniging hadden verlaten, als
lid geroyeerd. Als reaotie daarop werd de leiding door hun beschuldigd
van rassendiscriminatie. Ook bij andere gelegenheden, waarbij de Ambon-
nezen menen ten achter te worden gesteld bij de Nederlandse jeugd, ligt
dit woord hun voor in de mond*

Ook op de L.T.S. te Oosterwolde ( bezocht door 210 leerlingen, waarondc
21 Ambonnese jongens } hebben zich de laatste twee jaar herhaaldelijk
kleine incidenten voorgedaan die, hoewel op zich zelf niet belangrijk,
de sfeer op school vertroebelen. Als voorbeelden hiervan kunnen genoemc
wordent

a. de studieboeken worden door de school collectief gekocht en daarna
ter beschikking gesteld van de leerlingen, die daarvoor naar vermogen
betalen* Desgewenst kunnen zij ook in termijnen betalen* Elk jaar zijn
er echter enkele Ambonnese leerlingen die in het geheel niet betalen.
Zij krijgen dan uiteindelijk een briefje mee naar huis, waarin de oudei
wordt verzocht eens met de directeur van de school te komen praten. Aai
dat verzoek wordt echter vrijwel nimmer voldaan en meestal verdwijnen
de betrokken leerlingen zonder enige motivering van school, waarna zij
wat in het dorp omhangen en tegen elk die het wil horen, de school en
de leraren zwart maken5

b* volgens de veiligheidsvoorsohriften mogen bij het bedienen van be-
paalde machines geen lange loshangende haren worden gedragen, of moetei
die althans zodanig opgestoken of bedekt zijn, dat ongelukken niet mo-
gelijk zijn. De Ambonnese jongens willen aan een en ander absoluut niel
medewerken* Zij krijgen dan van de directeur een briefje mee naar huis,
waarin de ouders om medewerking wordt verzocht. De reactie van de oudei
op dergelijke briefjes is meestal negatief, wat dan weer tot moeilijk-
heden in de klas leidt)
c* in verband met het bezoek van president Soeharto aan ons land haddei
enkele Ambonnese LTS-leerlingen vrij van school gevraagd om aan de de-
monstraties tegen Soeharte deel te kunnen nemen. Daar het bestuur van
de school de mening was toegadaan dat bij een eventueel niet verlenen
van de gevraagde vrije dagen de betrokken leerlingen t o oh van school
zouden wegblijven, hebben zij de directeur gemachtigd, de jongens vrij
van school te geven* Echter onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de
ouders, zoals dat anders bij het verlenen van vrij van school ook ge-
bruikelijk is, schriftelijk moesten verklaren met een en ander aoooord
te gaan. Hoewel de briefjes wel zijn meegegeven, is daarvan niet één
terug gebracht, zulks terwijl enkele jongens wel thuis zijn gebleven.
Het ligt voor de hand dat de nederlandse jongens deze gang van zaken
op school met meer dan gewone: belangstelling volgen en dat zij langza-
merhand de conclusie trekken, dat de ambonnese leerlingen in verschill*
de dingen worden bevoordeeld.
Ben en ander is voor de goede sfeer op school niet bevorderlijk en her-
haaldelijk treden er dan ook botsingen op tussen de beide groepen van
leerlingen en nemen de ambonnese jongens tegenover de leraren een stee<
brutaler en agressiever houding aan. ., ...Bulten
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Buiten schooltijd worden de directeur en de leraren van de school nage-
roepen en uitgejouwd door ambonnese jongens en worden bedreigingen tegen
hen geuit als "wij zullen het hart uit je lijf snijden" en "je gaat er
nog vel eens aan"*
In de herfst van 1969 heeft de directeur van de L.T.S.,

enkele anonieme brieven ontvan-
gen, welke uit Hoogkerk en Groningen waren verzonden. Hoewel de inhoud
van die brieven onbegrijpelijk, onsamenhangend en zonder enige bedreigin
was, heeft vooral mevrouw zich een en ander erg aangetrokken. T
meer omdat er herhaaldelijk 's avonds met stenen op het dak of tegen de
ramen van hun woning wordt gegooid en op de deur wordt gebonsd, waarbij
dan- kennelijk door jonge ambonnezen — bedrijgingen en strijdkreten word
geuit.

Eenmaal per week ontvangen de ambonnese jongens les in karate en judo. £
ze lessen worden gegeven door een ter plaatse onbekende ambonnees, die
eerst te Marum en thans te Groningen woonachtig zou zijn.

Ook op straat oefenen de ambonnese jongens een zekere terreur uit. Ver-
schillende hunner zijn wegens vermogensdelicten reeds met de strafrechte
in aanraking geweest. Zij opereren buiten steeds in groepjes en treden
dan tegen elk die hun pad kruist agressief en uitdagend op.
Als voorbeelden daarvan kunnen genoemd worden:

a. het omhangen in de openbare leeszaal, het aldaar keihard laten spelen
van meegebrachte transistor—radio's, het spuwen op de grond en het op de
grond uittrappen van sigarettenpeukjes, het ter plaatse mishandelen van
een achtjarig meisje, alsmede van een jongen die weigerde een door een
ambonnese jongen al dan niet opzettelijk op de grond gegooid boek op te
rapen;
b. tijdens de repetitie van de plaatselijke muziekvereniging in een lo-
kaal van de oude L.T.S., tegen de deur trappen en op de ramen bonzen.
Toen enkele leden van de muziekvereniging naar buiten kwamen en de jonge
verzochten zich te verwijderen, namen zij een dreigende houding aan en
riepen "vechten, vechten".

o. het met stenî gooien naar passerende UT.T.H.-bussen, het met stenen be-
kogelen van het gemeentehuis, het omtrekken en vernielen van jonge bomen
en heesters, enz.;

d. het staan liften op de autoweg tussen Oosterwolde en Appelscha; wan-
neer de automobilisten niet stopten, werden de betrokken auto's met hand
vollen steenslag bekogeld; toen de bestuurder van een sportauto, die dit
lot was ondergaan, stopte en terug reed, werd door enkele ambonnezen het
mes getrokken en ontstond er een handgemeen;

e. in de afgelopen zomer hebben jeugdige ambènnezen in de jeugdsociëteit
te Appelscha de boel herhaaldelijk op stelten gezet, hetwelk dan meestal
resulteerde in vernielingen en vechtpartijen.
In de meeste gevallen wordt van deze misdragingen bij de politie wel
aangifte gedaan. Maar omdat de namen van de daders veelal niet bekend
zijn en de jongens veel op elkaar lijken, heeft het ingestelde onderzoek
dikwijls geen resultaat.

Eet gevolg van deze baldadigheden, vernielingen, enz* is, dat de dorps-
bewoners zich geheel van de JSuifc-Holukkers distanoieren en ze liever van
daag dan morgen zien vertrekken.
Algemeen is men de mening toegedaan dat de ambonnese ouders geen enkele
zeggenschap meer over hun kinderen hebben en dat zij niet of nauwelijks
weten, aan welke wandaden deze zich schuldig maken.
Tijdens de contacten welke diverse personen met de ambonnese wijk- of
kampraad hebben, zijn boven omschreven moeilijkheden herhaaldelijk naar
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voren gebracht. Deze raad zegt dan zijn •volledige medewerking toe om aai
een en ander een einde te kaken, maar enig resultaat is tot op heden
niet merkbaar*

Plaatselijke autoriteiten zijn van oordeel dat alle narigheid groten-
deels te wijten is aan het feit dat er niet een wezenlijk oontaot be-
staat tussen de Ambonnezen enerzijds en de overheid anderzijds. Hierin
zou volgens hun verbetering kunnen worden gebracht door het aantrekken
van personen, die op grond van een jarenlang verblijf in Indonesië, vol-
doende op de hoogte zijn van de zeden en gewoonten van de Ambonnezen
en die - wat speciaal voor de oudere Ambonnezen belangrijk is - de Ma-
leise taal beheersen.

einde«



Mel.ding van dhr. (BVA BiZa) <bp 2.9.1970 te 16.00 uur:

Hedenmiddag heeft een onbekende, die zeide een vriend te zijn van

de Ambonese jongeren die in de gevangenis zitten en die zijn naam

niet wilde opgeven, opgebeld naar het departement, met verzoek de

Minister te mogen spreken. Hij werd te woord gestaan door de Kame

bewaarder van de Minister, die hem zeide dat deze niet aanwezig w

Hierop deelde hij mede dat wanneer de Ambonese jongeren vóór hede

avond niet worden vrijgelaten, het viaduct in de Laan van Nieuw

Oost Indië zal worden opgeblazen.

Hhr. aal dit bericht doorgeven aan de Directie 0.0. en V.

HK

F ACD/

Dupl.

Datum: 2 J SE R 1970

Bijl. i



RAPPORT VAN G

AAN

Nr.

CFÜ

10.

3etr. : Ambonezen en Prinsjesdag.

7.10.1970

Van een
navolgende vernomen.

informant werd op 15-9-1970 het

Kleine groepen onbewapende Ambonezen uit Groningen,
Schattentaerg en Assen zullen op Prinsjesdag te Den Haag aan-
wezig zijn.
Zij hebben geen plannen tot - ordeverstoring.

MP.



VERBINDING 31.

Nummer: 990?.

Onderwerp: Acties van Zuid -

Bijlagen: 2.

rondom het bezoe

Datum: O KT. 1970

Bijl.:

t van president Suharto.

30 september 1970.

Met betrekking tot de gebeurtenissen die rondom het bezoek vai
president SUHARTO van Indonesië aan Nederland hebben plaatsgevondei
bericht ik u, dat ook onder de Zuid - Molukse bewoners van een wijk
te Apeldoorn,tengevolge hiervan een ernstige mate van onrust is on-
staan.

Deze onrust dreigde op een gegeven ogenblik over te gaan in ei
toestand van paniek onder de bewoners van deze wijk, voor een groot
deel bestaande uit Zuid - Molukkers die hebben besloten tot terug-
keer naar Indonesië.

Te uwer oriëntering - en mede ter eventuele inpassing in de
reeks u al bekende feiten - worden de gegevens die dezerzijds in di
verband zyn bekend geworden, hierna in chronologische volgorde wee:
gegeven.

Maandag,31 »8.70 Werd door een - dezerzijds bekende - Zuid - Molukker gemeld, d,
02.05 ti. in de woonwijk enkele auto's reden met Zuid - Molukkers uit de woon-

oorden Teuge en Vaassen. Vermoed werd, dat het hun bedoeling was i:
de ŵ k moeilijkheden te veroorzaken.

De auto's werden b̂ j onderzoek niet (meer) aangetroffen.

Q Werd medegedeeld dat een groep Zuid - Molukkers uit Assen het plan
had president SIJHARTO te vermoorden. De groep zou worden geleid doi
de herelN en̂ < , Tot deze groep zou behoren de Zuid -
Molukker . Laatstgenoemde zou aanvankelijk in het woonoord
Teuge hebben gewoond. Daar zou hu tijdens een vechtpartij met de pol
tie zodanig zijn gewo-nd dat hij in een ziekenhuis moest worden opg»
nomen. zou een geweer bezitten met kj|kervizier,'

Naderhand werd dit bericht bevestigd door een Zuid - Molukker
die in het woonoord Teuge woont.Deze deelde mede, dat enig
tijd in het woonoord te Assen had ingewoond bij zjjn landgenoot

•_Hij zou het geweer aan laatstgenoemde hebben overgedaan,
zou zijn ingesloten in de straf gevangenis te Scheve-

ningen in verband met de overval te Wassenaar. Eén en ander is uw
dienst gemeld.

- Bleek dat de directeuren van technische scholen te Apeldoorn,
welke scholen worden bezocht door Zuid - Molukkers, een rondschryv
hadden ontvangen van de B.P.R.M.S. Hen wordt daarin verzocht leer-
krachten en leerlingen van Zuid - Molukse landaard een vrye dag te
verlenen om deel te nemen aan acties, te voeren tijdens het bezoek
van president SUHARTO aan Nederland»

Het gevraagde verlof werd door geen van de geadresseerden ver
leend.

Dinsdag,1.9.70;,1.9»70 Werd gemeld dat een 15-tal Zuid - Molukkers, die per lijnb
21.25 u. de V.A.D. uit Teuge ẑ n gekomen, per trein zyn vertrokken naar W

naar.

21.55 u. Werd gemeld dat met knuppels en messen bewapende Zuid - Moluk
jongeren zich ophielden in de woonwijk te Apeldoorn.

Gebleken is, dat men verwachtte dat landgenoten uit andere wo
oorden in de wijk zouden komen om moeilijkheden te veroorzaken. In
verband hiermede had een aantal jongeren postgevat in de portieken
van de door hen en hun ouders bewoonde flats en stonden enkele van
hen op de daken van deze flats op de uitkijk. Zy waren inderdaad be
wapend met knuppels en messen. Er deden zich geen ongeregeldheden
voor.
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Woensdag 2.9.70 Kwam een bericht binnen luidende, dat een groepje Zuid - Molukse
16.20 u. Jongeren, die rode banden om het hoofd droegen, zich ophielden in

het centrum van Apeldoorn.
B\ onderzoek werd het groepje niet (meer) aangetroffen.

21.25 u- Verzoekt de rijkspolitie - districtsbureau Apeldoorn - uit te zien,
op de E-8 route, naar een grijze Opel met caravan. De combinatie zot
met als inzittenden Zuid - Molukkera, omstreeks 20.00 uur zyn ver-
trokken uit Hellendoorn met bestemming ' s-Gravenhage. Vermoedelijk
werden wapens meegevoerd.

Bij onderzoek werd de combinatie niet te Apeldoorn of omgeving
ge s ignale erd.

21.35 u. Meldde iemand die onbekend wenste te blyven, dat hij 2 auto's,
te weten een Opel en een Ford, donker gekleurd, waarin een 8-tal
Zuid - Molukkers zaten, op de Amersfoort s eweg had zien rijden in de
richting Amersfoort.

Auto*s en inzittenden werden bij onderzoek niet aangetroffen.

22.15 u. Naar aanleiding van een mededeling dat enkele Zuid - Molukse jonge-
ren bezig waren ruiten van een kledingmagazijn in het centrum van
Apeldoorn te bekladden, werd een onderzoek ingesteld. Daarbij bleek
dat met wit-gele verf op de ruiten en op de straat de volgende leu-
zen waren gekalkt:"Suharto moordenaar," "Suharto ongewenst," "Suhai
to moet hangen1.' *

Proces-verbaal werd in dit verband opgemaakt tegen:

Donderdag 3•?•7O In verband met de intrekking van aan autobusondernemers verle
de vergunningen voor vervoer van Zuid - Molukkers naar het Westen
van het land, werd geïnformeerd naar aanvragen voor dit vervoer by
de V.A.D. Gebleken is dat Zuid - Molukkers uit de woonoorden Teuge
en Vaassen dergelijke aanvragen hadden gedaan. Hun aanvragen werden
geweigerd.

08.̂ 0 u. Op verzoek van de rijkspolitie,district Apeldoorn, werd op de
E-8 route uitgezien naar een groene personenauto merk Opel,met ken
ken . Een groepje Zuid - Molukkers zou in deze auto op w
ẑ jn naar 's-Gravenhage, De auto werd niet aangetroffen,

09.50 u. BJj de politie te Deventer kwam een melding binnen, dat te Teu
een 20-tal auto's met Zuid - Molukkers gereed stond voor vertrek
naar den Haag, De auto's werden dezerzijds niet gesignaleerd.

13»35 u. Deelt een Zuid - Molukker uit de woonwtf
te Apeldoorn mede, dat hij werd opgebeld door een landgenoot uit As
sen. Deze zou zijn naam niet hebben genoemd. H:y zou hebben gezegd d
hy met een groep naar Apeldoorn zou komen om met z\jn daar wonende
landgenoten af te rekenen.

Gebleken is, dat men in verband met vorenstaande bedreiging
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getracht had bewoners en bewoonsters van de wijk van fabrieken en scl
len te roepen om zich bjj eventuele moeilijkheden teweer te kruinen st<
len. In een enkel geval had men aan de oproep gevolg gegeven.

20.05u. Werd gemeld dat een groep van plm. 30 Zuid - Molukse jongeren <
w*g was naar Apeldoorn. De groep verplaatste zich per V.A.D.-lijnbus,
De groep hield zich op naby- en in de omgeving van de V.A.D.-restau:
tie te Apeldoorn. Verder werd vastgesteld, dat zich groepjes Zuid-
Molukse jongeren ophielden in een straat op oa. 1 km afstand van de
woonwijk. Uit hun gedrag viel niet af te leiden wat zij van plan warei
te doen* Tussen 21.00 en 21.30 uur zijn de groepjes successievelijk ei
zonder aanwijsbare oorzaak, per V.A.D.-bus in de richting Teuge ver-
trokken.

Zondag,6.9«70 Wordt door een - dezerzijds bekende - Zuid-Molukker gemeld dat
01.05 u.een landgenoot uit Assen hem heeft opgebeld met het bericht, dat va;

uit Assen een bus met Zuid - Molukkers is vertrokken naar Teuge.Van-
daar zou men naar de woonwijk te Apeldoorn gaan om een strafexpeditii
uit te voeren»

Politie Assen bleek bij informatie geen berichten in deze rich-
ting te hebben ontvangen

01.30 u. Politie Arnhem meldt te hebben vernomen,
dat een groep Zuid - Molukkers, afkomstig uit Assen en Zwolle in hè
woonoord te Teuge waren. Versterkt met een groep uit Teuge zou men
in de vroege morgenuren naar Apeldoorn willen gaan voor een strafex
peditie in de woonwijk.

03*45 u. Ir.MANUSAMA, die ook van de hiervoor genoemde activiteiten had
vernomen, deelt telefonisch mede, dat hij geen contact heeft kunnen
krijgen met Assen, om de daar wonende Zuid - Molukkers eventueel tot
orde te roepen. Hy zegt tijdens dit gesprek, dat de Zuid - Molukkera
uit Zwolle en Teuge niet naar hem luisteren*

Gebleken is, dat in het woonoord te Teuge alles rustig is*
Naderhand werd vernomen, dat een groep van 9Q Zuid - Molukse jonger
die zich verplaatsten met luxe auto's en VW^busjes, in Apeldoorn is
geweest met de bedoeling een aanval te doen op de woonwijk.

De leden van deze groep zouden afkomstig zyn geweest uit Venlo
Teuge,Moordrecht,Tiel en Assen.

De groep stond onder leiding van uit Venlo*
In Apeldoorn gekomen, werden de groepjes verspreid opgesteld op vry"
grote afstand van de woonwijk.

Men zou de operatie niet verder hebben durven uitvoeren omdat
er veel politie op de been was*
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Aan:
De heer hoofd van de
binnenlandse veiligheidsdienst,
te 'a-G r a v e n h a g e .
Pres. Kennedylaan 25.



O KT, 1370

RAPPORT VAN C

AAN

NR.

: CFO
. 10.183 13.10.1970

BETR.: Demonstratie door Ambonezen
op Prinsjesdag

Van een informant werd op 1̂ .9*70
het navolgende vernomen:

uit Teuge en Assen zullen een aantal Ambonezen
naar Den Haag vertrekken.
Doel: ordelijke demonstratie.



Dupl.

Datum: 1 * OKI, 1S70

RAPPORT VAN C -

AAN : CFO

HH. . 10.187

BETR.: Ambonese aangelegenheden

Van Politie Apeldoorn werd op 7«9»70 het navolgende
vernomen:

D.d. 5.9.70 heeft MANUSAMA telefonisch contact opgenomen
met politie Apeldoorn.
Hij deed het navolgende verzoek c.q. mededeling:
a) indien moeilijkheden met Ambonezen, s.v.p. MANUSAMA

bellen, die dan regelend kan optreden.
Noot rapp»: te Apeldoorn bestaat de Ambonese ge-

meenschap uit aanhangers van: RI,
TAKAELA .
MANUSAMA.

b) MANUSAMA zegt, dat hij niet ingeschakeld behoeft te
worden voor Ambonezen uit Teuge en/of Zwolle, daar hij
over hen géén gezag heeft.

D.d. 5«9«70 (Apeldoorn) pro-RI-Ambonees, laat
de politie weten, dat Ambonezen uit Assen en Teuge plan-
nen hebben de pro- RI-Ambonezen te Apeldoorn aan te
vallen.

D.d. 6.9.70 (Apeldoorn) meldt aan politie, dat hi;
telefonisch werd bedreigd n.a.v. zijn afkeuring t.a.v.
het gebeurde in Wassenaar, zoals hij liet blijken bij in-
terviews met "Trouw".

D.d. 6.9.70 circa Ô f.30 uur worden op aanwijzing van
RI-Ambonezen aangehouden: en uit
Nijmegen en door politie weggezonden.

-2-
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Zij deelden mede leden te zijn van de Ambonese ordedienst
(KPK) en in opdracht van MANUSAMA poolshoogte te komen
nemen.

D.d. 6.9.70 circa 10.30 uur: belt politie,
dient zich aan als assistent Militair Attaché RI-Ambassade
Den Haag.
Hij vraagt om inlichtingen over , die bij een bus-
halte zou zijn neergeschoten.
(Bericht bleek onjuist).



ACD/

l Dupl.

...hun: M OKI 1970

RAPPORT VAN CFO B''<!

AAN : HC

No. . 10.184 13.10.1970

Betr.: Ambonezen te Leerdam.

Op 9 september 1970 werd via de Korpschef het volgende
vernomen.

In Leerdam wonen thans 800 tot 1000 Ambonezen
waarmede nimmer
moeilijkheden zijn geweest behoudens dan de kleine diefstallen
van Ambonezen, die de Politie nogal wat werk verschafte.
Sedert de gebeurtenissen op 31-8-1970, zo vervolgde bron,
is hier een totale verandering in gekomen.

deelde mede geen vat meer op de Ambonese jeugd te
hebben daar de jeugd in Leerdam de laatste tijd veelvuldig
vrienden (Ambonese) uit Culemborg en Tiel over de vloer heeft
gehad, die het nodige gif hebben ingespoten.
De laatste tien dagen zijn er dan ook geregeld moeilijkheden
met de Ambonese jongeren, die zich schuldig maken aan baldadig-
heid.
Zelfs politiemannen, die in de onmiddellijke omgeving van de
Ambonese woonwijk wonen, hebben het moeten ontgelden.

verwacht dat indien dit zo doorgaat hij zijn mensen ook
moeilijk meer in de hand kan houden.
Zijn medewerkers zijn door deze gebeurtenissen oververmoeid
geraakt en onder deze omstandigheden kunnen zij gemakkelijk
hun zelfbeheersing verliezen.
Het politiekorps is thans 19 man sterk waarbij 6 personen de
leeftijd van 50-jaar reeds hebben overschreden.

- 2 -
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1 H OKT, 1970

tBijl:

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

Nr. : 10.186 13.10.1970

Betr.: Activiteiten Ambonezen.

Van werd op 8-9-1970 het
navolgende vernomen.

Van een aantal personen die regelmatig con-
tact hebben met Ambonezen in de verscheidene woonwijken en
oorden zijn de navolgende informaties verkregen; gebaseerd
op hetgeen onder de Ambonezen (onderling) wordt gefluisterd.

a_. De Arabonese gemoederen zijn nog niet tot rust gekomen.
Vooral bij de jongeren is raen nog niet bevredigd omdat
het doel (ontvoering 3.1.-ambassadeur en hiermede onder
druk, gesprek met SUHARTO) niet werd bereikt. Als gevolg
hiervan; gevoed door anti-Nederlandse gevoelens, opgewekt
door het feit dat de "bezetters" volgens Nederlands recht
worden vervolgd.
Te verwachten is dan ook dat nog incidenten/provocaties
zullen volgen waarbij de Ambonezen zich zullen ontladen
op de Nederlandse gemeenschap (burgerij, politie, of per-
sonen) .
In dit verband valt vooral te denken aan de tóch al ge-
ruime tijd durende slechte verstandhouding tussen Ambones
en Nederlandse jeugd (laatstelijk het treffen te kierden)
Vanzelfsprekend zijn acties die gericht worden op Indone-
sische objecten nist uitgesloten.
Bijvoorbeeld: Aiabassade Den Haag; residentie Wassenaar;

consulaat—generaal Amsterdam; Graruda; Bank
Indonesia.

b. Bij de ongeregeldheden te kierden zijn door beide partije
(Ambonezen - Nederlanders) strafbare feiten gepleegd. De
burgemeester heeft een en ander gesust en is met beide
partijen overeengekomen dat geen vervolging zal worden ir
gesteld.
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Thans, na de aanhouding van de Ambonese "bezetters" hebber
de Ambonezen vervolging geëist tegen enkele Nederlanders,
die tijdens de rel in kierden een strafbaar feit pleegden
te weten
- met een auto inrijden op een groep Ambonezen
- het afvuren van een geweerschot op Ambonezen.

Het gerucht gaat dat getracht zal worden de "bezetters"
te bevrijden. Hiervoor zal een overval worden gedaan
tijdens het transport van de gevangenen naar het gerechts-
gebouw; of een overval op het gerechtsgebouw zelf.
Te verwachten is dat tijdens de rechtszaak een groot aan-
tal Arabonese belangstellenden aanwezig zullen zijn. Dit
kan tot ongeregeldheden leiden wanneer bijvoorbeeld de
Officier van Justitie in zijn requisitoir benadrukt dat
de RMS feitelijk niet bestaat en de daders dus slechts
gezien moeten worden als Misdadigers zonder dat er sprake
is van enige politieke motivering.

De (Ambonees) Keiezen leven in grote angst voor represaiL
les van de zijde der BP-Ambonezen als gevolg van het feit
dat de Keiezen openlijk de Wassenaar-actie hebben afge-
keurd.
De meeste Keiezen verblijven te:

Zwolle
Nistelrode
Helmond
Cuyck
Zevenaar.

Vrijwel allen distantiëren zich van de RMS-eis (souverein
teit) en zijn in principe bereid naar de Kei-eilanden
terug te keren. Zij worden echter weerhouden door de
slechte economische toestand aldaar.

MP.



l i,;:i::,: l 8 ÖKT, 1370

J3APPORT VAN C

AAN : GFO

Nr. : 10.275 23.10.1970

3etr. : Demonstraties Ambonezen te Den Haag.

Op 24-9-1970 werd via de I.D. Nijmegen het volgende
vernomen.

iien zekere uit de woonwijk Hijmege
heeft uitgelaten, dat hij met een aantal jongeren uit Nijraeg
en omgeving voornemens is om op 26-9-1970 de R.I. ambassade
in Den Haag te bezetten.
De bezetting is op deze datum gepland omdat de aandacht van
de autoriteiten dan gericht is op de demonstratie bij het
Huis van Bewaring in Scheveningen en op de bijeenkomst in
Hilversum.

MP.



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.: BFA-CFO

Datum: 29 OKT,

Bijl.;

Afschr.: BO:

Betrett:

Moaenteel ia er een tendens onder de Zuid-Molukkers zich scherp
links op te gaan stellen. Leden ran de PSP onderhouden contacten
in kampen.

ïyp. : BS, , 26-1 -̂1970
200 A 03
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Onderwerp : Activiteiten van Ambon-
nezen.

Bijlagen J

Zie ook t

r ?
n rapport dd.11-9-1970, no.719/?0.

AGD/

Dupl;

Datum: 2 NOV, 1970

Bijl.:

eenjonge
ting uitge-trapt,
de daders, door de
der Rijkspolitie, de adjudant
met enkele leden van de ^jkraad.
tonner stond te wachten, werd hij

*
In de nacht van
het groepsbureau

trappen in de rug

w«i> waaronder
wilde de groepscommandant

» ovgr oontaot opnemen
de deur van een
enkele jonge Am-
T0orverp tegen hè

ingegooid.

s
tie) surveillanoeauto. vermoedelijk door de Anftonnezen
Ben passerende Personenauto, die ver moea ü ^ ̂ ^ Qf asee_
voor een politieauto werd ̂ ^^ Boffen, dat de punt daarvan

door een der spatborden *o«f»- politl* per auto uitgevoerde

in de tuinen van de aan de weg «JlJ^^Btatiea verricht.
die dekking vluchtten, •«"««•J ^SÏB deelnemende jonge Ambon-
Opvallend was dat het aantal aan de ̂ ^^de acties. Te Oosterwold

de woonwijk Assen genoemd, maar daaro
heid.
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Tijdens de herfstvacantie ( week van 18 tot 24 October ) paradeerden
af en toe een aantal Ambonnese jongeren door het dorp en langs het
groepsbureuu der Rijkspolitie» Zij droegen gecamoufleerde motor- en
legerhelmen en waren voorzien van stokken en knuppels. Zij namen zo-
vel tegenover de politie als tegen de burgers een uitdagende en tar-
tende houding aan» Af en toe hieven zij voor het politiebureau sproei
koren aan zoals: " moet dood" en "blanken zijn bang, blanken
moeten sterven"*

In de avond van 20 Otrtober is er te Oosterwolde in het Ambonnese
jeugdgebouw door een tachtigtal Ambonnezen, samen met de wijkraad, et
vergadering gehouden. Op deze bijeenkomst was aanwezig de heer

uit Dedémsvaart, functionaris van de IGCAN. Zoals bekend is
dit een stichting welke zich ten doel stelt, de behartiging van de
geestelijke, culturele en sociale belangen van de in Nederland ver-
blijvende Ambonnezen.
De heer heeft met de Ambonnezen over de problemen in Oot
terwolde van gedachten gewisseld. Ha afloop van de vergadering, welk*
van 20.00 tot 23*00 uur heeft geduurd, wilde geen der partijen zich
over het resultaat van de besprekingen uitlaten. Ken verklaarde het
beraad eerst nog in eigen kring te willen houden.
Een groep van ongeveer vijftien jongeren verliet voortijdig de verga-
dering en ging met helmen en stokken getooid de straat op. waar zij
provocerend optraden»
Na de vergadering werd in de Ambonnezenwijk een auto met een journa-
list en een fotograaf van de Friese Pers door een-door een Ambonnees
"bestuurde-auto klem gereden. De portieren van de auto werden opengen
waarna de journalist een trap tegen zijn bovenarm kreeg. Pogingen om
hem uit de auto te sleuren mislukten. Ha een korte woordenwisseling
waarbij zij zich als mensen van de pers legitimeerden, mochten zij
hun weg vervolgen* Overigens is het die avond, en nacht niet tot onge-
regeldheden gekomen.
Ook tegenover de bevolking van Oosterwolde was het optreden van jong»
Ambonnezen de laatste tijd uitermate brutaal en agressief.

Voorbijgangers werden - ook overdag - gemolesteerd en getreiterd;

verschillende inwoners - voornamelijk jongeren - hebben de laatste
weken een pak slaag gehad. Wie dan ook niet dringend weg moest, bleej
bij voorkeur 's avonds thuis;

een inwoner die 's avonds laat per fiets naar huis wilde, zag zijn
weg versperd door Ambonnese jongelui; hij besloot de nacht bij ken-
nissen door te brengen;
ruiten worden ingegooid, straatlantaarns uitgetrapt en heesters en
jonge bomen vernield;
de te Oosterwolde gehouden kermis had tengevolge van boven omschrevei
straatterreur een zodanig verloop, dat er de laatste dagen af zo goe<
als geen bezoekers waren. Als compensatie besloot het gemeentebestuur
aan de exploitanten een dag van het staangeld terug te betalen.

Ook voor deze wandaden geldt dat de daders meestal «fbekend en/of on-
gestraft blijven. Enerzijds zijn hun namen bij de bevolking onbekend
en anderzijds durft die uit vrees voor repressailles geen aangifte t<
doen.
Al deze gebeurtenissen hebben tot een uitermate gespannen toestand g<
leid en de bevolking vraagt zich bezorgd af waar dit op uit zal lopei
Eet moet niet uitgesloten worden geacht dat bij een voortduren van d<
ze toestand een en ander leidt tot excessen, waarvan de volgende sym]
tomen reeds aanwezig zijn:
a. verschillende jongere dorpsbewoners hebben zich van knuppels en

fietskettingen voorzien, om zioh tegen een onverhoedse aanval van
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de Ambonnezen te verweren;

"b. toen bekend werd dat een aantal Ambonnezen in een bepaald gedeelt<
van het dorp zou opereren, zijn een twintigtal mannen, gewapend
met stokken en knuppels de weg opgegaan om er zo nodig "op los te
slaan". Doordat de Ambonnezen, die inmiddels op weg waren, afdro-
pen en naar hun woonwijk terug keerden, is het (nog) niet tot een
treffen tussen beide groepen gekomen}

o» een man, wiens kinderen door Ambonnese jongens waren aangevallen,
ging met een bijl gewapend de groep op straat achterna.

Zoals in mijn hierboven aangehaald rapport reeds is vermeld, staat de
Ambonnese wijkraad vrijwel machteloos tegenover dit door de jongeren
bedreven geweld. ¥el heeft een lid van de wijkraad tijdens de kermis
van enkele daar aanwezige Ambonnese jongens enkele knuppels, een ij-
zeren stang en een pook afgenomen en deze voor-
werpen, welke kennelijk als slagwapen waren bestemd, bij de politie
ingeleverd. Maar overigens is de invloed van de wijkraad op de gedra-
gingen van de jonge Ambonnezen vrijwel negatief.

Sinds enkele dagen is er echter van een lichte ontspanning sprake. In-
cidenten tussen de Ambonnezen en de politie hebben zich sinds 23 Ooto-
ber niet voorgedaan en ook op straat is het de laatste week rustiger
dan voorheen.
Als gevolg van de op 20 Ootober gehouden vergadering (zie hierboven)
hebben in de daarop volgende dagen enkele Ambonnese jongeren zich op
het groepsbureau der Rijkspolitie vervoegd om eens te "komen praten".
Hoewel zij daarbij veel eisen stelden ( de politie mag niet meer in
hun woonwijk patrouilleren, de auto's van de mobiele eenheid moeten
het dorp uit, enz. ), waren zij toch ontvankelijk voor de door de po-
litie aangevoerde argumenten. Mogelijk dat dit contact de inleiding
vormt tot een terugkeer van het normale dorpsleven te Oosterwolde.
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Op 7 October 1970 werd door de Rijkspolitie te Alkmaar telefonisch
doorgegeven dat zij hadden vernomen, dat de Ambonezen
iets in hun sohild zouden voeren ten opzichte van de kunstwerken van
de Afsluitdijk, waarbij speciaal de schut- en spuisluizen werden ge-
noemd* Hunnerzijds waren belanghebbende autoriteiten en instanties
ter zake ingelicht*
Op 15 October 1970, omstreeks 17*30 uur, werd bij de sluizen te Korn-
wer der zand, gemeente Wbnseradeel, een wijnrode Renault 16, kenteken

, waargenomen* Eén van de drie inzittenden, die allen Ambon-
nezen waren, heeft van de sluizen een of meer foto's genomen* Een en
ander is waargenomen door de dienstdoende sluiswaohter*



Datum: j N O V, 1§?Q

bij;.:

RAPPORT VAN C.

AAN : CFO.

No. : 10.379 5.11.1970

Betreft : Ambonezen aangelegenheden.

Van de I.D.-Winterswijk werd op 9.10.1970 het na
volgende vernomen:

In Winterswijk wonen + 2?0 Ambonezen.
De verhouding met de burgerij is tot het "geval" Wassenaar
goed geweest. Nadien zijn bijeenkomsten gearrangeerd tussen
Burgerij - Hoofd PI.Politie en de leiders e.a. der Ambone-
zen. Dit contact was goed.

vM.



RAPPORT VAN C.

Aan : CFO.

No. : 10.370 5.H.1970

Betr.: Afgelasting Ambonese acties op 7-10-1970»

Dit Ambonese bron werd op 13-10-1970 het navolgende
vernomen.
De acties die waren geplanned op de ?e oktober en tot doel
hadden het gesprek tussen minister-president DE JONG-
MANUSAMA te verstoren hadden niet plaats, omdat men was
afgeschrikt door de zware beveiliging van de diverse
objecten.



RAPPORT van C

AAN : CFO

NO. : 10.583
»

BETR : Ambonezen te Leerdam.

10 november 1970.

deelde mede dat er op het moment een kentering is
te bespeuren in de houding van de te Leerdam wonende
Ambonezen en de bevolking c.q. Politie te Leerdam.
Ka de onlusten in de nacht van 3 op k oktober, waarbij
de Politie gebruik maakte van de vuurwapens en waarbij
twee Ambonezen werden gewond, wejrd in de avond van 5 oktob
op instigatie van enige Ambonese jongeren een vergadering
belegd waarbij behalve de Ambonese jeugd, ook Ambonese
ouders aanwezig waren

Als resultaat van deze vergadering werd door een afvaardi
ging van de Ambonese jeugd een gesprek gevoerd met de
burgemeester en loco burgemeester van Leerdam

Het ziet er thans naar uit dat de verhouding
politie-ambonezen in de naaste toekomst zal gaan verbete-
ren.

2.



2.

De inwoners van Leerdam zijn vooral
na de gebeurtenissen van de laatste maanden, zeer gebelgd
op alles wat Ambonnees is in Leerdam.
Het optreden van de politie, waarbij gebruik werd gemaakt
van de vuurwapens, heeft bij de Ambonese jeugd ontzag ge-
wekt en is naar de stellige overtuiging van de korpschef
de oorzaak van de verbeterde houding van de Ambonezen
t.o.v. de politie (bevolking).

AO.



I.D. no.: 853

Betr.: Zuid-Molukkers
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ACD/
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AC D/

j C.'>up',

RAPPORT VAN C.

Datur,,: 1 3 NOV, 1870

Aan : CFO.

No. : 10.̂ 26 12.11.70

Betr.: Plannen tot ontvoering van R. I. -diplomaat»

deelde mede dat hij reeds 6 weken geleden van zijn
Ambonese contacten had vernomen dat er plannen bestaan om de
H.I. Ambassadeur of een andere hoge Indonesiër b.v. de Militai:
attaché te ontvoeren. Ook is in deze gesprekken naar voren ge-
komen dat van Ambonese zijde ook wordt gedacht
aan de ontvoering van een hoge Indonesische diplomaat uit
Brussel.



RAPPORT VAN C.

Aan : CFO.

No. : 10.451

Betr.: Ambonese aangelegenheden.

Dupl.

Datum: 1 3 HOV, 1370

12.11.1970

Op 17-10-1970 werd
vernonen.

het navolgend

Een zekere
heeft uitgelaten dat "men" er zelfs.

niet voor zal terugschrikken, een kind van Beatrix te
ontvoeren.



ACO/

Oupl,

Datur 1 3 N O V, 1870

Verbinding: No. 12.
Dossier: No. 170/177.
Onderwerp: Demonstratie van Ambone zenvrouwen.

10 november 1970

Op zaterdag 7 november 1970 zou door een aantal
Ambone zenvrouwen onder leiding van Ds. S. METIARY, wonende
te Assen , te ongeveer 10.00 uur een stilzwijgende
betoging worden gehouden voor de Ambtswoning van de
Minister-President aan het Plein 1813 te 's-Gravenhage.

Voor deze betoging welke zou duren tot 18.00 uur,was
geen vergunning verkregen.

Van de zijde van de politie was aan de dochter van
Ds. S. METIARY medegedeeld, dat wanneer de vrouwen ter
plaatse zouden demonstreren, zij door de politie gearres-
teerd zouden worden.

Om ongeveer 11.00 uur reden er 2 volkswagenbusjes met
Ambonezenvrouwen over genoemd Plein langs bedoelde ambts-
woning.

Zij begaven zich naar het huis van Pieter Willem
Lokgllo, Bazarstraat 50
alhier .

Omstreeks 11.45 uur kwamen beide volkswagenbusjes
weer terug rijden over het Plein.

De in de auto's zittende vrouwen wuifden naar de
ter plaatse aanwezige politieagenten en onder luid claxone
ren vervolgden zij hun weg.

Er werd die dag geen betoging gehouden.



RAPPORT VAN C

AAN : GFO.

No. : 10.̂ 73 13.11.1970

Betreft : Ambonezen te Weert.(Lb.)

Op 23.9.1$70 werd via de ID-WEERT het volgende
vernomen.

In de Ambonese woonwijk te Weert verblijven ca. 18 gezinnen,
w.o. een dertigtal "jongeren", d.w.z. jongens en meisjes in
de leeftijd van 15 tot 25 jaar.
De ouders hebben nog gezag bij deze jongeren.
Geen een uit de woonwijk van V/eert heeft meegedaan met de
activiteiten rond de komst van president SOEHARTO.
Sinds korte tijd echter is het merkbaar dat de stemming onde
de Ambonezen in de woonwijk geprikkeld raakt. Twee oorzaken
kunnen hiervoor aanleiding zijn. Ten eerste het gebeurde in
Wassenaar en ten tweede de a.s. - op 26,9*1970 - beginnende
Kermis. Ten aanzien van laatstgenoemde oorzaak werd gewezen
op de rel die in 1909 tijdens de kermisdagen door een groep
Ambonezen in Weert werd ontketend. Iets dergelijks zou ook
nu weer kunnen gebeuren.
Niet dat het initiatief van de Ambonezen in de woonwijk van
Weert zou uitgaan. Haar de mogelijkheid bestaat dat een aan-
tal Ambonese jongeren uit Blerick naar Weert komt en daar de
zaak op stelten zet. In dat geval zullen de "Weertse Ambone-
zen" ongetwijfeld meedoen.



ACD/

Dupl.

Datum: 1 ? HOV. 1S70

Bijl.:

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR. : 10.491

BETR.; Ambonezenprobleem

16.11.1970

Op 15.10.70 werd van
navolgende vernomen.

het

, die ter bestudering van het Ambonezenprobleem
in Nederland door de El-regering in Nederland is gede-
tacheerd, heeft een rapport voor zijn regering samengesteld.
I'n hoofdzaak komt dit rapport er op neer, dat
a) de Ambonees heeft te kiezen tussen de Nederlandse of

de Indonesische nationaliteit;
b) onafhankelijk van de nationaliteit, iedere Ambonees in

de gelegenheid gesteld moet worden zich op de Molukken
te vestigen;

c) de Indonesische regering (gesteund door Nederland) al
het mogelijke moet doen om een goede opvang te verwezen-
lijken voor de repatrianten.



RAPPORT VAN G.

Aan : CFO.

No. : 10.̂ 99

Betr.; Ambonese aangelegenheden.

1 7 NOV, 1970

Bijl,

16.11.1970

Van
vernomen

werd op 28-10-1970 het navolgende

De president van de Ie RMS-regering J.H. MANUHUTU die door
de R.I. werd gearresteerd maar al zeer lange tijd op vrije
voeten is gesteld en in Indonesië verblijft, heeft zeer
recent aan de pers de navolgende uitlating gedaan.
Hij, MANUHUTÜ vindt dat de Ambonezen in Nederland met
hun activiteiten op de verkeerde weg zijn. Hij is genegen
om naar Nederland te komen om hun de juiste lijn aan te
geven.



•• A '" i '• ƒ3 ;•- ,L/f

Dupl.

Datum:, 1 7 ^OV, 1370

Bijl.:

ÜAPPORT VAN C

AAN

Nr.

CFO

10.̂ 95

3etr.: Ambonese activiteiten.

Van
navolgende vernomen.

16.11.1970

werd op 1̂ -9-1970 het

In de avond van zondag 13/9 was het in het kamp
Moordrecht bijzonder rustig.
Nists wees er op dat activiteiten werden voorbereid voor
Prinsjesdag.

Te Moordrecht wordt "gefluisterd" dat er plannen
bestaan on één der Nederlandse Ministers te ontvoeren om
hierdoor druk te kunrren uitoefenen op de vrijlating van de
V/assenaar-gearrestesrden.

M?.



Dupi.

r>a«Un,: 1 7 K O V. 1970

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NS. : IQ.kSk
BETR.: Activiteiten Ambonezen

16.11.1970

Van
het volgende vernomen:

werd op 14.9.70

Op zondag, 13.9.70 werd in Moordrecht een
vergadering gehouden waaraan werd deelgenomen door
90 Ambonezen; gedelegeerden van verscheidene
Ambonezenkampen.
Doel en besprokene niet bekend.



p'
Oupl.

RAPPORT VAN C.

Datum: 1 S N O V, 1870

Bijl.:

AAN : CFO.

No. : 10.559 19.11.1970

Betreft : Ambonese aangelegenheden.

Van werd op
30.09.1970 het volgende vernomen.

Reeds enige jaren wordt in het woonoord Schattenberg door de
aldaar verblijvende Ambonezen, "Commando-training" gehouden.
Vermeld dient, dat dit kamp begin oktober zal zijn opgeheven
Slechts êên gezin zal nog tijdelijk in dit kamp verblijf hou
den.

De Ambonese gemeenschap te Teuge bestaat voor de helft uit
B.P. en voor de andere helft uit A.P.R.M.S.
Opmerkelijk is dat thans van onderlinge tegenstelling niets
te merken is.

Een hard optreden met gebruikmaking van machtsvertoon door
de Nederlandse Overheid, weerhoudt de Ambonezen van onge-
wenste activiteiten.

vM.



ACD/

RAPPORT VAN C.

Dupl.

Datum: 1 9 MOV, 1970

Bijl,:

Aan : CFO.

No. : 10.555 19.11.1970
Betr.: Vrijheidschool-bijeenkorast op 23-10-1970 in

Frascati Amsterdam . —

Op 28-10-1970 werd
vernomen

dat op de bijeenkomst van de Vrijheidschoo!
op 23-10-1970 iü het gebouw Frascati te Amsterdam ca.
20 üuidinolukkers aanwezig waren.



Ex.no.J 3

Notitie betreffende solidariteitsdemonstratie met Zuid-Hqlukkera

Amsterdam, 28 november 1970

Op zaterdag 28 november 1970 wordt in gebouw "Paradiso" te

Arasterdam een manifestatie gehouden ter betuiging van solidariteit

met de 33 in Scheveningen gedetineerde Zuid-Molukkers en in het al-

gemeen met de Zuid-Molukse onafhankelijkheidsstrijd. Na afloop van

deze manifestatie sal - volgens de plannen - ook op straat worden

gedemonstreerd.

Sen en ander is georganiseerd door de z.g. "Vrijheidsschool"

te Amsterdam (een groepering die er reeds eerder blijk van heeft ge-

geven niet terug te schrikken voor felle acties) in samenwerking met

radikale Zuid-Molukkers en onder deelname van vertegenwoordigers van

verschillende "bevrijdingsbewegingen", siodat er rekening mee moet wor-

den gehouden dat het tot heftige uitbarstingen kan komen.

De solidariteit tussen de "Vrijheidsschool" en de Zuid-Moluk-

kere is overigens een merkwaardige zaak. Opgericht in begin 1970 naar

aanleiding van de mislukking van de Alternatieve Pedagogische Acade-

mie te Beverwijk heeft de "Vrijheideschool" zich namolijk van het be-

gin af aan voornamelijk solidair betoond met de Black Power beweging

en de Black Panther Party en in het algemeen met die "bevrijdingsbe-

wegingen" r;aarvoor in links-radikale kringen sympathie bestaat. Daar-

aan ie niet vreemd geweest, dat de oprichters van deze "school" be-

hoorden tot de zg. "Cineclub-Amsterdam", een club die sinds enkels

jaren in besloten kringen anti-Amerikaanse films, films over bevrij-

dingsbewegingen, maar daarnaast ook films over de bezetting van het

Maagdenhuis, de Pedagogische Academie Beverwijk etc. vertoont, ter-

wijl er eveneens nauwe banden bestonden met het in december 1969 op-

gerichte "Solidariteitscomité Black Panther Party".

Deze onderlinge bindingen tussen de Vrijheidsechool, de Cine-

club-AaiGterdam en het Solidariteitscomité BPP zijn zo sterk dat. ar

zelfs nauwelijks nog van afzonderlijke organisaties sprake schijnt

te aija. Met name sinds de gematigde figuren in het voorjaar van

1970 uit het Solidariteit MC oini té BPP gestoten aijn, is de Vrijheids-

sohool tevens als Solidariteitscoaité te zien, beide geleid door da
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radikale figuur Alle van. PEAAO, die echter ook een belangrijke rol

speelt in de Cineclub-Amsterdam. Tot deze vaagheid van organisatori-

sche vormen draagt bovendien nog bij, dat de "Vrijheideschool" geen

duidelijk te omschrijven instituut vormt» inaar eerder als een soort

"beweging" moet worden beschouwd, die zelfs geen eigenlijk bestuur

kent t

Volgens de plannen zal deze zeer radikale beweging van Vrij-

heidsschool/Solidariteitscomité BPP/Cineclub tijdens de solidari-

teitsmeeting op 28 november te Amsterdam enkele vertegenwoordigers

van de haar van nature sympathieke bevrijdingsbewegingen laten op-

treden, nl, leden van EL FATAH, de Black Panther Party en de Angolese

Bevrijdingsbeweging UNITA.. Voor ÜNITA zal vermoedelijk George SANGUMR/i

spreken, die ook optrad tijdens het in 1969 te Amsterdam gehouden

anti-NAVO-congres. Hij bevond zich. althans enkele dagen geleden in

Nederland» Mogelijk zal ook "Michael X", de leider van de Black Power

beweging in Engeland, niet alleen voor contact met de "kabouters"

(zoals hij een dezer dagen in een TV-interview aankondigde) maar ook

voor deelname aan de manifestatie van zaterdag naar ons land komen.

De band van solidariteit tussen deze groeperingen en de Zuid-

Molukkers is derhalve een tamelijk gewrongen constructie, tot stand

gebracht door de "Vrijheidsschool" die dit enige tijd geleden poogde

te rechtvaardigen met de verklaring, dat zij solidair wenste te zijn

met alle onderdrukte volken of bevolkingsgroepen.

Mogelijk zal op de meeting van zaterdag blijken, dat niet alle

standpunten eenvoudig met elkaar te rijmen zijn, of zullen vanwege

de invloed van de liaks-radikale groeperingen op de deelnemende Zuid-

Molukkers, de tegenstellingen tussen de verschillende Zuid-Molukse

groeperingen - met name tussen de jongeren en de ouderen - zich ver-

scherpen.

In elk geval is het duidelijk, gezien de aard van de deelnemera-

de groeperingen, dat de demonstratie gemakkelijk een heftig karakter

kan krijgen.

Er zal gerekend moeten worden op enkele honderden deelnsmarn.

26 november 1970,



ACD/

Dupl.
l

RAPPORT VAN C.

Dzium: 2 5 NOU 1S70

Bijl.:

AAN

No.

CFO.

10578 23-11-1970

Betreft : Inzameling t.b.v. 33 Ambonese bezetters
Wassenaar.

Bijlage :

De Ambonese Vereniging P.A.A.N.T.L. (een kleine groepering
Ambonezen afkomstig/geboortig in de Kampong NOLLOTH) heeft
een inzameling gehouden t.b.v. de 33 gearresteerde Wassenaar
bezetters.

vM.



I.D. Drenthe.

Ho; 784/70*

Betreft:
Ambonezen.

Drenthe, 30 november 1970.

*•» l.
Dupl:

Drt.m: 2 DEC. 1970

Bijl.:

Ik heb de eer U te berichten, dat mij

het volgende werd medegedeeld.

"Toen Ajar omstreeks october 1970 naar Albanië is geweest,

bevonden zich onder de supporters ook een aantal Ambonezen.

Deze Ambonezen.-zijn in Albanië niet naar de voetbalwedstrijd

geweest, maar zij zouden daarheen zijn gegaan om instructies te

ontvangen.1*

Het is mij niet bekend, hoeveel Ambonezen naar Albanië zijn

geweest. Uit welke plaatsen zij kwamen is eveneens/niet bekend.

Mocht U omtrent bovenstaande iets naders beVend rworden, bijv.

door controle van de passagierslijsten van de K/L.H., dan zal ik dit

gaarne vernemen.

Jjtfhde



RAPPORT VAN C.

Aan : CFü.

No. : 10659

Betr.: Ambonese activiteiten»

Datum: 3 OEC, 1970

Bijl.:

2-12-1970

In het periodiek TOMA no. 57, oktober 1970 (blz. 9) wordt de
Molukkers geadviseerd zich van de "Vrijheidsschool" te dis-
tanciëreh.
De eerste president der R.M.S. genaamdJMANUHUTU is familie van
MANÏÏSAMA.



a ZUID-HOLIÏKK-JR3.

1. "Do Zuid-Molukse jongeren.

De Zuid-Molukse jongeren uit I!. P, eti .•'...?, R.H. D . -V.riri^-ï^
hebben op verschillende bi jeenkf/nstsu ."jepj :.:!>; ^o?r e-^h^.u
onder de Zuid-Jïolukkers, omuf.it sij h;.-t. b^st^aB vsn i: ;/;?••,•
organisaties ongewenst achtou. Daarbij ir> «ca groot ..-.ui;.".]
jongeren bereid zich in te- 2-ettcn voor acvies, ai', 'ir-.n vr... ••.: v
gepaard gaande met geweld*

liet zijn voornamelijk de jongeren uit A.x-'.r.ïl.L* .- ••'LTi;;/:;;'.i,
die de moeste activiteiten ontplooien.
N.?- het manifest van 2.5 april 1'9?0, .ondertekend door cv* :• i
jongeren uit A. P. H. M. S.. -kringen, uaariu v/erd opf.-vivo^r-.. .n
tot provocatie en gevreld. versch»e-n cp _vl okto'tver !9,A'
een ander manifest.
Dit was ondertekend door drie jon^e Sui^--Xo"i.ukkc?r£i rr .^n.oiTt"-
het "Bevri jdi ngsf ront R . M . S . " .
ïn het mani fes t is o .s. het volgende op,'5^i.!o;:ien;

DL: VRIJIBID OF iJOGD.

a. .ledere vrijheidsstrijder/ster woot b < 5 i - o 2 d
zijn alles op te cf fs ren , on,5«acht -^.s
consoquenti.es (^evangeiiis of iT.clr'o -ie dood; •

b. ledere ouder of gezin s".ioat bereid sijn cle
Koai' of ieder familielid in welk Vr j rbaud £u\i
ook op te offeren at>:i onao strijd;

o. ledere jongere mof.t in sttat. c i jn om 7,?lf-
rit-wnüig te denken an te handslen, 'Jat 'vil
sre^gon loc van zijn of haar cvdor-a, als
het en onae vri jhsidestrijd f; au t»

In het j o a [j s t e aumiaer (no. 3) van het iïicx.r;;let i. :.-~jc}\
leninistische blad "iïodw Jengci", dat c. a* vóór on ta;jav;-;-;
de tioaionrtrtitifts in Lmsi.&T^f.x op i S roromb^r ;;.."i. * v .? :.-..-.;/ v -.-:'.
werd, io een bijlag a (<evo(?-;d vao/over ^uici- ' ioIl ' iKk^r;-: , .
Hierin staat eori artikel "Htvoluti.e in ?'(.=:•.' .-M* 'Uu; i/ e t -
Indonefiip", dat wordt bocO.oter. est: ".U-.r.'G !,::V,; ir; .^A :•?;.; ' .:
; '¥AH H;JT n;-JjTl;ALK BEVlilJ'H^Ghï'RC'ii 'J? VA.!: 'O'..; l i , r ; . , j , i ! ,
ïJon. leidend? i'iguui' vau dit a icu thans ttoorüii-'.*:
"^/r-^^iO Bevri jdiufsfroat 'R. K. /> . ' • ' ie Anif . - . ::JIAh^^. i:.i^
Mcor- ï recht , v.-iens brcer t c t de ' 'Lc^ettv' ' '^ vau \,:?;<y:^-';\ •;.•:•"
l.i c h ooi- 1 ou d.i.2 de plannen h?:e:Tt bc-rauc orr-, PM^^'I "i;^. •:••-

öoMlno^ria^cï Tï^uiir i t en <12 e ;I;-:SDC^ ?«. t j t: n >K!« Tv, -r. v: i, i - ^ t
••-.:•> A i d *t r i t eit.scosité '".'.'hR 1:1.1?: k r a n t ï i f r ' •".;, / ! C:i . r^c"
!•-; . d«.K>tiut.>: -;r?u op 28 acvcn-ber j y;?ü on i-':- d ;< ;e . : ; !v , ?
do ;.'..-?.j;: v;?v"i 'ó.c. aanvang van V.ex ; rrocr-r: •*:<:- /..e;* oe "lr:/,
\ J^* t ï '* i CA O- O O i .' •, ': *~j j * «



Ook , e»-shxident uit Groningen on rr;o.r!«nt-:'i-"
als "bezetter van v/srtjonaar" cedstineerd in het Kui.r- •..;•.:'.
Bewaring te ScheveniJi^en, heoft vóór sijn arrestat:* o c;::,
manifest opgesteld, dat eerst kortgslc-dun is verspreid...
Hierin stelt hij dat de Zuid-Molukse jongeren de ^ele^on
heid en het vermogen hebben een radicale cr:-i\vencel,'.n^
teweeg te brengen in de "versteende hersenmassa'n van de
boodschappers van het kapitalistische o v et e e? E",
Hij roept 03.» geen vr^es to koet-terur voer het voöreu van
keiharde acties, wanneer deze nood^ylAili^': blijken te s-i_
Voorts roept hij op zich solidair te verklaren met "fO.Ie
volkeren en groeperingen die bet slachtoffer r.ijn *ran h^
imporialiBrae"e
Ook is geporteerd voor saaonwerkxng met cle
"Vrijheidsschool".

, oen •,•**:.•.•.:•.
rijke A.PrI.'.M.S.-fipuurt thans verblijvendu ta Tiol, 1;.rt .•:
de laatsto tijd veel op do voorgrond. Ti.j ha e ft v«el :V':vi'!
ouder de jongeren, vooral in Va?.S'&yn, ïeup/.» en TifrO *

Behalve in doze kampen vorcit veol acfcivitei*; o n. t p T. .-...o j;1
door do jon;;ereu in Hiddslburp, Culsmborir, ;:oor<U'ac;"1;,
Cape lic a/d lO'^eel, Assen en een o rui t al v/ov.>r;v..'. jit-,r; :;.-;. •..
noorden van het land, waar zich veel A*P.K.iUfc,--n.xüL ,:;;.•;
tovinden.

ordediensten.

De ordedienst van de B.P„, het Korps _PeTi<ï.>i!.ra:-.r> Kear;-;;
is door do» Mcl'TIARY opgericht tsr h<:<m\bavin.\i d~- r
vei3.i^beid in de wooncorden/v.'v"kc-r. ; tcvtus t r e •„•••i-; ti.j >
demoüstratieB en bijocnkoRstcr> c
liet is gebleken dat de- K. P. k. ook gebruikt -vore v '-ocv
intimidatie van mogelijk afvallige aanh^n^e" .-.-: ^>: I-i,j
innen van contributie en geldj.n-.;aroeJ i:v,?-̂ 'j *
Voorts ie gebleken dat xij ook C.!F î j.lcin :.n{fr>̂ ,-'v.:: ::.'j.5/
apparaat wordt gebruikt on aun dt leiding va;, ö^ ";..;'-,
rapvorten uitbr-^ngt over UB pol? tie-ke houó j.nfy'f-;td:: • ̂
eir,en ?.eden ea leden van do Mit-.c-.ifj Mi3 ita.:./-'A.i:,i-:ai;.,:S

tVtfi.A. POSÏÏ'JïAY, fflorentecl o^v.- t- i -<>± •-• -a -•-*•* >--^ . .->.- .. ,
de eerste varen van hst b&otsan van 3.t- K . P . K . er- korv

In een door hern in 3.966 o'o.TCKankl. o ir. B''; /"..i et i :•: rif> i.-:.-1
"i''-:';'-jGT*in.f>.:' \i KiU-;Dü<U'l.i a l •-> (3 o k;,i ar. t e l uxoucn ors >•." "
sluitend btii-..i^ houden met legale aet.iv:!.t--J :-;:.= ;' - : v - - . -
pi)3.itieke lijn volgend vau ver ui-?.'*'* z a ̂ ri
e cle Icaoedighe id, hi er i u b i j;-jü tt;;.i;i
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Uit de K.P.K. moest echter een kleine groep worden jro*,•;>!•.•
teerd voor "harde" acties- 'Oe loden van 3e kle.iuc gro;.-
dienden over "kracht, sluwheid, schutt^rstalenU-n, :•!}.".".•••
bovenal over fanatisme te beschikker*"•

Onder de 33 gedetineerden van hot V/assenaar-iaeitievit
bevindt zich een aantal K.P.K.-ledei:» Gok het ru;c;fd -rcii c'
K. P. K . , Paul TH/iNU, die 212 ;i n hoofdkv;t,rtier ;1 n h^t v/oonr-oi'
Capelle a/d IJcsel had, werd kortgeleden ge?! .r ros t. i.-•-.•rei
i.v.m. zijn aandeel :.n de voorberoidr.iiï;; van J? bcsot'^irv;;
van de K,I.-res:idftntie in Wassenaar»

Evenals de B.?, beschikt de Missie Hili
over een ordedienst, ''de J\nrkatan Mucïa1 ' (-- Jon^oran
be\vakinyscorpE) , waarover v/oinig bc.ker.J is« V/^l z'l^r. ;
aanwijsiugen dat do A . M . aan. ;iorigerf;; een mxlit-i.ir^ r
gcoft.

Militaire trair.irig.

De laatste t i jd aijn op verschillend; plaet.'.,er! in Iï':-ïf:'.:
in k]eine groepen van 10 D 12 m a n , Zuid-Moluk;:^ ^ong./rc-^
gevcchtskledin^ en soiis getooid net een rouo E t. v, r ho?-),", ;;
railitcdre traini/if;»
In de oaigevin^ van o.a. Breda, IVoer don, (Julem'corfr, «
Moordrecht , Vaassen ea Vliesingon sijr dsr^eli jke o . r f c > . - \
waargenomene

Ook zijn jongeren reod« geruine tijd bealg met \rc>i .^:-n^
de tactiek van ordeverstoringen. 2ij o e f e n e n xich hier'. ,-
in kleine g:-.%oepje.-s in o « a e kavato, straatgpvftchi.^'/,
provocaties e^ aflc-id.ingsnanoov-vrss.

Het clandestiene wapenbeE-.it b l i j f t e*u groot ixvob."!.>•-.<>.••> f

Er xijn annwijsingon 'dat de -•luic.-Ho^'kker^ »ich '.vc.;i!.-'ir,r-i,
gevcchtsk.ledj.7ig e u overige militaire u i bruzrtiu^co ti ;ki>t-: ;
\villen vsrschcL.ffeu door overvallen or, of iucraak i*: (Jo
militaire ws.pea- en nniadt icdüpotü eu ivobilióaf-xcinriipl .:.-.-:.^-.
in Nederland.
Voorts sijn er enkele onbev«-.T-tigdc berichte;; ; c.:.v;. 'y;;p--:>:in
verkrijger^ «oude>ï v;crden öoor tnriOc-.-u'coinnt van our.'J-'jIr-.V.ik-:-.'.
Koe varend r. '£i U K beatV>cinds ciie ir, de. I > i K * D , op i , j - i ; o o i i ^

T f verv/aoVitor. c-.ot't.viteitftji r

D;> "'.-.n« taar.de bnr.::c}n;i iif v;v) ei t ' ' l ïPEiot.
houdt c e g if:ncL j-h-:--. :?i! in 1;O;::2 ;.!:t=:le bflü.!.g
Onc'arikr? de o::>?.'C"}: van t'ü l^-.l :icrn vg.;i E-



A.P.R.M.S. om zich tijdens het proces te onthoxidan van
acties, welke oproep door de sich in het Huis van Bewaring
te Scheveninfven bevindende K.P.K,-leider THiSHU in een
brief aan de leiding van de B.P. wordt ondersteund, dient
op de openingsdag van - en tijdens - het proces tegen de
"bezetters" ernstig rekening te worden gehouden met "harde
acties, waaraan de "Vrijheidsschool" aal deelnemer.
Er is n.l. een kern van naar schatting 50 - over het land
verspreid wonende - jongeren, die deze oproep van do leide
naast zich heeft neergelegd.
Deze kern, die relaties met de "Vrijhfejdséchool" onderhoud
kan rekenen op een aanhang van circa A-00 medestanders»

Zij overwegen een optreden in kleine groepjes (10 tot 15 a
en lopen met de gedachte rond om vóór of tijdens het proct
iets spectticulairs te ondernemen, b.v.:

- het ontvoeren van vooraanstaande personen om hen als
gijzelaars te gebruiken. In dit kader zijn genoemd
Minister-President DS JONG, do Minister VEUI Buitenlands*
Zaken LUNS en de Minister van Cultuur, Recreatie en.
Maatschappelijk Werk roej. KLOMPE;

- "harde" acties tegen openbare- en regeriagagebouxven, M;
'Indonesische autoriteiten in gebruik zijnde gehouden in
Den Haag, Wassenaar en Amsterdam;

- het verstoren van het openbare vervoer en uti.liteit.3-
bedrijven.

Ook zijn ideeën geopperd om elders? in den lande acties te
ondernemen, waarbij reeds gesproken in over aanvallen op
onderbezette politieposten ten plattelands.

Bij de demonstratie op J>~L oktober j.l. in Amsterdam
georganiseerd door de "Vrijheidsschool" en Zuid-
Molukkers werd geconstateerd dat een groot aantal
Zuid-Molukse jongeren gewapend was met "ploertcïi-
doders", staven ijzer en een or.kole zelfs met eon
pistool.

De demonstratie samen met de "Vrijheidpschooi" cp
28 november j.l. in Amsterdam, die overigens br.doold
v/as als generale repetitie van de op lU d e c 3 m b o r 19?!
voorgenomen demonstratie in Den Haag, verliep wan-
ordelijk door het ongedisciplineerde optrocler? van de
Zuid-Molukse jongeren: ruiten van vooral traina en
bussen v/arden ingegooid, particuliere c? L^enaom^er,
werden beschadigd en voorbijgsngera werden gemoles-
teerd.



5« Data welke bijzondere aandacht verdienen

12 december 19701 Chrerwogec wordt op dese dag te demon-
streren in Den Haag om de aandacht
van de Nederlandse bevolking extra te
richten op het op handen zijnde proces
tegen de "bezetters van Waesenaai»11;

l*f december 1970? a. Aanvang van de terechtzitting te
Den Haag,
Er dient tijdene het proces ernstig
rekening te worden gehouden met (een)
demonstratie (s) in Den Haag van Stiid-
Holukkers in samenwerking met de
"Vrijheidsschool";

b. De vergadering van donor-landen van
de Republiek Indonesië in Rotterdam,
waaraan zes Indonesische Ambassadeurs
zullen deelnemen..

7-12-1970.



ACD/

DufH.

Datum t 3 DEC, 1970

RAPPORT VAN C.

Aan : CFO.

No. : 10661 2-12-1970

Betr.: Molukse kerkleiders brengen bezoek aan Indonesië.

Van werd op 13-11-1970 het
navolgende vernomen.
Het hoofd van de G.I.M. genaamd PSSULIMA en het hoofd
van de G.P.M.B. genaamd: HATD zijn naar Indonesië ver-
trokken ter bijwoning vwn de herdenking: 35-jarig
bestaan van de vrij gemaakte Molukse kerk.



Verbinding 109.

Datum 30 november 1970

Nummer 726/70 ID

Evaluatie

Onderwerp Zuid-Molukkers.

ACD/ /ff 3 /ff/»
Dupl; ( -

Datum: 1 DEC. «70

Bijl.: ,

samenkomst van Zui4-SpltÖcfceT8 'met leden van

de "Vrijheidsschool" in Paradiso te Amsterdam.
i

Op deze vergadering waren aanwezig ongeveer 150 Zuid-Molukkers en een 50-ta!

Nederlanders. Het was een vergadering ter voorbereiding van een demonstrati'

die na deze samenkomst werd gehouden. De vergadering "begon te 14.00 uur en

eindigde te 15.30 uur. Tegelijkertijd werd "begonnen met de al eerder genoemi

demonstratietocht.



Verbinding
Doss.
Onderwerp

: No. 12
J 178/179.
: Demonstratie
voor R.M.S.

1s-Gravenhage, 14 december 1970-
AGP/

DujA.

Datum: 1 6 DEC, 1970

arsonen aoor ae u-e—Op 13 december 1970 werden 7
meentepolitie van 's-Gravenhage op het Binnenhof aldaar
gearresteerd wegens overtreding van het demonstratie-
verbod.

De zeven personen hebben zich namelijk gevoegd bij
de vier Zuid-Molukkers die op het Binnenhof v66r het ge-
bouw van de Ridderzaal waren gezeten en demonstratief i]
hongerstaking waren gegaan.

De vergunning voor deze demonstratie liep op zondag
13 december 1970 te 08.00 uur af en voor voortzetting
van de hongerstaking-demonstratie werd geen vergunning
verleend.

De zeven personen weigerden de
demonstratie te beëindigen en het Binnenhof op last van
de politie te verlaten*



M A N I F E S T V A N V R I J E Z U I D M O L U K S E

J O N G E R E N

II

1. V/i j , vrije Zuidmolukse jongeren in Nederland, vechten door,
totdat ons streven naar een onafhankelijke R M S wordt ver-
wezenlijkt.

2. \Vij zijn diep teleurgesteld over het resultaat van het ge-
sprek (7 oktober 1970) tussen de R M S-regering in balling-
en de Nederlandse regering (premier de Jong en minister Luns).
Wij zijn diep geriefd over de lichtvaardige wijze, waarop
de Nederlandse regering zich in bedoeld gesprek van het
Zuidmolukse zelfbeschikkingsrecht afmaakte.

3. Onze vrijheidsstrijd zetten wij voort. Zij kan op vele ma-
nieren worden gevoerd.

4. Eén van de manieren was: „V/assenaar", waar wij volkomen
achter staan. Een andere methode is:
G E W E L D L O Z E A C T I E .

5. Een actie gebaseerd op geweldloosheid kan op velerlei wijze
worden gevoerd.

6. Wi j , vrije Zuidmolukse jongeren, willen vandaag, 9 december
1970, één van de geweldloze methodes, ten uitvoer brengen,
n.l.: H O N G E R S T A K I N G V O O R O N B E P A A L D E

T I J D .

T. Hiermee willen wij de aandacht van de wereld, en in het bij-
zonder van het Nederlandse volk, op onze rechtsstrijd vesti-
gen.
Ons volk in de Zuid-Molukken leeft onder de Javaanse tirannie
en onderdrukking. (AVBO'S TV-reportage van Marcel de Groot
8 december 1970).

8. YJij doen een ernstig beroep op de Nederlandse regering en in
het bijzonder het Nederlandse volk:
B R E N G D E Z U I D M O L U K S E R E C H T S Z A A K -

IN S A M E N Y t E R K I N G M E T DE Z U I D M O L U K -

SE R E G E f t l N G - A A N DE V E R E N I G D E N A -

T I E S VOO B.
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9» Y/ii, vrije Zuidmolukse jongeren, blijven doorgaan met het
voeren van acties, totdat de R M S vrij komt.

10. W E . Y i A N T F R E E D O M ! ! ! !

Vrije Zuidmoliikse



NOTA

Aan: BFA - CFO

Van: BFA/

Betr.: Ambonnezen in Nederland

Dopi

Datum: 1 1 DEC, 1970

BUI.:

Vernomen werd dat zekere won. in Dordrecht les geeft in

ongewapend XKXXKX gevecht (judo etc.) aan groepjes Ambonnezen in Leerdam en

Cappelle a.s. IJssel. Deze lessen zouden ter plaatse worden gegeven. Ambonneze]

uit Moordrecht volgen deze lessen ook.

is zelf geen Ambonnees, maar is wel afkomstig uit Indonesië.



ACD/

Dupl.

Datum: l 6 DEC, 1970

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

Nr. : 10.772

Betr.: Arabon activiteiten.

16.12.1970

Van een
op 26-11-1970 het navolgende vernomen.

informant werd

Een klein aantal Ambonezen uit Alphen a/d Rijn zal
deelnemen aan de demonstratie te Amsterdam op 28-11-1970.
Vanuit Amsterdam zullen zij naar Den Haag reizen om bij de
gevangenis te Scheveningen te demonstreren.

MP.



G E M E E N T E - P O L I T I E
WINTERSWIJK

No.

Onderwerp: "inlichtingen".

'i£* %
U**6*. WinierswUk. n december 1970,

F

RAPPORT Datum: l 2 OEC, 1970

Bijl.:
"'J- C "C? iIn verband met de acties van de Zuid M

, hoofdagent van gemeentepolitrl? - recher-ik,
cheur te Winterswijk, het volgende:

"Men is in Winterswijk onder de ahbonezen bezig om navraag
te doen wie er belangstelling heeft om a.s. maandag, 14 december 1970
mee te gaan naar Den Haag. Men tracht een bus vol te krijgen. Indien
dat niet lukt wil men met eigen auto's of openbaar middel van ver-
voer gaar'. Onder de oudere arabonezen zijn er ook die belangstelling
hebben om naar Den Haag op te trekken.

Wat de te volgen tactiek bij het optreden op 14 december 1970 in Den
Haag betreft is mij het volgende medegedeeld.
De leiders weten wat zij willen ondernemen en zij zullen zich aan het
hoofd van de groep ophouden. Gezamenlijk wordt er opgetrokken. De
"grote Groep" zal zich splitsen in twee groepen. De ene groep zal de
politie bezig houden en' de andere afgescheiden groep zal volgens een
tevoren beraamd plan - wat is niet bekend - één of andere actie onder-
nemen. Deze tactiek zou uit geprobeerd zijn in Amsterdam op 28 rxoveiabe
1970 bij de 'gehouden demonstratie.

Indien het tot een treffen met de politie komt, moet er
rekening worden gehouden met het gebruik van vuurwapens. Begrepen
werd dat bij het eerste treffen met de politie gebruik zou worden
gemaakt van messen, stenen en stokken, doch dat daarna het gebruik
van vuurwapens zeer zeker niet tot de onmogelijkheden zou behoren.
Hoe de vuurwapens zouden worden aangevoerd is niet bekend.

De in Wierden wonende ambonezen werden door tl gever als een
zeer roerige groep gekwalificeerd, zulks in tegenstelling met de
kleine groep van Winterswijk.

Vastgesteld is, dat tot heden 12.00 uur geen bussen bij Win-
terswijkse reisbureaux zijn gelr:urd en mij is tevens bij navragre
bij de daarvoor in aanmerking komende bedrijven gebleken, dat voor
maandag a.s. door ambonese werkne-mers &een snJgperdagen zijn aange-
vraagd. "

Aldus nasa^aarheid opgemaakt te Winterswijk op 11 december
1970.

De rapporteur,

Aan de Heer KORPSCHER^N POLITIE

te WINTERSWIJK en



KORPS RIJKSPOLITIE
DISTRICT ASSEN
COMMANDANT

ACD/

DupJ.

r>*ium ? 4 HEG. 1970

AAN:

Ministerie van Binnenlandse
Zaken
Binnenhof 19
te 's-Qravenhage.

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk

no. 83

ASSEN, 21 december 1970
Beilerstraat 127
tel. 05920 - 4845

brjlage(n):

onderwerp: Lessen karate.

Hierbij heb ik de eer u te berichten, dat het volgende te mijner kennis
verd gesteld*

"In Duitsland is thans woonachtig een Zuidkoreaanse karateleraar*
Deze aan geeft ook les in karate aan verschillende verenigingen in
Nederland* O.a. ook aan een groep Ambonezen woonachtig in Limburg*
Onlangs bevond deze man zioh op de Zuidkoreaanse ambassade te
*s-Gravenhage. Hij vertelde toen aan een landgenoot dat er de laatste
tijd by de in ons land wonende Ambonezen een ̂ toenemende belangstelling
bestond voor karate*

Van verschillende groepen Ambonezen, o. a. te Harderwijk en Assen had
hJJ verzoeken ontvangen om hen les te komen geven in karate»
Hij wilde zioh daartoe binnenkort naar Assen begeven om hierover
besprekingen te voeren.

Hjj vertelde daarbij dat de belangstelling zo groot w)as, dat hjj niet
aan alle aanvragen zou kunnen voldoen?

De oommandanV van hetf district,
de dir» officier der r̂ Cspolitie 2e kl.,



RAPPORT VAN n.

Aan : CFO.

No. : 10839

Betr.: Zuid-Molukkers.

ACD/

DupJ.

Datum: 2 4 DEC, 1970

23-12-1970

vraagt
situatie der Z.M.

De Keiezen

naar zijn mening over de huidige



p

* DEC,

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

23.12.1970
Betr. : Bijeenkomst Zuid-Molukkers op 7-11-1970 in de woonwij

in Geleen.

Op 16-11-1970 werd
het volgende ver-

nomen .

Zaterdag 7 november werd in de woonwijk van Zuid-
Molukkers in Geleen een bijeenkomst gehouden. Hieraan werd
deelgenomen door Zuid-Molukse jongeren uit Geleen en Sittard
en een aantal Nederlandse jongeren uit Zuid-Liraburg o.m.
Maastricht.
Op deze bijeenkomst werd o.m. het plan beraamd, om een aantal
Ministers te ontvoeren en te gijzelen in ruil voor de 33 ge-
detineerden.
Met name werden genoemd de Ministers LUNS en KLOMPé.
De vergadering zat echter met het probleem, waarheen zij de
eventueel vrij te laten gevangenen moesten afvoeren.
Een uitwijkraogelijkheid - zoals b.v. Cuba voor de Zuid-
Amerikanen - is er niet. Op grond van deze overweging kwam
men niet tot een besluit.

MP.



RAPPORT VAN C

AAN : CFO
NE. : 108̂ 2 23-12-1970

BETR.: Ambonese aangelegenheden te Geleen en Heer.

Op 2̂ .11.70 werd
het volgende vernomen:

In een localiteit in de Annastraat te Geleen worden bijeen-
komsten gehouden, die door Zuidmolukse jongeren worden be-
zocht.

Volgens hebben de Zuidmolukse jongeren in Geleen con-
tacten met de Vrijheidsschool, maar er zou op de bijeen-
komsten onenigheid zijn ontstaan, omdat een aantal Zuid-
molukkers weinig voelt voor communistische invloed.
Men heeft besloten tot een pauze m.b.t. activiteiten om de
ontwikkelingen elders af te wachten.

De verhouding tussen de GP/Maastricht en de Zuidmolukkers
uit genoemde woonwijk noemt goed.

-2-
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Volgens kan men de bewoners van de Ambonezenwijk te
Heer onderbrengen in vier groeperingen, t.w.:

a) de aanhangers van de groep MANÜSAMA + METIARY (men ziet
deze twee als eenheid);

b) de aanhangers van TAMAELA (vooral jongeren);

c) een overblijfsel van CRAMS

d) een paar gezinnen, die pro-Indonesië zijn.



PAP
1) Zo nodig andere rubricering aangeven. *"**•* 'ORT VAN C

Distr.: AAN : CFO

Atschr.: Nr . : 10.859 dd. 30.12.1

l-ïXry ...".: .'T^-1

".j cl. -

• J Q OEC,

//̂

1970

Bi|age!n): ^ — -

I78L" ' ^" f^™ü -*n - . - - - - ,̂ „̂.*-j»- —

Betreft: Vergadering Zuid Molukkers te Amsterdam,

Op donderdag 10-12-1970 te * I9»00 uur werd in "Ons Huis*, Razax
straat 6 te Amsterdam: een bespreking gehouden in verband met hel
nemen van initiatieven door Zuid Molukkers*. Aanwezig waren onge-
veer 25 a 30 Zuid Molukkers, allen wonende op kamers te Amsterdï
\auu»v» 3 welke uit Groningen en Brachten afkomstig waren»
onder de aanwezigen bevonden zich onder andere:

De leiding y.a£ de vergadering was in handen van
Door hem werd voorgesteld om 12-12-70 in Amsterdam een demonstr
tie van Zuid Molukkers te houden» Hier waren verschillende aan*
wezigen tegen en daarop werd besloten in Ben Haag te gaan demon
stréren op zaterdag 12-12—1970» Een ieder zou op eigen gelegen-
heid reizen en als trefpunt werd aangewezen Laan van Nw Qostind
omstreeks I0»00 uur» Aanvankelijk was het de bedoeling geweest-
om uitsluitend een demonstratie1 van Zuid Molukkers te houden»
maar hierop werd teruggekomen*. . . had contact: 6pg€
nomen met de VrijheidsschooX en de Rode Jeugd en had goedgevon-
den dat deze organisaties- meededen aan de demonstratie? onder
voorwaarde^ dat de leiding geheel bij de Zuid Molukkers zou be-
rusten» TQH£SU%Ï wildee tijdens demonstraties geen ongeregeldhe>
den» Toegezegd werd dat de bij de demonstratie mee te voeren
spandoeken door de Rode Jeugd gemaakt zouden worden»



Betreft: Demonstratie Den Haag op 12-12—1970.

Op zaterdag 12 december $970 werd te Den Haag gedemonstreerd»
Er waren 1B deelnemers, waaronder 5 Zuid Molukkers en de rest
leden van de Vrijheidsschool en 2 van de Rode Jeugd, zoals:

Vertrokken werd vanaf het Binnenhof» Omstreeks 14-.,30 uur werd d
demonstratie door de Politie ontbonden en werden een aantal, de-
monstranten gearresteerd. Kaar verluidt zou men voor deze demon
stratie op 12-12-1970 te * 1J.OO uur telefonisch toestemming
gevraagd en verkregen hetiïïen van de Inspecteur van Dienst onder
voorwaarde,, dat op de trottoirs gelopen werd en geen grotere

troep werd gevormd* Later zou een verdere demonstratie verhin—erd zijn in opdracht van een andere Inspecteur van Politie om-
dat er geen vergunning was- verleend»

Van tevoren was door de demonstranten afgesproken dat men na mi
loop van de demonstratie in een koffiehuis bij elkaar zou kornet
om te bespreken wat er verder moest gebeuren». Door de arrestatj
van een aantal deelnemers is hiervan niets terecht gekomen». Mes
heeft wel op de vrijlating; van de gearresteerden gewacht, doek
men is elkaar kwijtgert

200 A 03



ACD/

Datum: ', 5 JAN. 1971

Bijl.:

RAPPORT VAN C.

Aan

No.

CFO.
10886 4-1-1971

Betr.: Zuid-Molukse aangelegenheden.

Van
werd het volgende ver-

nomen
aan de door de "Vrijheidsschool" te

Amsterdam in "Paradiso" georganiseerde bijeenkomst en daarop
gevolgde demonstratietocht op 28-11-1970.

schatte het aantal 2Juid-Molukkers op de bijeenkomst zei
op ca. IjpO man, die uiteraard en bloc achter de "33 jongens
van Wassenaar" stonden.
Tijdens de bijeenkomst werden enkele filmpjes vertoond, o.a.
een instructiefilm hoe met wapens tegen de politie moet word
gevochten; een korte film met beelden over de actie in
Wassenaar en de komst van SUHARTO naar Nederland.
Het bleek dat de aanwezige ïiuid-Molukkers de actie van Keder
landse militairen op IJsseloord nog levendig in hun gedachte
hadden.
De reacties waren vooral tegen het inzetten van groot materi
aal bij die gelegenheid (pantserwagens en vliegtuigen).
Ook bleek men nog steeds hevig verontwaardigd dat bij die
gelegenheid vrouwen werden geslagen en ontkleed en dat zelfs
babies werden gefouilleerd.
Over de demonstratie-optocht en de daarbij door iiuid-Molukke
gepleegde gewelddaden, vertelde , dat tijdens de optocht
het aantal Zuid-Molukkers dat aanwezig was op de bijeenkomst
langs de route aangroeide tot ruim 300 man.
Dit gebeurde door langs de route opgestelde kleine groepen
variërend van 10 tot 50 man, die dus blijkbaar niet voor de
bijeenkomst zelf waren gekomen. Het waren deze kleine groepe
die de stoot gaven tot de wanordelijkheden.
L!r werd met vuurwerk gegooid; rookbommen afgestoken; voer-
tuigen en trams vernield; voorbijgangers werden zwaar gemole
teerd.

beweerde, dat de aanwezigheid van deze kleine "gevecht-
groepen", alsmede de door hen gevoerde tactiek en geweldacti
centraal waren gepland door de leiders van een groep radical
Zuid-Molukkers in Moordrecht.
Deze leiders zijn:



l—--
f Dupi.

1 1 JAS. 12?)

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR. : 10915 8-1-1971

BETR.: Actie Zuidmolukkers in Soestdijk/Drakesteyn

Op 7.12.70 werd via Distr. Rech. HP-Den Haag het
volgende vernomen:

Een groep jongere Zuidmolukkers (+ 50 man) is de mening
toegedaan, dat Wassenaar niet heeTt beantwoord aan de ver-
wachtingen.
Zij zouden nu met het plan rondlopen om Drakesteyn te be-
zetten of Prinses Beatrix/Prins Claus te gijzelen.
Eventueel wilde men via de tuin van Drakesteyn, naar het
daaraan grenzende paleis Soestdijk.
De deelde voorts nog mede, dat men in Nederlan
niet te zeer moest vertrouwen op de oranje-gezindheid van
de Zuidmolukkers.
Dit geldt dan wel voor de ouderen, maar beslist niet voor
de jongeren.



RAPPORT VAN C. U.
Aan : CFO. •

No. : 10910.

Betr.: Ambonese aangelegenheden.

i i m
8- 1-1971

Van werd op 2-12-1970 het navolgende
vernomen.

Het hfd.bestuur van de B.P. heeft een brief doen uitgaan
aan alle woonwijken en oorden. Hierin wordt aangedrongen
geen acties te voeren tijdens het proces. Gezegd wordt
tevens dat dit de wens is van de 35 gedetineerden.

Gedurende het gehele proces zullen kleine groepjes Ambone
jongeren speldeprik-acties uitvoeren te Den Haag.
De zogenaamde radicale jongeren bestaat uit een harde ker
van ongeveer 5P man etl een aanhang van circa ̂ 00 man.

De HANU3AMA Eegering kent geen ministers maar heeft wel e
regeringscollege, alsvolgt:

Regeringsadviseur
Politiek/Voorlichting
Alg. ükn/cultuur en Sociale Zkn
Onderwijs
Adviseur B.î

Knige Ambonese aanduidingen:

Mena Moeria: bedoelfl wordt: allen klaar? Voorwaarts.
(vóór - achter) .
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Toma

Lete Mena
(volhouden vóór)

Gentak Geredja
(toren kerk )

: vooruitgang, tegen de stroom in.

: periodiek o.l.v. MiïTIARY - verschijnt
ongeregeld.

: periodiek



_j
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RAPPOHT VAN C

AAN : CFO

NR. : 10914 8-1-1971
BETR . : Zuid-Molukker s .

Van
het volgende

vernomen:

In IJsseloord zouden voorbereidingen worden getroffen
om tijdens de berechting van de 33 uit Wassenaar, in te
grijpen.

Men zou beschikken over handgranaten en mitrailleurs.
In het werpen van handgranaten had men reeds geoefend.

De kinderen uit Moordrecht, zowel lagere schoolkinderen
als ouderen zouden sinds kort zijn geconsigneerd.
Vermoedelijk in de nacht van zondag op maandag (13.12./14.1Z
te 01.00 uur zal er een telefoontje van Ir MANUSAMA komen,
die dan een bepaalde opdracht zal geven.
E.e.a. zou zijn uitgelekt omdat een van de kinderen "uit de
school had geklapt".

wonende te
IJsseloord, geeft aan jongelui in IJsseloord e.o. een com-
mando-opleiding.
Dit zou 's nachts gebeuren en houdt in: les in schieten,
klimmen, vallen etc.

geeft
les in karate en judo aan Ambonese jongeren in IJsseloord e,



RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR. : 10912 1-1-1971

BETR. : Discussie-avond Zuidmolukners

In de Drensle en Asser Courant van 17«12.?0 wordt het navol-
gende vermeld.

In het Jeugdcentrum "Bistro" te Rolde wordt op 18,12,70
een discussie-avond van /Suidmolukkers gehouden^
Spreker is: J. LOPULALAN uit Leerdam.
Onderwerp is: Opgaan van Zuidmolukkers in de Nederlandse
gemeenschap.

TJ.
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RAPPORT VAN C ' B(j'"'

AAN : CFO

NE. : 10913 8-1-1971

BETR. t Ambon« aangelegenheden

Op 15.12.1970 werd van de ID Zwolle het navolgende vernomen,

De vergadering van Ambonezen die op zaterdag 12.12.70 te
Utrecht gehouden zou worden is niet doorgegaan.

Op zaterdag 12.12.70 was er een feestelijke bijeenkomst te
IJsseluord, reden onbekend»

Radicale Ambonezen zouden hun gemaakte kosten bij MANUSAMA
declareren.

Voorzitter van de Keiezen wijkraad te Zwolle genaamd
staat in regelmatig contact met pro-RI Ambonezei

TJ.



«APPORT VAM C.

Aan : CFO.

Ho. : 10916

Betr.: Ambonese aangelegen

Op 1̂ -12-1970 werd het navolgende
vernomen.
In de woonwijk van de pro-H.I. Ambonezen rouleert de geluids-
band die ds. HATTU uit Indonesië meenam.
Op deze band hebben Ambonezen in Indonesië ingesproken en wo:
aan de Ambonesfe gemeenschap in Nederland de raad gegeven zie!
te distanciëren van de R.M.S.-beweging.
Vanuit 'Peuge etti Vaassen heeft de pro-rt.I. gemeenschap te
Apeldoorn bericht gekregen dat U.M.3.-Ambonezen de gemeensch;
te Apeldoorn zullen overvallen.
In het woonoord Vaassen is een speciale karate-ploeg gefor-
meerd.



Verbinding No 71
ID So 9/71
Betreft: Actie Ambonezen*
Evaluatie:

/ 03 b3 1 3
Dupl.

Datum: 1 5 JAM. 197J

ftjl.:

Met verwijzing naar ons rapport No 3/71 d.d. 6-1-71, betreffende acti-
viteiten Ambonezen, heeft No 71 de eer u het volgende te berichten:

Op 12-1-71 vond dezerzijds het tweemaandelijks gesprek plaats met twee
ouderlingen uit de Ambonezenwijk alhier, respectievelijk voorzitter en 2e
secretaris van de wijkraad der Ambonezen.

Tijdens het gesprek deelden zij ongevraagd mede van iemand een tip te
hebben gekregen dat Ambonese jongeren regelmatig in het Wandelbos alhier
oefenden met stokken.

2ij hadden eigenmachtig hiernaar een onderzoek ingesteld. Gebleken was
hun dat op de maandag- en donderdagavonden de Ambonese jongeren conditie-
training houden in het Wandelbos, verband houdende met de toetbalsport.
Stokken komen daar niet aan te pas.

13-1-1971

No 71.
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Verbinding No 71.
ID No 3/71.
Betreft: Aktiviteiten Ambonezen.
Evaluatie: 6.

1 2 JAN. 1971

Bijl.:

Hiermede heeft No 71 de eer u het volgende te berichten:
Door de heer werd op 5—1—71 aan twee sur
veillerende agenten alhier medegedeeld, dat hij op 4 en 5 januari 1971 ge-
zien had dat in het Wandelbos alhier, nabij de flat voor ouden van dagen,
tussen 20 en 22 uur, ongeveer 40 Ambonezen aan het oefenen waren met stokke
onder leiding van een militant figuur, welke laatste gedeeltelijk geünifor-
meerd was.
Na afloop willen de Ambonezen per busdienst naar hun woonwijk vertrekken,
doch weigerden te betalen, zeggende dat het discriminatie is als zij moeten
betalen.
Ze zouden in het bezit zijn van stiletto's en andere messen.
Er zal van politiezijde een nader onderzoek worden ingesteld en macht dit
nog verder resultaat hebben dan wordt u dit terstond bericht.

6-1-1971

No 71.
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U I T G E B O E K T

l

A AH t
Zijn» Excellentie de Minister
van Binnenlandse Zaken

te

•s-Q r a T e n h a g e.

- ̂ 035.561

ublictteit rond het 19 januari 1971.
uidmolukse vraagstuk»

Hierbij heb ik de eer uwer Excellentie het navolgende
te berichten over plannen, die buitenlandse
publiciteitsmedia hebben, on voorlichting te geven
over het Zuidmolukse vraagstuk*

• Op 2k januari 1971 «al op het eerste net van de
Westduitse televisie een programma over de
Zuidmolukkers in Nederland worden uitgezonden*
Voor dit programma souden opnamen worden benut,
die in oktober 1970 in het woonoord te Vught en
in de woonwijk te Assen zijn gemaakt»
Men hoopt aan deze rapportage een vraaggesprek
met Ir. J.A. MANÜSAMA te kunnen toevoegen, welk
vraaggesprek zou worden opgenomen na de bekend-
making op 19 januari van de vonnissen in de
rechtszaak tegen de 35 bezetters van de residentie
van de Indonesische Ambassadeur»

• Een verslaggever van het "Internationaal Persagent-*
schap GAMMA'1 te Parijs heeft Nederland bezocht
om materiaal te verzamelen voor een artikel over
het Zuidmolukse vraagstuk. Het zou in de bedoeling
liggen dit artikel te zenden aan de abonnees van
het persagentschap in een groot aantal landen»
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Bladen als Paria Match, Life, Stern zonden tot de
abonnee* behoren*
De journalist zou tot zijn verontwaardiging hebben
vastgesteld dat er in de voonoorden toestanden
heersen die hij in een beschaafd land niet voor
«iegelijk had gehouden*
Hij vil ook doen uithoven "welk bedrog er is
gepleegd door de Nederlandse regeringen" en meent
dat door zijn artikel de openbare mening in veel
landen kan worden beïnvloed ten gunste van de
Zui dmolukkors•

Aan Zuidmolukse ai j de bereidt men zich eveneens voor
op «en actie die in het buitenland de aandacht moet
vestigen op de nood der Zuidmolukkers*
Ir. J.A. MANUSAHA zou een lijst hebben opgesteld van
buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders aan
wie de brochure "Report of a protest" zal worden
toegezonden*
Deze brochure, waarin aan de Nederlandse regering
"aentala genocide" van ftuidoolukkers werd verweten,
werd reeds meegenomen naar de Verenigde Statea door
de "Vioe President" LOKOLLO, toen hij in december
1970 bij de Verenigde Naties opnieuw aandacht ging
vragen voor het Zuidaolukae vraagstuk*

Een gelijkluidende brief zond ik rechtstreeks aan
de Minister President en aan Uw ambtgenoten van
Buitenlandse Zaken en van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk*

HET HOOFD VAN DS DIENST
voor 4eze

B*O* HBB8YOOBT.



RAPPORT VAftC.

Aan : CFO.

No. : 10.950
Betr.; Ziuid-Hplukkers.

Bijl.: I.

19.1.1971

Op 11-11-1970 werd via de I.D. Vlissingen bijgaande bijlage
ontvangen.



GEMEENTEPOLITIE VLISSINGEN
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MEMORANDUM

van: .de hoofdagent

Bestemd voor: ..de....Commissaris ...van.Politie

Betreft: Zuid—.JfolukkeEs...

Op vrijdag 30 oktober 1970» omstreeks 22v$0
uur, reed....ik. ..met mijn auto. op. ...de. ...weg ..gelegen

tussen de gemeenten .Vrouwenpolder en Sero.os-
kerke.Ik zag t.Qen op...het ...naast deze. weg .ge-

legen fietspad een groep personen, .lopen.

Deze liepen met tweeën naastelkaar en be-

stonduit ca.l5 personen.Deze personen wa-

ren Zuid Molukker s. Ge schatte leeftijd ea, 20
jaar.Allen waren in het bezit van een mili-
tair ransel- pukkel-^ , dat door kruisrieinen

.op de rug was bevestigd»Sommigen waren in
het bezit van vechtpetjes.De twee,, die voor-
aan liepen., .waren in .het bezit....van.. e en lan-

taarn, welke zij» in.werking stelden, als

uit tegenovergestelde richting verkeer nader

de,Een soortgelijke groep werd door mij aange-

troffen op een B-weg, gelegen tussen de ge-



meenten Serooskerke en Middelburg.Deze
groep was op dezelfde wijze gkleed, als de
vooromschrevene, en was evengroot in aan-
tal.

•ceide groepen liepen in de richting Middel-
burg en hadden een tussenruimte van ca. 2

a 3 knu

De hoofdagent, van. politie,



Verbinding 54»

No.- 68/71.

Onderwerp: Acties van Zuid — Molukkers.

. 2 B JAN, 1971

Op dinsdag 19 januari 1971 werd door

medegedeeld dat hij die middag een ge-

sprek, dat werd gevoerd tussen een drietal Zuid - Molukker

had afgeluisterd»

Uit dit gesprek bleek informant dat deze Ambonnezen van

plan varen, een moordaanslag te plegen op de Minister van

Binnenlandse Zaken, H.K.J. Beernink. Zij varen reeds in hè

bezit van treinkaartjes om naar den Haag te reizen. De kos

ten van deze kaartjes verden tijdens dit gesprek onderling

verrekend, aangezien ££n van hen alle kaartjes had gekocht

en betaald*

kon de drie Ambonnezen niet veer herkennen,

aangezien deze lieden voor hem allemaal gelijk zijn.

Een behoorlijk signalement kon moeilijk vorden gegeven*

Ze droegen allen een groen jack* Eé*n van hen vas bloots-

hoofds en had een kleine snor Eén droeg een alpinomuts, te

vijl de derde enigszins lange haren had*

Bovenstaand bericht verd op 19 januari 1971 telefonisch

doorgegeven aan Uv Dienst en aan de Informatie Centrale

van de Gemeentepolitie te Wassenaar* -- — -- — — - — — -

22 januari 1971*



Dafcm: 2 7 JAN, 1971

RAPPORT VAN C 27.1.71

AAN : CFO

No. : 10.981*

Betr.: Demonstratie van Zuid-Molukse Dominees.

Op 29-12-1970 werd

vernomen dat de Zuid-
Molukse Dominees in Den Haag zullen demonstreren
tegen het proces tegen de 35 gedetineerden in
Scheveningen. De demonstratie zal plaats vinden
vóór de uitspraak.

TS.
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8 FEB, 1971

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

J 11.065 8.2.1971
BETR.: Te verwachten reacties op vonnis

33 van Wassenaar. _

Van werden de navolgende
gegevens verkregen op 18.1.71J

In de Ambonese gemeenschap te Apeldoorn, Teuge,
Vaassen, Barneveld, is het volkomen rustig en het
is niet te verwachten, dat enige actie zal worden
uitgevoerd als gevolg van het vonnis van de 33 van
Wassenaar op 19»1.?1.



No. 89.903,q.

AAN: HOOFD B.V.D.̂ t.a.v. Hr.

JJATUM: 2 februari 1971.

Datum bericht: 1 februari 1971.

: Eigen waarneming.

5 FEB, 1971

tlti&IJll «
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-".-O* / AfsohriCt»
X»B« Broatho» f' * 'y "''" Drontho, 22 foor»

iot 139/71. P

Botroftl
Ixoroitiooofoaiafoa door

Dupt.

Da!-̂  : 1 MAAR] 1971

Hiorbij feofioht Ik U, dot la do «*»d nut 5-2-71, to
21*30 -mr, onfortor 10 üihoiioaon «M kot oatoyooafoa wwoa 09 hot tonoia
vaa hot T.a« woonoord W3ohattonbor^*t ia do foaooato «ootoftexk*

Bot woonoord ia rood» fodooltolijk afflobrokoa» Do iaototo Itowoaor
io aot ai ja TMKW o» 5-2-71 uit hot woonoord vorwijdord, oa mrorjoliraolit
aaar ooa woaiaf ia fiolfsijl*

Za do voondddac vaa 6-2-71 waroa oagovoor 12 Aaiboaoioa aaa aot
oxorooroa 09 hot torroia vaa hot v»o* woouoord Sohattoaborc» 80 liopoa
ia traiaiaffioaldDoa» tond jl 2 ooa bond w hot hoofd haddoa»Bot «roof Jo
otoad oador

Laatofbodooldo ffroop wma iangtlroaoB aot 3 «ato*at dio foyavhoord
otoadoa op ooa torroia, voy bnitoa hot wooaoord«Zoador Torgaaaiaf aog
aoa aioh aiot »ot -oon onto op hot torroia lioffovoa vaa hot T,B« wooaoord,
mlka i.v.a* do radiotolooeopom, dio aoa do raad vaa hot T«»«wooaoord

Tolcoao opfaaf vaa I.D.Aoooa bohoroa bovoafoaooaAo Jtrooaoa tot do
91MAKLA.



RAPPORT VAN C.

Aan : CFO.

No. : 11298.

Betr.: Zuid-Molukkers inTiel.

15-3-1971

Op 2-3-1971 werd via de ID in Tiel het volgende vernomen.
deelde mede dat het onder de Zuid-Molukkers - er wonen

502 Zuid-Molukkers in Tiel - alles behalve rustig is. De
criminaliteit onder deze bevolkingsgroep, aldus , is
overweldigend en de schade die zij door hun baldadig; optrede
toebrengen loopt in de papieren.
Het gehele korps, 33 man sterk, heeft er de handen meer dan
vol aan.
Van de 502 zielen

kunnen slechts
25 personen tot de heihamels gerekend worden.
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CO 1040671 f 1042394

uitreksa CO 1042J94 l>lad 2 t.Ta.v. 273 (713) 215
act

" - Door verschillende katouters is het plan geopperd om in de

toekomst de Zuid-Molukse zaak te gaan steunen. ( Heiaas ont-

breken hierover verdere concrete gegevens ) .



GEMEENTEPOLITIE- HELM
Telefoon (04920) 38844

M«n gelieve bij het antwoord nauwkeurig het onderwerp, de
dagtekening en het nummer van dit schrijven te vermelden

Aan Het Hoofd van de

Veiligheidsdienst,

President Kennedylaan 25,

's-GRAVENHAGE.

Uw kenmerk Uw brief van Om kenmerk I.D.

Onderwerp plaatsen van opschrift op muur HELMOND, 15 maart 1971*
door Zuid Molukkers.

Dict.:
Typ.:
Coll.:
Bijl.:
559

In de nacht van 35 op 16 februari 1971 werd op een

wit beschilderde houten muur van een dagwinkel, gelegen

aan de Trompstraat de hiernavolgende tekst geschreven met

viltstift:

Mena Muria - stop politieterreur tegen Zuid Molukkers-

K «N»I*Le

Mena Mauria Moluksepanters R«M.S*

Republiek de Zuid Molukkers, James Brown- Soul-men.

Revanche Wassenaar binnenkort.

Verder met ballpoint:

Ambon

Kei

P"bwer

Ceram

Tanimbar

Als K.N.I.L. militair heb ik geleerd meteen te doden en t

schieten

Leve de knil.

Pata poeff

Soul club

Nieuwstraat Eindhoven — Weg met Soeharto.

- Deze opschriften-



Deze opschriften zijn vermoedelijk door daar in dj

omgeving wonende Zuid-Molukkera geplaatst. De daders

zijn tot op heden nog niet opgespoord of achterhaald,

maar de aandacht blijft op h«t feit gevestigd.

De Commisfedrisl! van Politie,



«[[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.

— x —
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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.

- 5 -
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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



RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR. : 11.387

BETR.: Zuidmolukkers in Hoogeveen

:>jp*. "

ID̂  3 1 «W

feil
J>Q maart 1971

Op 1«3«71 werd
vernomen , dat de in

Hoogeveen wonende Zuidmolukkers zich over het algemeen
rustig houden.
Een groot deel van hen is aanhanger van

geeft voorts te kennen op 25«^« a.s. bij de herdenking
van de proclamatie van de RMS in het Noorden van Nederland
geen gewelddaden te verwachten van de aldaar woonachtige
Zuidmolukkers.
Over concrete plannen v.w.b. eerdergenoemde herdenking is

nog niets bekend.



RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR. : 11421 5-̂ -1971

BETR.: Indon. dansgezelschap en Zuidmolukkers

Van een informant werd op 23«3«?1
het navolgende vernomen:

dat in de komende weken rekening gehouden moet worden
met activiteiten, uit te voeren door een groep Zuidmolukker*
uit Moordrecht en Capelle a/d IJseel, die gezamenlijk zul-
len optreden.
De acties zullen gericht zijn op:
a) de 2 dochters van HAMENKU BUWONO, die als danseres op-

treden bij het Indon. dansgezelschap (ontvoering);
b) de Rl-consulaten (wijze van optreden onbekend);
c) de GARUDA-Airways; gebouw Amsterdam en Schiphol (wijze

van optreden onbekend).



RAPPORT VAN C

AAN : CPO

Nr. . ll.Jt3*t 8.̂ .1971

Betr.: Zuidmolukse studenten in Nederland.

Naar had vernomen zijn er in Nederland ca. 70
Zuidmolukkers, die aan de Nederlandse Universiteiten en
Hogescholen staan ingeschreven.
Enige weken geleden kwamen zij " In Breuke
len onder voorzitterschap van

bijeen en op deze vergadering werd besloten om zich te
verenigen.
De vorige week zijn deze Zuidmolukse studenten
in de kleine Mensa te Utrecht bijeen geweest om een bestuur
te kiezen.

Het was wel opgevallen dat de Zuidmolukse studenten die
aan de Universiteit te Amsterdam staan ingeschreven het fels
zijn.
Zij keren zich o.m. ook tegen de activiteiten van Rela '69.
daar zij geen heil in deze activiteiten zien.
Ook zijn zij het niet eens met het slappe optreden van
•MANUSAHA c.s. Zelfs vinden de studenten de acties van de
Ankatan Muda niet fel genoeg.

MP.



RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR. : 11.655 d.d. 1̂ .5.
BETR.: Invasie in Ambon (?)

Van een bron werd vernomen, dat zowel
in Lunteren als in Barneveld ("de Biezen") de "invasie
van Ambon" het gesprek van de dag is.
De jongere Zuidmolukkers prepareren zich dan ook voor deze
actie.
Zo wordt in Barneveld meer dan normaal geoefend in karate
e.d.
Eerst moet echter de eenheid worden hersteld.
Bron wijst er op dat een aantal jongeren zondermeer ge-
looft, in een op handen zijnde invasie.
E.e.a. zou kunnen leiden tot een desillusie met alle gevol-
gen van dien, zoals een afreageren op h.t.l. verblijvende
Indonesiërs en Indonesische instellingen.



RAPPORT VAN C

V.'CD/

2 7 Hei 1871

AAN : CFO

NR. i 11.729 d.d. 27.5.71

BETE.: Aanslag op MANUSAMA

Op 11.5.71 «erd

Een zekere
gelaten dat een zekere
plegen op HANÏÏSAMA.

het navolgende vernomen*

heeft *it-
voornemens ie een aanslag te

TJ.
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Da.W: 2 1 JUNI «71

Verbinding: No. 12.

Doss.: 13/114-472.

Onderwerp: Belangstelling van Zuid-Molukkers voor
de Indonesische Ambassade.

9 juni 1971.

Door de gemeentepolitie te, .'s-Gravenhage werc
geconstateerd, dat in de nacht van 14 op 15 mei 1971 t«
ongeveer 0.50 uur, een witte personenauto gekentekend

, merk Fiat';" langzaam voorbij reed langs de In-
donesische Ambassade aan de Tobias Asserlaan te 's-Gra-
venhagei In deze auto zatj&ar een aantal• donkergekleurde
mannen (kennelijk Zuid-Molukkers).

Dezelfde nacht tussen 4.00 en 5«00 uur reed
een personenauto, waarvan alleen de letters GU bekend
zijn, van het merk Henault, kleur groen, eveneens zeer
langzaam langs genoemde ambassade. In deze auto zaten \n kennelijk ook Zuid-Molukkers.

SODS.



RAPPORT VAN C.

Aan : CFO

No. : 11.920 2.6.1971

Betr.: Bezoek H.M, de Koningin aan Indonesië en Zuid-Molukken.

Van een informant werd op 1-6-1971 het
volgende vernomen.
Van Zuid-Molukse zijde zijn geen activiteiten te verwachten
als protest tegen het bezoek van H.M. de Koningin aan Indonesi
Men gaat van het standpunt uit dat de Koningin boven alle
critiek verheven is.
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RAPPORT VAN C.

Aan : CFO

No. : 11.922 22.6.1971

Betr.: Holukse jongeren Almelo.

Van een informant werd op 1-6-1971 het
volgende vernomen.
Op eigen initiatief heeft een 60-tal Zuid-Molukse jongeren
uit Almelo, eind mei een korte vacantietrip naar Luxemburg
gemaakt en aldaar (spontaan) sport en dansdemonstraties
gehouden, alsmede een modeshow.
Dit is in zeer goede aarde gevallen, waardoor de Zuid-Molukse
zaak werd gediend.
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ACD/

1 2 JULI

Verbinding: No. 12. 6 juli 1971.
Dossier:
xtgradfcac: No. 170/193»
Onderwerp: Belangstelling van Zuid-Molukkers voor de

Ambassade van Indonesië.

Op 14, juni 19?1 werd geconstateerd dat tusser
15.00 en 16.00' uur een vierwielig motorrijtuig (persone
auto) gekentekend , merk Opel type Kadett,
kleur rood, enkele malen langs de Indonesische Ambassac
aan de Tobias Asserlaan te 's-Gravenhage reed.

In de auto zaten twee Ambonezen in de leefti'
van ongeveer 23 jaar, die veel belangstelling toonden
voor het gebouw van de Ambassade en naar verschillende
punten van dit gebouw wezen.
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/Bijlage bij brief no. 1.057.1**2 dd. 9-3-1 y/1.

DE ZUID-KOLÜKKEHS

I. ALGEMEEN.
•«••••••••MMIMMM l

S

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> bezet-

ting van de Wasssnaarse resi-

dentie 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 Zuid-

Mclukkers 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 organi-

saties als zodanig voorbereidingen treffen voor activi-

teiten 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.

Om optreden van de politie te voorkomen geschiedt de op-

leiding thans in de vorm van sport/conditie-oefeningen,

waarvoor meestal een vergunning wordt aangevraagd.

1 Hier en daar nemen ook Zuidmolukse meisjes aan deze oefe-

ningen 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 op-

leiding 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 tijd-

schrift 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 Neder-

land 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 or-

ganisatorische samenhang, die een overblijfsel is van het

samengaan, destijds, van Zuidmolukse jongeren met de Vrij-

heidsschool.

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 organisa-

ties 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 "bar-

rellen" en schermutselingen met Nederlandse leeftijdge-

noten of andersdenkende Zuidmolukse jongeren.

Dergelijke incidenten geven dikwijls aanleiding tot het

organiseren van vergeldingsacties met een sneeuwbaleffect.
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Aan Zijn* Excellentie d* Minister
TAB Binnenlandse Zaken,

Binnenhof 19i
*a-0 r a v e n h a g e * -

-1-

- 10571*2

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 Zuid-
Holukkers 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.
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RAPPORT VAN C. L • ——

Aan : c™

No. s 1̂ .163 16.9.1971
Betr.: Popfestival ala protest tegen discriminatie.

Uit werd op 2^-8-1971 het navolgendi
vernomen.
Initiatiefnemer van het 2k uur durend popfestival dat op
30 sept. a. s. als protest t e ge ja discriminatie van Zuid-Molukke:
zou worden gehouden is E. RISAMPESSY , bestuurslid van
de Zuid-Molukse studentenver. CT.M.M.S. te Nijmegen.
Naar verluidt heeft het H.B. van de B.P. zich echter tegen dit
plan verzet. Zij vrezen nl. dat een concentratie van Zuid-Molu]
se jongeren op een feest dat is georganiseerd als protest tegei
discriminatie, mogelijk nare gevolgen kan hebben.

Noot rapp.: Aanleiding tot dit protest is de aanval van een
aantal inwoners van Meppel op zes niets ver-
moedende Zuid-Molukse jongens hetgeen plaats
vond op 15-8-1971 op het station te Meppel
waarbij een Zuid-Molukker ernstig werd gewond.



ACD/ LftUlS./.

Dupl.

Datum : 2 7 SEP. 1971

Bul.: "

Verbinding No.12.
Doss. : 13/114-475.

Onderwerp: Belangstelling van Zuid Molukkers

15 september 1971.

voor de Indonesische Ambassade.

1000 l, enige „̂ 3̂  £ee * k HSÜ'
aan ds'Tobif3 Assertaaa

/EINDEN'



RAPPORT VAN C.

Aan :

No. : 3A.783 8.12.1971
Betr.: Zuid-Molukse karateschool te Drachten.

Op 5-11-1971 werd van Politie Drachten het navolgende
vernomen.
Op 10-11-1971 is te Drachten een, Karateschool geopend
onder leiding van

De contactihan voor deze school is



ACD

datum 6 IËUM972

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR- * 13423L 3-3-1972.
BETR.: "Droppinge" in Zeeland

Van een bron
werd m.b.t. de zgn. "droppings" het navolgei

de vernomen:

N.a.T. de stijging van de criminaliteit onder de Zuidmoluks*
jongeren, heeft het bestuur van de "Soumokil Stichting" naai
diverse middelen gezocht om hen van de straat te houden*
Eén van de middelen die bij de jeugd aansloeg, waren de zgn.
"droppings".
Deze droppings worden als volgt uitgevoerd.
Een groep jongeren voorzien van leeftocht wordt met een aut<
naar een bepaald punt gereden van waaruit zij o.l.v. een ou<
re de weg terug te voet moeten afleggen.
Na thuiskomst zijn zij over het algemeen zeer vermoeid en gi
de straat niet meer op.
De gedachte dat deze droppings iets te maken zouden hebben
met een militaire training is volgens een misvatting.
Hij verklaarde dat deze droppings te vergelijken zijn met p;
vindersoefeningen.
Er is volgens weinig animo meer voor deze droppings}
n.a.w. vindt de jeugd de opzet te kinderachtig.


