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Datum: 1 9 KOU 1970

Bijh:

BAPPORT VAN C.

AAN : GFO

No. : 10.564 19.11.1970

Betreft : Ambonese aangelegenheden.

Volgens beschikbare inlichtingen heeft TAMAELA bij de oprich
ting van de A. P. R. M. S. gezegd, dat de B. P. -leiding, inclusie
MANUSAMA, te laks is in haar politieke activiteit. Hij (TAMA
EL A) zou trachten binnen 2 jaar meer succes te boeken bij hè
streven naar souvereiniteit; maar als dan zou blijken dat
e. e. a. niet te verwezelijken zou zijn, wilde hij over de
Ambonese-kwestie een gesprek met de R. I. -regering.

De A. P. R. M. S. heeft nimmer contact gezocht met C.R.M.



RAPPORT VAN C

AAN : CFO

Nr. : 10.550

Betr.: Ambon aangelegenheden.

19.11.1970

Van
29-10-1970 het navolgende vernomen.

1*C ! Jf'' •>'

werd op

s<~~ je» t

De Ambon belangenverg. NOLLOTH (leden afkomstig van
kampong NOLLOTH) isgeen_pglitieke organisatie. Haar leden
zijn gedeeltelijk lid van de APRMS en gedeeltelijk van de BP.
Secretaris van de verg. is:

De APRMS-leiding wenst geen radicale akties en zeker
niet die, welke gericht worden tegen de Nederlandse overheid
en/of politie.
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zegt dat TAMAELA reeds lang speelt met de ge-
dachte om openlijk te verklaren dat het streven naar een
souvereine Molukse Republiek zinloos is en dat 'men genoegen
moet nemen met een mogelijk te verwezenlijken autonomie.



RAPPORT VAN C.

Aan : CFO.

No. : 11252.

Betr.: Voorlichting door Nood-Regering R. M. S.

8-3-1971

vernam dat de Minister van Binnen
landse Zaken van de Nood-Regering is begonnen met een voor-
lichtingscampagne die op touw is gezet om de Zuid-Molukse
jeugd er van te overtuigen, dat geveld (in Nederland) niet
het juiste middel is om het doel een vrije en onafhankelijke
staat der R.M.S. te bereiken. zou hierin de
medewerking hebben verkregen van andere leiders van de Nood-
Regering zoals



RAPPORT VAN C.

Aan : CFO.

No. . 11.445 8.4.1971

Betr.: Verschillende Zuid-Molukse aangelegenheden»

Van .
werdep op 12-3-1971 de navolgende gegevens

/ verkregen.

"Ra Wassenaar heeft zich het verschijnsel voorgedaan dat een
groot aantal TAMAELA-aanhangers terugkeerden tot MANUSAMA.
Dit proces duurt nog voort en is te wijten aan het feit dat
men in TAMAELA is teleurgesteld.



Toch zal er een harde kern TAMAELA-aanhangers blijven bestaf
die zich blindelings achter hem zullen blijven scharen en zi
anti-MANUSAMA blijven opstellen.
In deze kern zijn een aantal figuren aan te wijzen die besli
in staat zijn MANUSAMA uit de weg te ruimen»



De Molukse gemeenschap te Worraerveer bestaat voor 80/6 uit
TAMAELA-aanhangers en voor 20& uit MANUSAMA-aanhangers.
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RAPPORT VAN C

AAN :

Nr. :

3etr. :

CFO

11.̂ 90

22 april 1971.

N.a.w. zal de dag van de proclamatie van de RMS
(25 april) door de leden van de MM in Foxhol worden herdach



AC D/

Dup'.

Datum: 1 1 JUNI 1971

HAPPOBT VAN C

AAN : CFO

Nr. : 11.855

Betr. : Missie Hilitair/APRMS .

11.6.71

Van
werd op 29-1-1971 navolgende vernomen.

TAMAELA heeft het ia Amerika zeer moeilijk doordat
hij veel schulden heeft en zijn aanhang in Nederland hem
aiet meer (of vrijwel niet meer) van gelden voorziet.
Hij loopt ernstig gevaar Amerika te worden uitgewezen.

/ge

Sinds enige tijd komen Missieleden druppelsgewijs
zich weer aansluiten bij de BF.

De Missiegroep uit Marum heeft zich geheel aangeslo-
ten bij de BP.

Het is zeer duidelijk merkbaar dat men het vertrouwe
in de Missie c.q. TAMAELA en aijn leiders verliest en zich
weer richt op de BP.

De BP (bij monde van METIARI) heeft een poging gedaa
om tot een eenheid te komen tussen BP en Missie. Hiervoor
werden en door METIARI benaderd.
Dit jge'sprek is op niets uitgelopen omdat de 2/noerade Missie-
leiders onwillig bleken.
Jfe oorzaak hiervan moet gezocht worden in het feit, dat de
regering MANÜSAMA (bij een eventuele tot standkoming van een
eenheid; geen ministerszetel wil aanbieden aan de tegenwoor-
dige Missie-ministers.



RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR. : 12.052 d.d. 16.?.71

BETR.: Zuidmolukse aangelegenheden

Van wer£ 'op 14.5»?1 vernomen,
dat de toespraak van de Amerikaan tijdens de bi.j-
.eenkomst op 24.4.71 te Culemborg van de TAMAELA-groep werd
vertaald door de Zuidmolukse student

Verder werd vernomen, dat de Zuidmolukse
voor de TAMAELA-

groep inlichtingen verzamelt.
Tot zijn taak behoort o.m. het opsporen van"verraders'.'
Voorts moet hij de Zuidmolukkers signaleren, die contact
onderhouden met de RI-Ambassade in Den Haag.



RAPPORT VAN C.

Aan : CFO

No. . 14.204 22.9.1971

Betr.t Speciale order van de Noodregering R.M-S.

De Min. van Defensie van de Noodregering van de R.M.S.,
J.J. MANUPUTTY, heeft op 28-8-1971 een bezoek gebracht aan
het Huis van Bewaring te Vught waar hij met alle ter zake de
actie Wassenaar veroordeelde Zuid-Molukkers een schrijven
heeft besproken dat hij in opdracht van de President van de
Noodregering I.J.. .ÏAMAELA, op 5-8-1971 heeft doen uitgaan.
De inhoud van dit schrijven, dat als bijlage bij dit rapport
is gevoegd, komt in het kort op het volgende neer.

De Noodregering van de R.M.S. die langs politieke weg bij de
V.N. haar doel tracht te verwezenlijken verbiedt hierbij all
Zuid-Molukkers deel te nemen aan gewelddadige acties.
Hij waarschuwt voorts zijn ministers, parlementsleden, conta
personen, werkgroepen, de vrouwenorganisatie, het Z.M. Rode
Kruis, en in het bijzonder de leden van de strijdkrachten/
commando's, zich te onthouden van steun in welke vorm dan oo
aan gewelddadige acties.
Vooral nu Adam MALIK (Min. van Buitenlandse Zaken van Indon.
dit jaar voorzitter van de V.N. wordt, dient elke vorm van
geweld te worden vermeden.
Hij eindigt met de mededeling dat dit een speciale order is
met het bevel dat een ieder zich hieraan dient te houden.

Van de zijde van eerdergenoemde gedetineerden is op dit
schrijven geen commentaar gegeven.
Hij heeft de gedetineerden in Vught verzocht onmiddellijk na
hun vrijlating huiswaarts te keren en z.s.m. werk te vinden,
MANUPUTTY heeft verklaard dat de Noodregering het nodig acht
haar standpunt t.a.v. het gebruik van geweld vóór de
31ste aug. (herdenking van Wassenaar) en vóór de vrijlating
van de z.g. "helden van .Vassenaar" bekend te maken.
Alhoewel hij van mening is dat het merendeel van de Zuid-
Molukkers zich aan dit bevel zullen houden, verklaarde hij
niet in te kunnen staan voor allen. _^____
V.w.b. de opvang van de vrjigftkjBUBAtt-̂ feeî lOT*»"̂ !̂̂ """ Liede
dat de Noodregering geen ftta»+^i-ai«'u*«i«^«--w*'f:*^ai_MSLL
organiseren. E.e.a. wordt
Zuid-Molukkers zyn die nulMrlg werk verrichten ,voor,

i5nf$fezttjn"* Het zou t*°'v- deze stille werkers een discri-



REPOEBLIK MALOEKOE SELATAN

(Republic of South Moluccas)

Kemcntcrian:
PERTAHANAN.

Begonialaan nr.13
Oegstgeest

Nr. C-42/MJJ/PT

Pokok: Aksie Kekerasaan.~

Mendapatkan

Commandanten Commando APBMS
1. Bataljon Noenoesakoe
2. Bataljon Hoesa Ina
Commandant Palang Merah
Onder commandant en APRMS - Command
Anggota2 APRILS di tempat.-

Oegstgeest, 5 augustus 1971. -
M e n a.

Dengan ini kami sebagai Menteri Pertahanan jang mendapat perintah da
Kepala Negara Repoeblik Malookoe Selatan PJM Luitenant-Generaaal I. J.Tamae'la
setjara resmi dengan soerat beliau pada tanggal 30 juni 1971» nr.TIJ/A.P./PS
nr. 317/71 oentoek memberi tahoekan kepada semoea anggota2 APfiMS jang termasoek
dalam perlindoengan Peraerintah Daroerat R.Fi,S. di loear negeri bahwa mengingat
perdjoeangan politiek jang pada dewasa ini soedah meningkat. dilarang keras ol
anggota2 APRMS toeroet dalam aktie2 kekerasaan apapoen d.loega,

Dibawah ini kami koetip soerat PJM Lt. Generaal I.J.ïamaSla jang boen,
nja sebagai berikoet:
"Pemerintah Daroerat Eepoeblik Maloekoe Selatan di loear negeri TIDA BIPERBOLEI
"KAK dengan bertanggoeng djawab pada segala actie2 kekerasaan apapoen dari sia-
"papoen dengen tida ada perintah dari Acting President Generaal loJ.Tamaela, m<
"ngingat perd.ioeangan politiek .lang did.lalankan oleh Peroerintah flaroerat di Amt
"rika/PBB .lang telah meningkat ini. terlebih. aengingat keaoeliaan naina . baik
"R, M. S» seperti soeatoe Hegara .lang diproklamatie serta berdiri menoeroet
"toeran2 Internationaal soepa.ia be^itoe •perd.ioeangan R. M. S. d.langan ditjap per-
"d.loean̂ ran segerombolan perampok» pengat.laoe atau rebel d. 1.1. dimana hanja men
ttbawa sebegitoe keoentoengan bagi pihak lawan, apalagi dalaia tahoen ini telah
"dipilih mendjadi Ketooa Perserikatan Bangsa-Bangsa lalah Menteri Loear ISfegeri
"Adam Mal i k dari Rep. Indonesia, sebagai Ketoea Sidang Perserikatan Bangsa2 mei
"ganti PJM Humbro jang amat bersympaty dengan perdjoeangan kami."
"Olehnja itoe Acting President dengan keras dgin_._terang melaran^ segala para Mer
"teri2, para P. R. S. dan Contactpersonen, Werkgroep, Kirmas, Rode Kruis apalagi
"anggota-anggota APEMS/Conuaando, berdiri menjokong actie kekerasaan apapoen dai
"siapapoen biarpoen mereka berteriak memakai nama Acting President I.J. Taraaëla
"sebagai President mereka dan memboeat actie ̂ oena dan oentoek kepentingan per-
"djoeangan R. M. S. katanja. Acting President General I.J. Tamaëla dan Pemerintah
"Daroerat boekan toeroet atau dibawah kemaoean segerombolan jang tidak bertang-
"goeng djawab tetapi adalah badan s.lah dari R.K.S'. dan han.la berd.ioeanfr menoe-__
"roet paratoeran2 Internationaal atas perintah Pemerintah Poesat dan Perintah ._
"serta o.endang2 Petaerintah Poesat . dus_H«H.S. adalah lebih penting serta beraröi
"baA'i kami an;?̂ ota Pamerintah Daroerat dari icehendak dan kemaoean dari ok;*c:r.2
"jang tida iaempoen.1ai pertangeoertffan d.lawab officieel,"

"Sekali lagi.
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REPOEBLIK MALOEKOE SELATAN

(Republic of South Moluccas)

"Sekali lagi bila actie2 kekerasaan diadakan maka Pemerintah Daroerat dilarang '
"tida boleh berdiri dibelakang pekerdjaan mereka sedan/? bersympaty denman inere-'
"ka dilarang keras sebab bila begitoe perdjoeangan dan sympathy jang doenia mer-
"deka di Ferserikatau Üangsa2 telah memberikan kepada kami, akan hilang serta '
"kepert jajaan bagi Peraerintah Daroerat akan lenjap bersarna perdjoeangan politiel
"nja jang dikehendaki dibawah pada Perserikatan Bangsa-Bangsa melaloei badanS
"doenia Internationaal jang berhak kesitoe atas soal oeroesan perdjoeangan poli-
"tiek R. M. S. pada pengakoean doenia Internationaal, maka doenia Internationaal
"itoe tida teriiaah soal politiek oentoek penfcakóean soeatoe liefe'ara oleh doenia
"Internationaal • maka orang jang ment jaharinja itoe memakai soal kekerasaan atav
"bergaoel dengan mereka jang, memboeat kekerasaan oentoek mentjapai maksoednja
"itoe.

Mengingat kepada perintah PJ11 Acting President jang tertoelis diatas ini
maka kami sebagai Henteri Pertahanan memberi perintah kepada segenap anggota2
APüfoS oentoek inendjalani perintah ini.

ADALAH PEHIüi'TAH ISTII-IEWA DARI PEMERIüfTAH DAROERAT Bl'iS Dl LOEAH liEGEiï

DIT IS EEN SPECIALE OfiDEH.

Commandanten2 dari masing2 onderdeel maoepoen di Oetara, ïengah dan
Selatan di negeri Belanda kami perintahkan setjepat moengkin sesoedah menerima
soerat ini mengambil perhoeboengan dengan anggota2nja masing2 oentoek memberi-
tahoekan perintah PJM General ïamaëla ini.

Siapa2 .lang aelanggar perintah ini dan toeroet pada actie2 kekerasaan te
Beboet, berarti ia itoe tidak dengar dan tidak toeroet perintah PJH Aotins Preai
dent rtepoeblik Haloekot. Selatan. da-pat dipet.iatkan dari toegas dan pekerd.iaan
sebagai anggota APRiïS dan kami langsoenkan soal ini kepada PJH Acting President^

Kami harap soepaja perintah ini oleh massing2 commandanten membitjarakan
dengan anggota2nja massing2, memakai tact dalam beleidnja sebagai peradjoerit
R.MgS. jang betoe!2 tjinta perdjoeangan R.H.S. jang soesah tetapi moelia ini.

Sekian dan tersoesoen salam ke bang s aan.—

M o e r i a,

Ment er i Pertahanan,

PJM. J.J.Manuputty~
Copie: Menteri2 Kabinet Kakisina Colonel APHMS

PJM Acting President RMS
Generaal I.J.Tamaëla»-



RAPPORT VAN C

AAN : CFO

No. : 14.444

Betr.: APRMS - MM.

2.11.1971

Van werd op
1-10-1971 een door LEIWAKABESSI ondertekend rond-
schrijven ontvangen, zijnde een reactie op activi-
teiten van MANUSAMA c.s.
(zie bijlage)



"V

J,

Hendengart Segala peristiwa, jang sekarang berlakoe di Nederland, sesoedahnja
Ratoe Juliana mengoendjoengi Indonesla, maka Pemerintah Daroerat
R.K,S. di Loear Negeri raeraberi tahoekan standpuntnja sebagai beri-
koet:

Mengingat; Segala peratoeran2 P.B.B, mengenai hak2 kemanoesiaan terhadap kemer-
dekaan soeatoe Bangsa, poen sesoeai dengan pekerdjaan Pemerintah
Daroerat R.M.S. dilapangan politiek di P.B.B, pada dewasa ini, maka
soal kemerdekaan R.M.S. tida terpergantoeng atas perhoeboengan
Balanda dan Indonesia.
Pemerintah Belanda. hanja pentingkan soal economi lebih dari idaman
Bangsa Maloekoe Selatan pada kemerdekaannja, walaoepoen djasa dan
kesetiaan Bangsa Kaloekoe Selatan selang 360 tahoen jang lampaoe
itoe begitoe tinggi dan indah.

B E R P E N D A P A T ;

Dengan ini ditegaskan bahwa soal Kemerdekaan R.M.S. boekan soal Palam Negeri, tetapl
adalah soal I N T E R N A T I O N A L .

Ini berarti bila kami toeroet keaaoean Drs. Schmelzer ataoe Adam Mal ik, maka prokla-
raatie R.M.S. tgl. 25 April 195° d* kota Amboina akan hilang lenjap, dan pada sendlri-
nja Bangsa Maloekoe Selatan tjara am diperkosakan (vernederd).

Bila setoedjoe dengan kehendak Ir. Manusana, berarti kekalahan besar nanti terdjadi
raengenai pengoeroesan BSngsa Maloekoe Selatan di Nederland dan keroentoehan terdjadi
terhadap kemerdekaan R.H.S. djika dibanding dengan boekti2 jang berikoet»

1. Beleid ir. Manusama sebegitoe tida bisa membela tindakan 33 pedjoeang2
Maloekoe Selatan pada tanggal 31-8-1970 di Wassenaar dengan semoestinja,

2. Hasilnja peroendingan tanggal 7-10-1970 di Den Haag, nihil V

3. Hasilnja "Geef ons de ¥ijf", poen nihil adanja.

Peroendingan dengan Drs. Schmelzer atas pernintaan ir. Manusaisa,nanti T I D A
inenjenangkan, karena seiaoeanja ini adalah bertentangan dengan kemaoean Bangsa Maloekee
Selatan, apalagi dengan Proklamatienja jarig telah memakan banjak sekali koerban2.

D I N A S I H A T K A N K E P A D A R A J A T S B K A L I A N i

Tinggal tenang, djangan binggoeag, pertjaja sadja kepada beleid Pemerintah Daroerat
R.M.S. dibawa pimpinan PJM Lt. General I.J. T a m a ë l a, karena R.M.S. tetap akan
mgjadapat kemerdekaannja.
Tinggal tetap mempertahankan deradjat Bangsa dengan segala sedjarahnja,
Kita altan menang, karena Bangsa Kaloekoe Selatan sendiri jarg berhak menentoekan
identiteitnja, dan tida boleh dipaksa ataoe dipengha'roei oleh siapapoen.

•

Menteri Negara.

New York, September 11, 1971

Atas_nama Pemerintah Daroerat,
V

Dalam_Negeri



Te,/enactlc-'Bele5.rï ir. ManusarBa-Dr?, o'̂ nracl&y:;'/ Adam Malik inzake de P,H.S.

Ir: verband met het staatsiebezoek van de Koningin der Nederlanden aar
Tndoa&sië resumerend net de daaraan verbonden gevolgen en resultaten acht de
Pemerintah Daroerat o.l.v. Acting Px-esident Lt. General T.J. T a m a ë l a het
nodig sijn standpunt als volgt nader toe te lichten:

Rekening houdende met de bepalingen van de United Nations ten aanzien van
'-*0 Hechten en Vrijheden van een Volk en met het gevoerde R.M.S.-strijd door de
Femerintah' Daroerat -RTM.S. (Z'd. Molukse Regering in ballingschap) op het
politieke terrein bij de United Nations mag worden vastgesteld dat de Vrijheid
van de R.M.S, niet afhankelijk is van de betrekkingen tussen Nederland en Indo-
nesië.

Alhoewel in de 3̂ 0-jarige overheersing het Zuid-Molukse Volk ten allen
tijdtj getrouw is aan de Nederlandse vlag, is nu helaas voor heel het Zuid-Molukse
Volk gebleken dat de Nederlandse Regering haar economische feanden met Indonesia
moer lief heeft dan het naleven r>an zijn plichten: op te komen voor de Rechten
en Vrijheden van het Zuid-Molukse Volk.

De R.M.S,-kwestie is G E E N binnenlandse aangelegenheid vanJCndonesie*,
Ĥ JËr̂  Jî l3jjj3ke_zaak die ook de I N T E R N A TI O N A L B wereld aangaat.

Als men de wil van Schmelzer en Adam Malik opvolgt, wil dit zeggen, dat de
Proklamatie van de R.M.3. in de stad Amboina op 25 April 195° als te niet kan worden
beschouwd, hetgeen een vernedering zal betekenen voor heel het Zuid-Molukse
Volk.

Door te handelen overeenkomstig de wensen van ir. Manusama zal '"alle activiteiten
voor het welzijn van het Zuid-Molukse Volk in Nederland, maar des te meer alle
acties dis worden uitgevoerd voor de erkenning van de R.M.S. geen enkele winst-
punt behalen, welke dan ook met de volgende bewijzen kan worden gestaafd:

1. Het beleid van ir. Manusama kan de acties van de 33 Zuid
Molukse Vrî ieidsstrijders ddo 31/8/1970 te Wassenaar niet
ten volle verdedigen.

2. Resultaat van de besprekingen ddo 7-10-1970 tussen
Manusama/de Jong te Den Haag......NIHIL.

3. Resultaat actie 'Geef ons de Vijf'....ook NIHIL.

De bespreking met drs. Schmelzer op verzoek van ir, Manusama zelf, zal
geen uitzichten Meden aan de R.M.S..,maar is zelf in strijd met de noden en
wensen van het Volk der Zuid-Molukken en des te meer in strijd met haar Procla-
natie.

Daarom raadtde Pemerintah Daroerat heel het Zuid-Molukse Volk aan;

Laat U door de "besprekingen Schmelzer, Malik/Manusama niet afleiden, weest
standvastig in de R.M.S,-strijd, bouwt U vertrouwen op de Pemerintah Daroerat,
want do B.N.S. gal zeker zi.jn Vrijheid 'behalen.
î jft~vasjt̂ in Üvi Recht jvoor JLand, Volk en Cultuur.

We zullen zieker overwinnen want alleen wij, Volk der Zuid-Molukken, hebben het
volste recht onao identiteit te bepalen en niet onder dwang van wie dan ook.

New York, September 11, 19?1

ataŝ nama/namens P&merinta'n Daro-grat

Msnteri Negara ' Mcnteri Dalam Nepreri » •
t i •p.-'i ^ys-*, \ -. \\ *.\ *'' t J. :r7*

v • \ --»^ ».; v -, .̂ ..-- .

• ;̂ i-Ir̂ ±H2:5â l3jy_ï̂



8 Ho V, 1371

RAPPORT VAN C 5.11.1971

AAN :

No. s

Betr.: Periodiek "Kandjolie Perdjuangan"

Op 14-10-1971 werd
het volgende vernomen:

De noodregering van de MM in Amerika heeft een nieuw periodiek
uitgegeven ónder de naam "Kandjolie Perdjuangan".
Van de redactie maken deel uit:

Kandjolie Perdjuangan is in Nederland te koop voor f. 5i~—
per exemplaar.

TS.



HAPPORT VAN C.

AAN : CFO

NÖ. : 14.875 dd. 24.12.71

Daph

2* DEC,

Betr.: Successen van de "Noodregering"«

Van
navolgende vernomen.

werd op 30-11-1971 het

De "acting president van de noodregering", I.J. TAMAELA, heeft
steeds betoogd dat hij over de aard van zijn resultaten bij de
V.N. geen mededelingen kon doen om de desbetreffende regeringen
in hun relatie met Indonesië niet in verlegenheid te brengen.
Naar verluidt vindt .
lid van de werkgroep van de "noodregering", tevens deel uit-
makend van de commissie'welke streeft naar herstel tot eenheid
van de Zuid-Molukkers, deze verklaring niet bevredigend.
Hij is voornemens om I.J. TAMAELA voornoemd uit te nodigen de
namen te noemen van die landen welke zich positief hebben op-
gesteld achter het BMS streven» en hiervan de bewijzen te
overleggen*
Een en ander in navolging van de "regering MANUSAMA" die een
verslag heeft doen uitgaan over de op 31-10-1971 te Geneve
gehouden bijeenkomst met de WFUNA (World Federation of the
United Nations Associations).
In dit verslag zijn de landen die achter het streven van de
SMS staan wel met name genoemd.



, 2 7 JAN. 1972

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

KR. : 151H

BETR.: Opstelling Zuidmolukse jongeren

27-1-1972

Van
werd op 11.11»71 het volgende vernomen:

De Zuidmolukse jongeren zijn het er in het algemeen over
eens, dat extreme activiteiten het RMS-ideaal schaden.

is van mening, dat de jongeren van de TAMAELA-groepe-
ring zich niet aan dergelijke activiteiten schuldig zullen
maken, temeer daar de leiding van deze groepering dit uit-
drukkelijk heeft verboden.

Vele jongeren hebben ingezien dat het RMS-ideaal
niet op korte termijn gerealiseerd kan worden.
Dit heeft ertoe geleid dat steeds meer jongeren ertoe over-
gaan de Nederlandse nationaliteit aan te vragen.
Als Nederlander"voelen zij zich beter "geborgen" en hebben
zij het gevoel meer kansen te krijgen om in de Nederlandse
maatschappij te slagen.
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BETREFT : Aankomst ran TAMAeLA in Nederland omstreeka 25-4-19?2«

De Telegraaf van 18 april 1972 meldde dat op vele plaatsen
in het laad de commando's van de Missi Militer oefenen om op
25 april 1972 TAMAeLA bij zijn aankomst op Schiphol als ere-
wacht te kannen begroeten»

22.-q-.1972*
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3etr.: Ontevredenheid onder de aanhangers van de MM.

Van
volgende vernomen:

werd op 19.k.72 het na-

Circa twee maanden geleden hebben een aantal aanhangers van
de MM w.o. commando's het "kabinet" van de "noodregering"
schriftelijk verzocht stappen te ondernemen tegen de "acting
president" I.J. ÏAMA3LA
Zij deelden het "kabinet" mede geen genoegen te kunnen nemen
met de valse voorlichting die hij geeft over zijn werkzaam-
heden in de V.S. alsmede zijn verblijfplaats.
TAHAELA vnd. die hieromtrent door het "kabinet" was ingelich
heeft opdracht gegeven de groep ontevredenen "uit te stoten"
Een van de initiatiefnemers van esrder genoemd schrijven is
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HAPPORT VAN C . 3A.11.72

AAN : CFO

NB'. : 17.262

BETR.: MM-aangelegenheden

Van werd het
navolgende vernomen:

• «.

a. De ZM-strijdkrachten die behoren tot de zgn. noodregering,
zijn op 21.10.72 in Vaassen bijeen geweest.
Op deze bijeenkomst heeft de "Min.v.Def."

i.v.m. het bezoek van pres. SUHARTO aan Europa
de aanwezigen gewaarschuwd niets tegen dit bezoek te onder-
nemen, en zich niet -door andere groeperingen te laten mee-
slepen.,

, Hij heeft voorts het optreden .van de comjnando's in .Haarlem
afgekeurd» ,
Nadrukkelijk'werd door hem gesteld'dat de commando's alleen
met zijn toestemming mogen optreden.

b. Een ZM-dansgroep zal n.a.w. in dec. a.s. naar de VS ver-
trekken .
Deze uit ca. 30 personen bestaande groep staat o.l.v.

Eëis-en verblijfkosten worden door de deelnemers zelf ge-
dragen .

c. Het aantal ZM., dat bereid is de zgn. belasting t.b.v. de
noodregering (TAKAELA) te betalen, wordt steeds kleiner.
E.e.a. wordt toegeschreven aan het uitblijven van resultaten
op het internationale politieke vlak en het niet nakomen
van door TAMAELA gedane beloften.
Teneinde toch over de nodige gelden te kunnen beschikken
heeft laatstgenoemde zgn. leenbrieven uitgeschreven, die na
de onafhankelijkheid van de RMS zullen worden verzilverd.
Naar verluidt heeft TAMAELA h ^
f *fO.OOOt- weten te vergaren.

-2-
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Als motivering voor het uitgeven van de leenbrieven heeft
TAMAELA gesteld dat er een bepaald bedCAg .-̂ ë̂ '-fenk in
New York moet staan om de VN te kuuLum "trnïeij,.̂ ft1i n£&tin ^«ge-
ring" over voldoende fondsen besbhilnr." . .L_..:t.

d. Op een in september 1972 gehouden bijeenkomst van de noodre-
gering heeft TAMAELA de aanwezigen doen weten
dat hij een "bepaalde commissie" van de VN schriftelijk
heeft verzocht de zaak van de EMS op de agenda te plaatsen.
Hij verklaarde goede hoop te hebben dat zijn verzoek zal
worden ingewilligd omdat er reeds 5 weken waren verstreken
zonder dat er op dit verzoek antwoord werd ontvangen.
Bij een afwijzing zou hij n.l. reeds binnen twee weken be-
richt hebben ontvangen.

e. Na een "kabinetszitting" van de noodregering op 12.8.72
t.e Utrecht is het tot een openlijke breuk gekomen tussen de
"Min.v.BiZa", en de "premier"

Eerstgenoemde heeft naar aanleiding hiervan op 1̂ .10.72 de
"ministers" in Krimpen a/d IJssel bijeengeroepen om de cri-
sis te bespreken.
Slechts enkele van hen hebben aan deze oproep gehoor gegevei
Volgens de zegsman is gefrustreerd, hij had
n.l. aspiraties voor het premierschap, maar werd bij de ver-
kiezing door met 9 tegen 2 stemmen verslagen*

f. De activiteiten van RMS-Links en Mej. m.b.t. het
eenheidsstreven zouden worden gesteund door de "Min.v.BiZa"

Zijn zoon heeft zich met een aantal jongeren uit Krimpen a/c
IJssel bij bedoelde groep aangesloten.
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BETR.: MK vreest activiteiten van mej.PASANEA

Van .tierd, op 1.11.72 vernomen
dat na de terugkeer van mej. . ^ uit de VS
(medio oktober) onder de MM-leden een pamflety^at onderte-
kend is door en ,
resp. "minister en onder-min.v.voorlichting" van de MM, wor-
den zij gewaarschuwd voor de valse voorlichting van mej.

inz. de werkzaamheden van TAMAELA en

/ is verspreid
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Betr.r
2̂ .11.1972

is contactman bij de M.H., hetgeen inhoudt dat hij tussen-
persoon is tussen de Volksvertegenwoordiging en de groep
Kolukkers die hem als vertrouwensman kozen.
Voorts bekleedt hij de functie van algemeen secretaris van de
Volksvertegenwoordiging.
De Volksvertegenwoordiging bestaat uit: de voorzitter + 20 per
sorien, die gekozen zijn uit de contact-personen.
Vrouwen hebben geen zitting in de Volksvertegenwoordiging.
Naast de Volksvertegenwoordiging bestaat nog een advies-lichaa
Ook de "regering" kent zo'n advies-lichaam.
De Volksvertegenwoordiging heeft tot taak om de volkswil aan
de regering kenbaar te maken, Daar ook omgekeerd regerings-
besluiten aan het volk door te geven.
Gesteld kan worden dat de M.M. in Nederland niet politiek acti
is.
De regering ziet hierin geen heil, omdat men van de ̂ ederlands
regering niets te verwachten heeft.
Daarom ontplooit de regering haar activiteiten in Amerika,
waar zij andere mogendheden benadert met het doel de kwestie
R.M.S. op de V.K.-agenda te krijgen.
Uitgaande van het principe dat men zich in het "gastland"
(= Nederland) heeft te gedragen als gast en zich dus heeft te
gedragen naar de wetten en normen van het land, zal de M.M.
dan ook nimmer activiteiten ontplooien die hiermede in strijd
zijn.
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Betr.: Activiteiten TAMAELA.

Van .
werd op 18.12.72 het volgende vernomen. De

"min. van Defensie", . is van mening
dat het enthousiasme van de Zuidmolukkers in Nederland voor
de strijd van de bevrijding van de Zuid-Molukken aan het
tanen is.
V.w.b. de MM-leden schrijft hij e.e.a. toe aan het door I.J.
TAMASLA gevoerde beleid,dat in hoofdzaak is gebaseerd op het
doen van beloften en uitspraken,die hij niet waar kan maken.
Voorts heeft het feit dat TAMAELA geen activiteiten meer kan
ontplooien in de VN er toe bijgedragen, dat men geen vertrou-
wen meer in hem heeft.
Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van zijn geestverwan-
ten weigert de z.g. belasting te voldoen. TAMAELA zit hier-
door vrijwel aan de grond en kan zich geen buitenlandse reizi
meer permitteren.

heeft hem geadviseerd "het volk" over de stand van
zaken te informeren en vervolgens de activiteiten te staken.
TAMAELA is echter nog steeds hoopvol gestemd. Hij acht het
niet uitgesloten dat er alsnog een land gevonden wordt dat
de zaak van de RMS bij de VN aanhangig maakt.

MP.
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bleek enigszins geschokt te zijn over uitspraken vai
"landgenoten" tijdens of na een bijeenkomst voor Zuid-Molukkea
in het gebouw Am+citia te Ben Haag op 20-1-73» Alle op die
bijeenkomst aanwezige Zuid-Molukkers waren Aanhangers van Ir*
MAHUSAME en voornawlijk afkomstig uit de woongebieden Moor-
drecht» Assen en Ijsceloord. Genoemde drie woongebieden noemdt

broeiasaesten van onrust, van waaruit gewelddadige
acties kunnen worden ondernomen» In het woonoord Assen bijvoor
beeld zijn twee van de drie gezinnen fanatiek aanhanger van I]
HAHUSAMA» Vanuit vooral de woongebieden Assen en Moordrecht
kan, als dat wezenlijk wordt, geweld verwacht worden. Er hees
grote onrust onder de aanhangers van Ir, MANU3AMA. Men voelt
zich "belazerd" door de Nederlandse regering, omdat deze rege-
ring haar beloften na de zaak Wassenaar niet is nagekomen* In*
dien er niet snel en adequaat wat aan deze zaak wordt gedaan,
kan men in de nabije toekomst gewelddadige acties verwachten*
De oudere aanhangers van Ir* MANUSAXA weten de jongeren nu no<
in toom te houden, dooh hoe lang men dit nog kan volhouden, ki
niet gezegd worden* Vooral onder de jongeren, voomèoelijk
uitgaande van de 90901 groep Waasemaar, begint steeds meer vej
zet te rijzen tegen de lankmoedige houding van de ouderen*
Ook heerst er onrust, zij het van andere aard, onder de aanhai
gers van TAMAILA. Ook in dit geval gaat deze onrust uit van d<
jongeren, voornamelijk tegen het gevoerde beleid van het kabi-
net TAMAELA. Deze onrust werd nog verhevigd, nadat bekend wen
'dat TAMAELA twee villa's had gekocht in de gemeente Vaassen,
TAMASLA brengt hiermee zijn tweeslachtigheid.tot uitdrukking.
Tegen al zijn aanhangers zegt hij namelijk dat een ieder in d*
eerste plaats moet vechten voor de tot standkoming van de vri;
republiek der Zuid-Molukken. Se privé—zaken moeten naar het
tweede plan worden verschoven* Hat heeft nu TAMAELA gedaan»
Hij regelt eerst zijn privé zaken en gaat daarna pas vechten
voor "hun zaken1*.
TAMAELA, zo werd vernomen, loeft geseheiden van zijn vrouw*
Zijn vrouw woont in Heerlen*Aterwijlb TAMAELA één der villa's
in Vaassen gaat bewonen* Wie in de andere villa gaat wonen ws<

niet. Het is mogelijk, doch informant weet dit niet
zeker, dat de minister van Buitenlandse zaken, Mej»
in deze villa gaat wonen, of daar reeds woont»
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Me J. verblijft volgens momenteel in New Tori
om daar de zittingen bij te wonen van de vergaderingen van de
Verenigde Naties. Zeker weet dat Mej* rond
de jaarwisseling in N*w tork verbleef, omdat hij bij kennissen
in Assen een "gelukkig nieuwjaarskaart1* van haar heeft gezien,
door haar ondertekent, en afkomstig van een met name genoemd
adres in New Tork, Bit adres kent hij niet meer en kan dit ook
niet meer achterhalen, omdat deze kaart* nadat hij van de inhoi
had kennis genoaen in de prullenbak werd gedeponeerd.
Binnen het kabinet TAMABLA zijn grote spanningen geweest» Eén
der opposanten van TAMAELA, de minister van Binnenlandse Zaken

i heeft zijn ontslag gekregen* Reden van dit ontsli
sijn de negatieve uitlatingen van m.b,t» het sleol
door TAMAELA gevoerde financiële beleid. Ook de minister-presi-
dent, heeft het veld geruimd, 2ij het in dit
geval op eigen verzoek» Bij was het met het gehele door het ka-
binet gevoerde beleid niet eens. Bat deze mensen zijn vertrokki
weet zeker*

der zusjes heeft zich als secret aress*
van TAMAELA teruggetrokken* Zij maakte in het openbaar bekend,
dat fAMAELA in New Tork totaal niets heeft uitgevoerd voor de
zaak Van de Molukken* Zij ging zelfs verder en heeft beweerd
dat TAMIELA het aan hem "geschonken" geld, bestemd voor het
aanhangig maken van ds kwestie Zuid-Molukken in de 7.N., al Ieei
voor eigen baten heeft aangewend*

en de gezusters jjroberen nu een eigen or<
nisatie^öp te bouwen* Hen probeert aanhang te krijgen onder de
jongeren uit de TAMAELA groep* Zij doen dit via het beleggen vi
vergaderingen, waarop zij hun kritiek jegens TAMAELA uiten* Zi;
vragen de jongeren zioh bij hen aan te sluiten, om zodoende te
komen tot een heshte organisatie*
Be groep TAMAELA wordt mede in stand gehouden door een goed
funktionerende inlichtingendienst * Via deze inlichtingendienst,
waarvan de heer
6Sn der belangrijkste mensen is, is men geïnfiltreerd in diverf
in Nederland opererende Zuid-Molukse actiegroepen. nee
eens verteld, dat men zelfs is geïnfiltreerd in hoge bestuurli;
kringen in Indonesië.
Be leider van CRAMS, is, zo werd vernomen, een tijc
in Indonesië geweest* Hij heeft daar besprekingen gevoerd met
regeringsfunktionarissen* Be autoriteiten in IndonesiS hebben
hem de toezegging gedaan, dat er een gebied op Sumatra zal worc
toegewezen aan Zuid-Molulckera indien er in slaagt
50 Zuid-Jïolukse gezinnen bereid te vinden naar IndonesiS terug
te keren*

wist, toen hem daarnaar werd gevraagd, dat de opponei
van TAMAELA, de "heer** , momenteel in Nederland ver-
blijft* Zijn juiste woon- of verblijfplaats is hem echter 4nbe-
kend* kon naar Nederland komen via bemiddeling van
Ir. MANUSAM A> Ir, H ANUSAMA heeft de Nederlandse regering ver-
zocht deze $an een verblijfsvergunning te verlenen. Ha toestem-
ming is /«vanuit de Fhilippijnen naar Nederland gekomei

Q e z i e n

J
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O-o 6.8.?;; wcr.d liet vol-eiide vorno:.ion van ID-Avjelcloom,

Op zaterdag^ augustus 1973 vond te Vaassen een bijeenkomst plaats van de

vrouwenbeweging van de TAHAcLA-groepering.

In de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 augustus verscheen te ca. 02.00 uur

één Molukker aan de poort van het politiebureau. Op verzoek van de polxtze

toonde hij een identiteitsbewijs op naam van
verzocht de dienstdoende politie-afatenaar hem aan benzine te help,

De politieman stemde toe en opende poort van de binnenplaats, waarop

„aar binnen reed, onmiddellijk gevolgd door een tweede auto, waarin «

ook Molukkers bevonden. Totaal zaten in de auto's twee vrouwen en acht «an-

Mj'controle bleek dat de tanks van beide auto's nog half g.vild waren, was

op de politie te kennen gaf dat de.e hoeveelheid voldoende was om de grot,

weg op te gaan en om fójj een nachtpomp verder te rijden.

Beide motorvoertuigen zijn hierop vertrokken in de richting Barneveld
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BAPPQgP VAM C 25-9-1973
AAN : CFO
NO. : 19.693
BETE. : "Dagorder" van president TAMAELA.
BIJL. : 1 (één)

Van werd op 28-8-1973
ontvangen een fotocopie van een dagorder van president
TAMAELA, gedagtekend Vaasen 1-8-1973 (zie bijlage).
In deze dagorder, welke is uitgeven n.a.v. een schrijven
uit de Holukken aangaande herstel tot eenheid ' ,
draagt het "staatshoofd" TAMAELA alle Zuidmolukkers, die voor
de BMS zijn, op zich te laten registreren bij een van de con-
tactpersonen in hun woonplaats.
De consequenties van het negeren hiervan zijn uitsluitend
voor rekening van betrokkene, aldus de dagorder.



Pemerintah R.H. S. di Loear ITegeri.

Pokok: Soerat Perintah

M E N A.

Kehadapan;

Gemoea Hajat R.M.S. jang
berada di Loear Negeri.

Mendahoeloei Perintah langsoeng, nalca Kepala Negara
sampaikan terlebih dahoeloe Giang Baé, Tabea, Malam Baé
kepada semoea Ra jat P.. M. S. di Loear Hegeri (di Belanda,
Europa, Afrika, As ia dan Amerika) dengan tidak nöaböda-becLakaïi
partij apapoen djoega.

Seperti ternjata pada pokök terseboet diatas,
mengingat soerat seroean Tanah-Air, tertanggal 2 Juni 1973»
maka Kepala Negara General Isaac . J .Tamaela P £ l'I I H T A. I-I-
K A N seperti terseboet dibawah ini :

Barang siapa jg 'stin??,o'Hh2 - Berdjiwa dan Berdarah.
R.M. S. dan jg Benar2 hindoe dan Tjinta Kebebasan dan
Megaranja , sesoeai dengan Proklamat ie poen sesoeai
dengan Toentoetan Ra.jat Gengsara di Tanah-Air,
Kepala Negara pei'intahkan dengan setjepat moengkin
sesoedali raeneriraah soerat perintah ini, melaporkan
nama masing2 kepada Anggota2 Pemerintah R. M. G.
ialah Contactpersonen ditempat masing2 atati •
ditempat berdekatan.
Barang oiapa jg tida mempe rha t ikan dan tida maop
ta'aloek dibav/ah perintah terseboet, D jangan
Men je s al dihari koedian.

K o e r i a,

Vaassen 1 Augustus 1973

Temboesan;

1 . Menteri Loear Negeri

PJM P.Ch.'.f. Gahureka.

2. M.U.M, dan Peraoeka Bangsa
di Tanah-Air.

K3PALA

. ~Lt . General Izaac . J . TAMAELA- .
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22-11-73

an en Missie Mjliter.

Door tussenkomst van ID-GP Utrecht werd op 5-10-1973 het
volgende vernomen

De groep van TAMAELA houdt zich momenteel opmerkelijk rustig,
men wil kennelijk de ontwikkelingen in de VN afwachten. Het
is in ieder geval zeker, dat de onafhankelijkheid van de
Zuid-Molukken een agendapunt van de vergadering van de VN is
geworden, doch men weet niet wanneer dit punt in behandeling
zal komen, men vreest, dat dit door de grote internationale
ontwikkelingen steeds verder zal worden verschoven.
Het is wel opmerkelijk te zien, dat vele 2uid-Molukkers er
toe over gaan zich te laten naturaliseren tot Indonesiër.
Men is er heilig van overtuigd, dat de Zuid-Molukken onaf-
hankelijk zullen worden verklaard. De ware aanhangers
wachten echter eerst af, op aanraden van TAMAELA, alvorens
een naturalisatieverzoek in te dienen. TAMAELA heeft gezegd
er voor 8>Q% zeker van te zijn succes te behalen in New York.
Hij heeft zijn aanhangers gezegd, ondertussen niet stil te
blijven zitten. Om te accentueren, dat hij meent wat hij
zegt, heeft hij zijn aanhangers gezegd, dat zij hem dood
mogen schieten, als hij geen succes in New York haalt. Als
de Zuid-Molukken onafhankelijk worden, dan zal TAMAELA, zo
heeft hij verklaard iedere Zuid-Molukker die heeft gewerkt
voor de Indonesiërs of voor de Nederlanders, voor de rechter
slepen.

-2-
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Hij zal ze allemaal aanpakken en men zal hun straf niet
kunnen ontlopen. Hij laat nu reeds rapporten opmaken van
Zuid-Molukkers die in de Vrijheidsstrijd passief blijven
toekijken of die de Indonesiërs of de Nederlanders be-
hulpzaam zijn* In kleinere kring heeft TAMAELA gezegd, dat
hij zijn mensen volkomen vrij zou laten in hun keus in
Nederland te willen blijven of naar Indonesië terug te
keren, indien hun streven in de vergadering van de VN
niet wordt beloond.
Hij is er blijkbaar dan toch niet zo zeker van, dat hij
inderdaad succes zal hebben, doch dat kraamt hij aan een
groter publiek uiteraard niet uit.
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?Tr.-r 75/338 d-d- 19-2-197^

: CFO

: Mogelijke actie van Apim.

Bijl.:

Op 15.1.197̂  werd
het navolgende vernomen.

In kringen van de noodregering houdt men er rekening
mee datt als gevolg van het vlagincident op 27.12.1973,
de Indon. ambassade/Apim zich zal revancheren.
In verband hiermee zal de "Min.v.Def."
de "bataljons commandanten" opdragen om de gedragingen ,
van de Apim nauwlettend gade te slaan en hem hiervan
telefonisch op de hoogte te houden. Voorts zal
"hoofd van de inlichtingendienst" een geH^jKtufdende op
dracht krijgen.

29.1.197̂

301A10
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RAPPORT VAK CFO

No. : 7VV73 1if-3-l97i|.
Betreft : Reacties op reis naar Indonesië van

Minister van der STOEL.

D.t.v. ID-GP Utrecht werd op 8 februari 1971»
het volgende vernomen :

Binnen TAMAELA kringen heeft men nog niet gereageerd op de
reis van minister van der STOEL naar Indonesië. Men kijkt
vermoedelijk eerst de kat uit de boom over de resultaten
van de speciale commissie die naar Indonesië gaat.
Het is wel opvallend, dat de laatste tijd zeer veel Zuid-
Molukkers naar Ambon reizen voor familiebezoek.
Deze reizen worden over het algemeen georganiseerd door
de Zuid-Molukkers zelf tegen niet al te grote kosten. Men
reist eerst naar de Filippijnen, van waar men per boot de
oversteek maakt naar Ambon.
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Bijl.:

Van werd m.b.t. het
toenemend aantal door Z.Molukkers gepleegde roofovervallen
etc. vernomen dat de "noodregering" van TAMAELA e.e.a.
veroordeelt.
Dergelijke praktijken doen afbreuk aan de goede naam fran de
Z.Molukkers en zouden een belemmering kunnen wormen voor de
realisatie van de vrijheidsideaal.

MW

301 Al O
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Aan : CFO

Betreft : Rondschrijven van TAMAELA-organisatie.

Bijl.:

Op 13-2-1975 werd een rondschrijven
van de TAMAELA-organisatie ontvangen (zie bijl.)
In dit schrijven, met verwijzing naar de recente
"politieke successen van TAMAELAV opgeroepen tot etetu
en trouw aan de "Generaal"

301A10



PEfflERINTAH-DARDERAT R.IY1.S.
Dienst Public-Relations
Af d» Jbriguron

Aan alle Zuid-Molukse jongeren
in Nederland' r,

Ifl s n a ,

Na 25 jaren hebben velen zich afgevraagd of ons huidige streven
naar erkenning van een "vrije Republiek der Ziiid-lïlo lukken op een verantwoorde-
lijke wijze is gevoerd.

-Ondanks de grote politieke tegenstellingen die zich tot uiting
komen in onderlinge rivaliteit bezitten," wi j voor eeuwig ons gemeenshappelijke
gevoelswaarde als Anak lïlaloekoe-Selatan.

-Hoewel aan de ene kant, externe invloeden ons weg naar een vrije
Republiek blokkeren, betekent deze invloeden voor ons gelijktijdig een stimu-
lans om deze blokkade op te hef ton en in onze trijd te volharden. Onrechtvaar-
digheden die de wonden van de Zuid-Molukse strijd openrijten, houden niet in
dat' hiermee de ziel en de geest van ons vierkleur uitsterven.

-Integendeel deze berusten op de fundamenten van de rechtvaardig-
heid die eens de kroon van de overwinning zal dragen. Deze overwinning kan
ons gegeven worden door: -

-General Izaac.3. Tamaëla, omdat zijn aktiviteiten vruchten^" dragen
die degelijk en wezenlijk een bijdrage leveren in ons politiek streven.
-Woorden schieten tekort om de omvangrijke resultaten en inspanning waarmee
hij voor onze zaak bij de Verenigde Naties opkomt te omschrijven. UJij volstaan
daarom met de laatste politieke ontwikkelingen bij de V. N.;

...j Ddo. 10 December 1974 Ontmoeting tussen Gen. Tamaëla en U.N. Secr.
Gen. Kurt UJaldheim. Later in de middag speciale petsPcanfefoht±a~met Press In-
ternational betreffende bovengenoemde ontmoeting (zie hier als bijlage één van
de vele kranten.artiekel over deze pers conferentie)

Ddo. 14 Januari 1975 bij pers conferentie tussen Kurt UJaldhsim en
Press International werd. vragen."gesteld over de Zuid-lYlolukse strijd. Deze ge-
beurtenis staat vermeld in de U.N.PRESS RELEASE SG/SIYI/2139 ddo.14 Januari 1975.
Als antwoord verwijst Kurt UJaldheim te Internationale Pers naar General Assembly,

-Wij menen jullie deze positieve resultaten niet te mogen onthouden,
temeer omdat wij ons die plicht en verantwoordelijkheid ten aanzien van onze
Tanah-air Iflaloekoe-Selatan realiseren en deze in gemeenschappelijk verband, t&
ramen met jullie allen willen en moeten dragen. Immers, wij moeten'straks ons
vierkleur dat met traan, bloed en leed besmeurd zijn verder dragen. Laten wij
daarom gezamelijk de sleutel, die ons nu aangereikt wordt door General ïzaac.J.
Tamaëla aangrijpen om de poorten van

"Tandjoeng Alang don Noesa Niwe" te openen, die leiden naar een

souvereine rechtsstaat de Vrije REPUBLIEK DER ZUrD-ffigLÜKKEN

Twello, 25 Jan.'75,

in o e r ia,.

Dienst Public Relations R.IY1.S.
Afd. Jongeren

B. Hallatu P. Thenu



C ( CFO) nr.:

Aan :

Betreft :

Bijl.:

j

A C D / J 3 yAUU j ^ ̂  <J t >

datum 2 3 hu

CO

b. ^_ d.

^T ƒ f o To d d t<L . f- 'X~

CFO

Vermindering van het enthousiasme bij TAMj
aanhangers .

r^i-
i S / 5

-

\eLA-

Op 17-12-197̂  werd
het volgende vernomen:

Het enthousiasme van de gewone TAMAeLA-aanhangers is, met
name in Hoogkerk, aan het afnemen. Slechts zij, die een
bepaalde status ontlenen aan het feit dat zij een functie/
rang bekleden in de organisatie van TAMAeLA, blijven nog
actief. De meeste aanhangers zouden momenteel nog zitten
in Vaassen en Smilde. In de laatste plaats werd de familie

met name genoemd.

8-1-1975
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IfKC ( CFO) nr.rf

Aan • CFO

Betreft : TAMABLA-groep,

d.d. B.9ÏÏ

Bijl.:

Op 10-6-1975 werd

vernomen:
het volgende

De Zuid Molukkers van de TAMAELA-groegering hebben
opdracht gekregen om zich te distancieren van het
proces tegen de deelnemers aan de gijzelingsplannen
tegen H.M. de Koningin.
Het doel hiervan'is, dat bij evt. incidenten of pro-
vocaties de TAMAELA-aanhang buiten schot blijft.

Typ.i

301 Al O



ACD / i JY1

datum 15 OK1197 5

CO

b. d.

C ( CFO) nr.:

Aan : CFB

Betreft : TAMAELA/Keiezen

d.d.

Bijl.:

Op 14-8-1975 werd
het volgende

vernomen.

Zaterdag 9 aug. j.l. is Genl.TAMAELA met zijn comple
staf in Helmond geweest.
Doel van dit bezoek was om onder de aldaar wonende
Keiezen leden te werven voor zijn organisatie.
TAMAELA hanteerde de leuze, dat hijzelf (hoewel geen
Keiees zijnde) op Kei was geboren en getogen.
Het resultaat was dat drie Keiezen, onder wie ene

tot de organisatie van Gen. TAMAELA zijn
toegetreden.

N.B.: Volgens zijn vrij veel commando's van
TAMAELA overgegaan naar de groep van

. TAMAELA zou nu dus trachten om
"aanvulling" van Keiezen voor zijn organisati
te verkrijgen.

301 Al O



ST AAN: HOOFD B.V.D.
t.a.v. de Heer

Nr. 89.903.x.4. DATUM: 4 mei 19?6.

•o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—o—o-o-o—o—o—o-o-o-o-o-o—o—o—o-o-o-o-o—o-o—o-

Datum bericht : 27 ap:<!*"49¥6»—„«̂ •——-BÉ-

Bron :

ff\d rernoaen dat van d» 7aaa«l a-groep

een hoge oontrilmtie wordt geeivt» Het Iĵ dr.ag dat begin vo-

rig jaar net ƒ 25t- va» verhoogd, sou nu «taan op ƒ 260,-

per aaand per geiin.

2 -



Op een gegeven nonent noest er voor Tamaela neer geld kon«

ondat hij iet» noest regelen in lelgil. Men vertrouwde het
niet en reisde hea na. Hij werd toen gevonden aan een roul

te, waarna nen hen sou hebben afgetuigd,
let doen en laten van ïanaela sou veel kwaad bloed setten.

Steeds neer Zuid Kolukkera souden bij hen weglopen en aan-
hangers van Manusana worden.



C ( CFO) nr.:

Aan :

Betreft :

d.d. i 197S
CFB

Regeringsverklaring TAMAELA

Bijl. :

Op ̂ .5.1976 werd via KP Assen verkregen:

Een fotocopie van een regeringsverklaring van Gen TAMAELA
m.b.t. de december-acties 1975i gedateerd 7 dec. 1975 «
Twello.

301A10 - 506622*



PEMERI'NTAH DAROERAT REPOEBLIK MALOEKOE SELATAN

Dl LOEAR NEGERI

R E G E R I N G S V E R K L A R I N G

De Zuid-Molukse Noodregering onder Zijne Excellentie Generaal I.J.Tamaela
verklaart dat :

a. zij de doden, die in Beiten zijn gevallen zowel het
Nederlandse volk alsmede het Zuid-Molukse volk hebben geschokt,
ten zeerste betreuren.

b. Gewelddadige akties in Nederland passen liet in ons beleid,
maar rekeninghoudend met onze positie zijn dergelijke okties die
te maken hebben met ons strijd niet te voorkomen.

c. gelet op het bestaan van de nog steeds van kracht zijnde status
van S.O.B, tussen Indonesië en de Repubiik der Zuid-Molukken
staan wij als Zuid-Molukse regering en volk achter de bezetting van
onze vrijheidsstrijders van het Indonesische Consulaat te Amsterdam,
met alle konsekwenties vandien, totdat ons doel :
een v r i j en een o n a f h a n k e l i j k land bereikt is.

Wij volgen de ontwikkelingen op het voet.

wg.; P. Thenu
Min, President

J. J.Manuputty

Min. v. Defensie

Namens de Zuid-Molukse regering
onder Z. E. Generaal I.J.Tamaela

J. Tupomahu
Staatssekr.v. Defensie

P E N J A T A A N P E M E R I N T A H

Pemerintah Daroerat Repoeblik Maloekoe Selatan Dï Loear Negeri jg di pimpin oleh PJM.
Kepala Negara General I.J.Tamaela, menjctakan sebagai terssboet di bawa :

a. ketiga korban peristiwa Beilen sangat karn; sesalkan.
b. Djalan kekerasan tiada sekali kali terdapof didalam beleid Pemerïntah

Daroerat Repoeblik Maloekoe Selatan di Loear Negeri, t e rap i mengingat
„ , kepada keadaan perdjoeangan kami, maka kedjadiaan2 sedemikian tadcpct

kami hindarkan.
c. Mengingat kepada adahnja keadaan perang (S.O.B.) terhitoeng dari 1950

maka Pemerintah Daroerat Repoeblik Maloekoe Selatan di Loear Negeri,
rajatR.M.S. di Negeri Belanda dan rajat R.M. S. di Tanah Air
berdiri dl belakan pedjoeang2 kemerdekaan Repoeblik Maloekoe Selatan
jg kini mendoedoeki consulaat Repoeblik Indonesia di Amsterdam.

Kqmi setiap waktoe mengikoeti perkembangan tsb. di atas.

a.n. Pemerintah Daroerat Repccblik

1. 1. ; P. Thenu
Perdana Menteri

J. J.Manuputty
Men. Pertahanan

Maloekoe Selatan di Loear Negeri

J. Tupamahu
Sekretaris Nogara Perrahanan

Twello, 7 december 1975



. ƒ

d.d.

Aan

Betreft

Cf&
Bijeenkomst in Deventer

t 5 AU6.1976

Bijl.:

Van werd op 7-7-?6
vernomen dat het "kabinet" Tamaela medio juni een
bezoek heeft gebracht aan Deventer. E.e.a. op verzoek
van een aantal Keiezen die kenbaar had gemaakt tot de
Tamaela groepering te willen toetreden.
De "Min. v. Def." 'die het woord voerde
deelde de aanwezigen mede het zeer op prijs te stellen
dat zij zich aan willen sluiten bij Tamaela. Op hun
verzoek een eigen commando bataljon te mogen vormen
binnen de Tamaela, groepering wilde hij echter niet
in gaan*
Hij verklaarde zich tegen groepsvorming em vond dat
een ieder uit de Nolukken, of hij nu Ambonees, Keiees
of Ceramees is , met elkaar moeten samenwerken om
het gestelde doel te bereiken. Hij waarschuwde hen
voorts dat de "president" Tamaela tegen elke vorm van
actie is en dat zij zich daaraan hadden te houden.
Zij die daartoe behoefte hebben moeten dan maar naar
de Holukken gaan, maar voor Nederland luidt het de-
vies, handen in de broekzakken, aldus .

301A10 - 506622*



GEMEENTEPOLITIE MAASTRICHT

INLICHTINGENDIENST

NO.I.D.224/1976

ONDERWERP:

Zuid-Molukse Beweging
Dewan Maloekoe Selatan
afgekort Demas.

ACD /.

datum 8 NOV>t97*

00

De Inlichtingendienst moge U
het navolgende berichten:

"Op 2 oktober 1976 werd pef
post een brief bezorgd,die was afgestempeld in de ge-
meente Haarlem en gericht aan het hoofd van de Vreem-
delingendienst alhier.Deze brief is geheel gesteld ii
de (ouderwetse) Maleise taal.De brief en vertaling
gaan als bijlage hierbij en wordt kortheidshalve
naar de inhoud verwezen.

Voornoemde beweging,afgekort
als Demas,is ,doch veel activi-
teit ontplooit de beweging niet.De beweging is al-
hier ongeveer een 20 man sterk,hoofdzakelijke oudere
Zuid-Molukkers.Zij behoort tot de Tamaelagroep.

In het bestuur zitten

is tevens
"Minister" in het kabinet van Generaal Tamaela.Welk
"departement" hij heeft is niet bekend geworden.

Resumerend kan van Demas wor-
den opgemerkt,dat zij tot op heden zeer gematigd is
naar buiten getreden en geen reden heeft gegeven tot
enig politioneel optreden.

EINDE De LD*
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PELÜSRIüTAH DAROSRAT "REPOEBLIK MALOEKOE SELATAN" KELOEAR: NEGERT.

Secretariaat: D E M A S. K e p a d a

MAASTRICHT ; Haspengouw 38.

P«kok : Oendangan berapat.

IJAASTRICHT ; Haspengouw 38. Jth: Pd: Toean2 Angg:Perwakilan
Kepoelauan,

c f. „ r, Pd: Toean2 Angg: Party
b <3 / w j ' Pemerlntah

"H e n a " di Seseterapat.-

Oleh karena toentoetan Perdjoeangan dimasa depan ini sangat pentin
memandang kepada peralihan masa,maka dengan soerat ini berdatanglah kami Badan
Pengoeroes Harian Deraaa bertemoekan Padoeka Toean2 sekalianfbaik anggota2 Perwa-
kilan Kepoelauan inaoepoen anggota2 Party Pemerintah jang tergaboeng didalam satoe
Pimpinan De wan Mal o ek o e Selatan (EEMAS. )

Olehnja itoe maka atas nama Pemerintali Darperat "Repoeblik
Maloekëe Selatan Diloear NeKeri,kand. mengoendang Padoeka Toean2 sekalian oentoek
dataag menghadiri Rapat jang hendak diadakan pada hari Sabtoe jang akan datang
tertanggal 6-11-1976 berterapat di Café ZES PUNT MOORDRECHT tepat pada djam 11.00
soedah raoelai. ;

Kami berharap agar soepaja Padoeka Toean2 jang sp_enggoeh2 t.1lnta
alcan kelepasan Rajat sengsara ditanah Air,dan pengakoean Doenja dini?.sa depan
terhadap kemerdelcaan dan kebebasan tanah air kami REPOEBLIK MALOEKOE S3LATAN,
maka Padoeka Toean2 haroes raengindahkan oendangan kami ini serta datang didalam
Rapat terseboet oentoelr bertoekar fikiran satoe dengan jang lain dalam mengatasi
sogala kc-soelitan jang soedah terdjadijbehkan jang akan terdjadi pada maoe meng-
halangi maksoed kanri. bersama jang soenggoeh2 indah,moelia serta pedih ini.-

Sekianlah ada maksoed kami didalam soerat ini oentoek diketohooi
oleh Padoeka Toean2 sekalian dan sampai bertemoe pada waktoenja dimana tempat
jang telah kami tentoekan diatas, seraja kami soesoenkan Salam Kebangsaan Tanah
Air jang hangat

" H o e

MAASTRICHT 28-10-1976.

Temboesan dikirim; A.N. PSMERINTAK
_ ., , __, ... . _ , ,, . Badan Fengoeroes Harian D E M A S1. Kepada PJM; Walc:Perdana Inenten ö

« T - j T,-mi T/- j. tM • j. j Tertanda: Ketoea.2. Kepada PJM: Ket:Minister raad

3. Kepada PJM: Oeroesan Oemoem
» n ,. , o^4. Oentoek Simpanan.-

Secretaris:



DE NOODREGERING VAN DE REPUBLIEK DER ZUID MOLUKKEN IN HET BUITENLAND

Secretariaat :D£MAS
Maastricht, Happengauw 58
Onderwerp rUitnodiging voor

de vergadering

Aan:
de geachten heren

alhier

leden vertegwnwoordige
der eilanden
leden bestuursparty

M E N A

Aangezien de voortzetting van de strijd in de toekomst er uitermate precair
uitziet voor de overgangsperiode, is het dat wij "Het dagelijks bestuur van
DEMAS" U benaderen teneinde U, zowel de leden van de vertegenwoordiging der
eilanden als de leden van de bestmmrsparty, die in één orgaan zijn verenigd
te weten "de Dewan Maluku Selatan" (DEMAS) gezamenlijk te doen samenkomen»

Daarom nodigen wij U, uit naam van de noodregering van de republiek der
Zuid Molukken in het Buitenland, uit om de besloten vergadering welke zal
worden gehouden op zaterdag a. s. dd. 6 november 19?6 in het café "Zes Punt"
te Moordxrecht om 11.00 uur, bij te wonen»

Wij rekenen óp U, indien U werkelijk bezorgd bent over de bevrijding van ons
ïxiut onderdrukte volk in het vaderland, in de toekomende tijd zal in de gehel
wereld erkenning zijn met betrekking tot de bevrijding xxx en de vrijheid
van ons vaderland, de fiepubliek der Zuid Molukken, daarom bent U verplicht
zich iets aan te trekken van deze uitnodiging, wij komen in deze besloten ver
gadering bijeen on van gedachten te wisselen met elkaar om alle moeilijkheden
die gerezen ±* zijn te overwinnen en onze plannen toe te lichten, die van
werkelijk belang en van volde ende waardigheid zijn in deze netelige kwestie,

In deze brief lichtten wij dus onze plannen toe en hebben wij ze te Uwer kenn
gebracht. Tot ziens op eerdergenoemde plaats, uit naam van one volk in benau-
wenis.

In afschrift aan:

1. gevolmachtigd minister president
2. voorzitter ministerraad
3. algemene zaken
• arcniel

M O E R I A

Maastricht, 28-10-19?6
f

uit naam yan het bestuur

Het dagelijks bestuur DEMAS

Voorzitter
N.TITIHERU

Secretaris
. .EHATANEY



ACD

datum 1 7 A P R . 1 9 7 8

CO

b. d.

C ( C F O ) n r . : fV^ <«•«• J? ^, ̂

Aan : CFB

Betreft : Zuidmolukse activiteiten.

Bijl.:

Op 8.2.1978 werd
het volgende vernomen.

Gezien de activiteiten rond krijgt de indruk
dat er een nieuwe groep is ontstaan, die er naar streeft
om TAMAëLA en MANUSAMA tot elkaar te brengen.
Dit zal echter nooit lukken, aldus
TAMAëLA is al jarenlang op de "goede" weg (voor zijn aan-
hangers) en zal niet dulden dat anderen met de eer gaan
strijken. Bovendien is een nieuwe organisatie (en nieuwe
leiders) niet bevorderlijk voor de contacten in het buiten-
land.

zet voorts vraagtekens bij de persoon van .
Als hij voor eenheid is, zal dat in TAMAëLA-kringen wel ge-
tolereerd worden maar dan onder leiding van TAMAëLA.

Volgens zon TAMAüLA niet meer in Nederland mogen komen
Hij zou een aantekening hebben in zijn paspoort waaruit
blijkt, dat hem de toegang in Nederland is ontzegd. (Opm.
rapp.: Vanzelfsprekend is dit onzin; maar waarom vertelt
TAMAëLA dit ?).

vertelde verder dat men in TAMAëLA-kringen de regering
nota gelaten over zich heen heeft laten gaan. Men had niets
anders verwacht.
uit TAMAëLA-kringen zal men ook niet reageren, want het is
logisch dat de Zuidmolukkers in Nederland zich houden aan
de hier geldende regels en dat men van Nederland niets kan
verwachten.
De taak ligt internationaal.

Binnen de groepering van TAMAëLA ziet men de oriëntatie-
reizen als positieve reizen, als het tenminste reizen be-
treft, die door "specialisten" ondernomen worden (bv. onder
wijzers, maatschappelijk werkers etc.).

— 2 —
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Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

Reizen van anderen worden gezien als snoepreisjes en derhal-v
als niet zinvol.

merkt op dat het in TAMAeLA-kringen zeer rustig is.

301A11



c( CF°)nr.:
Aan :

Betreft :

ACD

datum 23FEB.1979

CO

d.d.
CFB 23

Opvolging generaal TAMAELA

Bijl.:

van het volgende

C

vernomen:

Op 30 december 19?8 heeft mej . "minister van
buitenlandse zaken in het kabinet TAMAELA", tijdens de
TAMAELA-bijeenkomst te Nijverdal, te kennen gegeven dat
zij het leiderschap van wijlen "generaal" TAMAELA had ofrer-
genomen. Dit tot verrassing van onder andere de "minister
van defensie" , die in de veronderstelling
verkeerde,.dat'men bij elkaar was gekomen om de aanwezigen
hierover te laten beslissen* Aangezien er echter geen
pescties uit de zaal kwamen besloot zich rustig
te houden.
Voorts bracht mej. het rondschrijven ter sprake,
waarin had verboden om rangonderscheidingstekens
te dragen*.
Zij deelde mede, dat het recht niet had een
dergelijk verbod uit te vaardigen en verzocht decaanwezigen
het rondschrijven als niet-geschreven te beschouwen. Hierop
ontstond een korte woordenwisseling tussen en mej*

, waarna zij met haar aanhang de zaal verliet.
Voor wat betreft deze aanhang deelde mede, dat het
merendeel der TAMAELA-sympathisanten zich achter mej.

heeft gesteld.
Zij geniet onder de jeugd grote bekendheid doordat zij
voorzitster is van de Alifoeroe Anai. Voorts schrijft men
het succes in Benin voor een groot deel toe aan haar in-
spanning.

301A10-729017F-69



/ y*c. 7 //
datum O b M;-ïv 'll// 8

CO

b. d.

C ( CFO ) nr.:

Aan : CF

Betreft : Activiteiten

APR. 1979

Bijl.:

Van werd op 12-2-1979 het navolgende vernomen:

zijn medio december 19?8 alle
Z.Molukkers (dansgroep) incl. het "ambassade personeel" uit
Benin naar Nederland teruggekeerd. Medio januari zijn

en j die tot het
ambassade-personeel behoren, naar Benin teruggekeerd.
Circa tien dagen later arriveerden zij< echter weer in Neder-
land. E.e.a. bevreemde omdat zij behoren tot de vaste
staf in Benin. Hij acht het niet uitgesloten dat zij naar
Benin zijn gereisd om hun persoonlijke bezitten op te halen.

De TAMAELA groepering zit in financiële moeilijkheden.
De ter aarde bestelling van TAMAELA zou meer gekost hebben
dan was verwacht en voorts zou een groot aantal leden hun
"belastinggeld" nog niet hebben voldaan.
Naar aanleiding hiervan zou de TAMAELA groepering op zaterdag
10 feb. in Moordrecht bijeenkomen. De "vice-premier"

zou de bijeenkomst leiden. Weersomstandig-
heden waren er de oorzaak van dat deze bijeenkomst werd afge-
last.

Naar heeft horen verluiden is mej. bezig, met
een "plan". Voor dit "plan" wil zij trachten circa 1000 ZM
jongeren te interesseren.
Deze jongeren krijgen eerst na een betaling van ƒ 150O,-
te horen wat dit plan inhoudt en wat hun bestemming zal zijn.

30IA10-720017F-C9



datum | b :ü.-)l 'l j / 9

CO

b. d.

C (CFO ) nr.:

Aan : CF

Betreft :

d.d. 1 5 JUH! 1979

Bijl.:

Van werd op 27.3.:1979 het navolgende vernomen.

Het "rev. front Siwa-Lima" heeft naar schatting 2000 aanhan-
gers/sympathisanten.
Hiervan behoren er +, 250 tot de commando's verdeeld over
vier bataljons.
Het aantal "belastingbetalers" bedraagt 200 personen, die ge
middeld ƒ 'tOO,- tot ƒ 600,- per jaar betalen.
De vier daerah-hoofden dragen zorg voor de inning van de
zg. belastinggelden. Uit hun handen ontvangt de vice-prenier

de, gelden die zorgdraagt voor doorzending aan

Omtrent de erkenning van de EMS door Cuba sprak zijn
twijfels uit. Als dit inderdaad zou zijn gebeurd zou hier
ongetwijfeld de nodige ruchtbaarheid aan zijn gegeven. Het
was wel bekend dat TAMAELA het voornemen had een bezoek
aan Cuba te brengen.

301A10-729017F-69



ACD

datum 13AUG.1979

CO

b. — d. •"

C ( CFO) nr: ~3C\\

Aan :

Betreft : siwa Lima

d.d. 1 O AU6.1979

Bijl.:

Op 2-7-1979 werd van
het navolgende vernomen:

Aan vertelde
dat de Siwa Lima (ex-Tamaëla-groepTbesloten heeft
me j. als opvolger van TAMAeLA •*• aan te wijzen,
echter zonder haar het predicaat van President toe te
kennen.
Ter financiering van de door te maken koeten
speciaal bij haar buitenlandse reizen wordt onder de
Siwa Lima-aanhang weer een inzameling gehouden waarbij
gerekend wordt op ƒ 500,- per gezinshoofd c.q. werkend
lid.
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datum 3 0 A U Ü . 1 9 7 9

b. d.

C(CFO )nr.:

Aan :

Betreft : Siwa Lima

d.d. 3 o AU6. \m

Bijl.:

— Van
werd het navolgende vernomen op -̂7-1979-

De feixtelijke leiding van de Siwa Lima berust bij mej.
die a.h.w. TAMAELA vervangt.

Het is echter niet zo dat zij ook als "president" fungeert.
Mej. die in hoofdzaak politieke aangelegenheden be-
hartigd en daarvoor de contacten onderhoudt met het buiten-
land is veel op reis.
Zij verblijft vaak in Benin waar de Siwa Lima nog steeds
een politieke vertegenwoordiging heeft en waarvan de (kleine
bezetting regelmatig wordt afgelost.

301 Al 0-728017F-69



ACD

datum 2 3 A P R 1 9 8 0

co iuO?x
c FC

b. d

C( CFO)nr.: <

Aan :

Betreft : Siwa Lima

d.d. : 2 2 AF'R. t980 Info:

nr werd

het volgende vernomen:

301 A10-819290F

deelde mede dat feitelijk van een splitsing in de Siwa Lima
organisatie geen sprake is.
Wel is het zo, dat een klein aantal leden zijn uitgetreden omdat
zij het er niet mee eens waren dat mej. (minister van
Buitenlandse Zaken) na het overlijden van generaal TAMAELA met
de leiding werd belast.
Aanvankelijk dacht men de leiding over te dragen aan de Minister
van Defensie ; maar wel onder voorwaarde dat hij (even-
als wijlen TAMAELA) zich geheel voor de Siwa Lima zou inzetten.
Dit betekende dat hij ook veel in het buitenland zou moeten zijn
voor het onderhouden van contacten met andere landen,
wilde dit niet omdat hij dan zijn loopbaan als Ned. ambtenaar
zou moeten afbreken. Hij dacht (in tegenstelling tot TAMAELA +
de leidende figuren in de SL) dat hij vanuit Nederland voldoende
voor de SL zou kunnen bereiken en derhalve dit kon combineren
met zijn betrekking als ambtenaar.
Men accepteerde deze zienswijze niet waarop mej. de lei-
ding werd opgedragen.

kon dit niet verkroppen en is uit de organisatie gesta]
Sindsdien heeft hij getracht in nauwer contact te komen met de SI
en later met MANÏÏSAMA; maar tot op heden heeft dit voor hem geen
resultaat opgeleverd.
Overigens kwam het uittreden van goed uit, omdat men
in de SL reeds tot de conclusie was gekomen dat de Ministerspost
voor Defensie zou vervallen omdat men tot de conclusie kwam dat
men in Nederland nimmer iets te maken zal hebben met militaire
aangelegenheden (omdat SL in Nederland nimmer militaire acties
zal voeren); maar óók niet i.v.m. mogelijke acties in de Molukkei
zelf, omdat deze vanuit Nederland nimmer geleid of begeleid kunni
worden.
Het ministerie van Defensie iS in de SL dan ook opgeheven. Onder>
kenè werd ook, dat (in het streven naar onafhankelijkheid) het e
ondoenlijke zaak is om in de Molukken zelf een militair verzet
te ontketenen. Dit zou als gevolg van de Indon. overmacht zonder
moeite worden neergeslagen.
Thans gaan de gedachten uit naar een meer geleidelijke overgang
waarbij voorlopig gestreefd moet worden naar autonomie.

-2-



Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

Als aanzet kan niet gebruik worden gemaakt (in de Moluk-
ken) van politieke activiteit die gericht is tegen de RI
regering. Dit wordt door de Rl-regering niet geaccepteerd.
Wel kan een legale Molukse organisatie (in de Molukken)
actief zijn op het gebied van de maatschappelijk/sociale
toestanden in de Molukken en hierbij kritiek hebben op
de centrale regering.
Dit wordt wel geaccepteerd.
Als in de toekomst zo'n organisatie vaste voet heeft ge-
kregen bestaat de mogelijkheid dat zij dan voorzichtig
uitgroeid tot een politieke organisatie die (in de verre
toekomst) kan werken naar een echt autonoom Molukken.

301A11
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CO

b.

. 'ƒ'.

C(CFO )nr

Aan

Betreft

d.d. Info:

Bijl.: 2

Op- werd

het volgende vernomen:

Van werd op 15-1-1980 ontvangen

een verklaring van wijlen I.J.TAMAeLA gedagtekend
10-8-78. In dit schrijven deelt hij mede dat indien hij door
omstandigheden niet meer in staat zal zijn de aan het presi-
dentschap verbonden werkzaamheden te vervullen, mej.
deze werkzaamheden van hem zal overnemen. Hij verzoekt een
ieder haar hierin te zullen bijstaan.

301A10-819172F
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General Izaae. J. Tamaëla
President of R.M.S.
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atoer djalan tetapi Toehan Jang Maha Eea jang berkoeasa atas toe'ooeh,
dan kehidoepan manoesia, Begitoepoen djoega dengan kohidoepan bèta Kopala
i'-ialoekoe Selatan Genoral Izaao J« TAI'IAELA jang hanja adalah alat jong, dipakai oloh Toohoa
Jang Maixa iiioa ocntoek dan goerta Pordjoeangan Ha jat Hepoeblik Maloolcoe Selataa dr.laapKolo-
paoan Rajat Hepoeblik I-Ialoekoe Selatan dari tindisan moosoeh Indonesië. • .- . . . ' . . ' - •• ;. '

Soloma kehidoepan bèta bèta berdjoeang goena Perdjoeongan Hajat Hopooblik ITaïc&'coo Col
toriatimc\ia4oedjal: tahoen 1969 bersama-sama dengan PJT-I ITona Polpina Ch«TT. _SAKURf!'rA^.. -••
"burdjooang aokooat— koeat toeboeh, tenaga dan djitra kcuai doncan cvcnjangiiii rcji-.la

diri2 kaai setjara Bapa roemahtangga dan aotjara 'ooorang porcmpoeaii/^;.d5.3 corttL
dalaa jnoupertahankan Proklamasi Hajat Ropoeblik_Malookoe Selatan.. Dengan PertolonscJi- dan
•Berkat I-Iaha B e sar Toehan maka pintoe dan djalan telah terboeka goena Perdjcean.^in, Ha ja-S .-
Repoeblik Halookoe Selatan. Eami ha roe a bersjookoer kepada Toehan Jang Eca. jany. Pcasriat
Bcuün dan Doenia Sosialis telah. uengakoe Pei-djoeongan Hajat Hepoeblik ilalockoo Seia-tanw ;
Apalagi Pemorintah Benin dibawah pimpinan Presidenaja Lt« C oionel K3ESXCU telah nen^ikoo-'
tora^g2nja oontoek membantoe dan men ol on g Perdjoeangan Hoesa dan Bangoa ÏU-'3« IConi mohon
der* ainta dari Toehan Jang Maha Koeasa maoe selaloe memberkati Partij , Peaorintah.' dan llaj
Bonin.

Bila Kohendak Maha Besar Toehan akan terdjadi atas kehidoepan bèta dinana bota tidnk
bi(u>- piapin, mengendali , mendjalankan dan terooskan Perdjoeangan Ra j at Hopoeblilr Malockco
Se. ,;an maka dengan irxi bèta aebagai Kepala Netqara Repoeblik Halookoo Solataa General Ir.?.
J« T."J'TA5LA keloeasan bèta eepenoeh-penoehnja kepada PJI'I ITona Polpina' Ch.'f. S.VHU7ü?!CV.ocntc
nengganti bèta dan oentoek pimpiH| mengendali, mendjalankan dan toroesksa. Pcrdjocaai-an Ea
.jat Bopoeblik Maloekoe Selatan menoeroet dan at as- beleidnja scndiri dengan kepiZLtaran
'qelio.oe jang beliaoe dapat dari ï-ïaha Besar Toehan sendiri» Bèta teganlan lagi bshü-a Pör-
djoe&ngan RMS haroes djalan teroos dan hanja satoe-satoe2nja PJM ITona Pelpina Ca.'.".. SAITJH
KA Jang bota jakln dan pertjaja jang bisa teroeskan pokordjaan Perdj oeangoa ini 6^5-31^1
bota sendiri telah moelaikan dan pemah mendjalankan. Kepala IJogara Gonoral I-^.
baro«olcan oeooea Itajat R1.1S diTo»ah Air dan Belanda oentook toeloeng/portjaja PJ:i r.

H o o r i n I
SEPOS3LÜC. HALOEXG3

3^MC o. T A 11 fe'&.L jüi*»-' .-
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datum t. .1 Af'JX i b u u

CO

b. _ — - d. __

C(CFO )nr.: ';^C" / / / ' / • d. d.: 29 APR, 1980 Info: I

Aan : !

Betreft : R.M.S.-Nederland.

Bjjl. :

nr 26-3-1Q.80 werd

het volgende vernomen:

T.a.v. MANUSAMÏ. en zijn regering is te stellen dat zij vrijwel
elk gezag hebben verloren. De oorzaak hiervan is, dat MANUSAMA
tot op heden niets heeft bereikt. Men schrijft dit toe aan de
door MANUSAMA gevoerde politiek die in feite alleen gericht was
op pogingen om Nederland ertoe te brengen, de R.M.S. in de V.N.
te pouseren en derhalve te steunen. Dit is uiteraard nimmer ge-
lukt omdat Nederland dit nimmer kon doen.
TAMAELA heeft dit al vroeg begrepen en heeft zich politiek ge-
richt op het buitenland en altijd gesteld dat de R.M.S.-strijd
niet in Nederland gestreden moet worden.
Het is dan ook daarom dat hij een kantoor in New ïork opende
en later een vertegenwoordiging in Benin.
Hij heeft hiermede meer successen behaald dan MANUSAMA ooit had.
Gesteld kan worden, dat ook MANUSAMA's aanhang daarvan nu wel
doordrongen is.
Hier komt bij, dat de Molukkers in Nederland nit meer bestaan
uit ex-KNIL-mensen die lange tijd (als gevolg van de KNIL-dis-
cipline waaraan zij gewend waren) gehoorzaam waren aan de boven
hen gestelde MANUSAMA-leiding. Deze groep is thans vrijwel uit-
gestorven en wordt in ieder geval overvleugeld door jongeren die
hier zijn opgevoed en bij wie westerse invloeden hebben inge-
werkt waardoor zij zich niet willen laten leiden door de "cada-
ver discipline" waardoor de ouderen zich wel hebben laten leiden,
Deze jongeren zijn gaan meedenken en handelen waardoor de kri-
tiek op MANUSAMA ontstond en steeds grotere vormen aannam.
Dit ging samen met (hier en daar) de wens zich te willen los-
maken van MANUSAMA1s politiek met het doel een eisen weg te roe-
ken waarvan het gevolg was; het ontstaan van een aantal klei-
nere groepen die zich zeer duidelijk afzetten tegen MANUSAMA-ers«
Afgezien van deze groepjes valt evenwel ook te constateren dat
zelfs binnen de zgn. MANUSAMA aanhang (tot in zijn naaste omge-
ving toe) het MANUSAMA-beleid ernstig wordt bekritiseerd en span-
ningen zijn opgetreden die MANUSAMA's positie ernstig ondergra-
ven.

-2-
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Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

Parallel aan bovengeschetste situatie zijn de gebeurtenissen
in de Siwa Lima, na TAMAELA's overlijfen.
Bij de Siwa Lima-organisatie kan wijlen gen. TAMAELA niet
vervangen worden omdat men er van uitgaat dat de vervanger
moet worden aangewezen door het volk (in de Molukken zelf)
middels democratische verkiezing. Dit nu, is gezien de si-
tuatie in de Molukken, vanzelfsprekend een ondoenlijke zaak.
Vandaar dat men heeft gekozen voor het voortzetten van wij-
len TAMAELA1s beleid; waar te nemen door de hiervoor meest
geschikte figuur, i.c. de minister van buitenlandse zaken,
mej. . Zij is dus niet de plaatsvervanger van wijlen
TAMAELA maar slechts "zaakwaarnemer" met de functie van
Minister van buitenlandse zaken, wat zij altijd is geweest.
Zij is als zaakwaarnemer de meest geschikte persoon omdat
zij in de loop der tijd ook als naaste medewerkster van TA-
MAELA zoveel ervaring opdeed dat zij zich goed van haar taak
kwijt en beslist capabel is e.e.a. in goede banen te leiden.
Ter verduidelijking van het navolgende moet eerst nog ver-
meld dat bij het politiek beleid; wijlen TAMAELA erTan uit-
ging dat slechts hijzelf, bijgestaan door een enkele door
hem aan te trekken persoon dit beleid moest bepalen. Zonder
inmenging dus van ministers of volksvertegenwoordiging. Mej.

is het hiermede eens.
(ex-Min, van Defensie) dacht hier anders over en

wilde na TAMAELA's overlijden deze opvatting ombuigen naar
een beleid gebaseerd op een democratische besluitvorming.
Hij kreeg hiervoor onvoldoende medestanders en besloot tot
uittreden. Een aantal leden volgden zijn voorbeeld.
Intern heeft dit bij de Siwa Lima geen problemen opgeleverd.
Het feit echter dat de Siwa Lima geen president meer heeft
gaf echter wel een moeilijkheid die opgelost moet worden.
De kwestie is nl. dat Benin te kennen heeft gegeven de di-
plomatieke betrekkingen met Siwa Lima te moeten opschorten
voor de tijd dat Siwa Lima geen volwaardige regering (in-
clusief president en ballingschap) kan presenteren.
Wel is het zo, dat Benin de Siwa Lima vertegenwoordiging
blijft tolereren.
•

Resumerend is het volgende vast te stellen:
- MANUSAMA's positie is aan het wankelen. Hij kan die ver-
stevigen door een eenheid te bewerkstelligen tussen MANU-
SAMA's aanhang en Siwa Lima, onder presidentschap van MA-
NUSAMA.
Destijds was dit niet mogelijk omdat wijlen TAMAELA nimmer
zijn presidentschap zou opgeven.
Nu- is dit mogelijk omdat immers geen Siwa Lima-president
in de weg staat.

voert hierover informatieve gesprekken met MANTJ-
SAMA. Ook voor hem is zo'n samengaan van belang omdat
immers, door het wegvallen van kol. , hij in aan-
merking zal kunnen komen op te treden als minister van.
Defensie.

-3-
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Vervolgblad nr. 3 bij C-rapport n r.

zou dan gehandhaafd blijven als minister van Buiten-
landse Zaken* Wat de kwestie Benin betreft, zou deze ook zijn
opgelost omdat dan weer een president gepresenteert kan wor-
den.
De te overwinnen moeilijkheden bij dit alles zijn:
.- MANUSAMA zal genegen moeten zijn om in de politieke strijd

zich ook te richten op socialistische/dictatoriale staten
ter verkrijging van steun.

- Ook zal hij bereid moeten zijn het te voeren beleid af te
stemmen op (méér) democratische grondslag (opvatting

). Ook zal hiermede rekening moeten houden.
- c.s. zal de Siwa Lima aanhang moeten overtuigen
van de noodzaak, MANUSAMA als president te aanvaarden.

Dit alles is niet gemakkelijk te realiseren.
Als deze moeilijkheden overwonnen worden; dan nog is alles
lang niet opgelost.
Immers, de huidige(Molukse) generatie heeft leren inzien c.q.
begrijpen dat de tot standkoming van een RMS gebouwd op de
proclamatie geen haalbare kaart is en dat ook gewelddadige
acties in Nederland hiertoe niets bijdragen.
Ook werd begrepen dat het creeêren van verzet in de Molukken
en geven van leiding hieraan tot de onmogelijkheden behoort.
Dit betekent niet dat, dus het RMS-ideaal is opgegeven. Wél
betekent het dat elke vorm van geweld (binnen het RMS-stre-
ven) van de baan is.
Het RMS-idee wordt «••Éfc in stand gehouden; in de eerste
plaats door het feit dat langzamerhand velen een vakantie-
bezoek in de Molukken doorbrachten en daar a.h.w. een iden-
titeits-herkenning opdeden en zich betrokken zijn gaan voelen
met de omstandigheden waaronder men in de Molukken moet le-
ven.
Het nu "heersende" EMS-idee onder de massa moet echter ver-
taald worden in "het willen bewerkstelligen van een ruimere
vrijheid/betere levensomstandigheden" in de Molukken met
indien mogelijk, het komen tot een autonoom Molukken. En,
wat dit laatste betreft, gaan de gedachten dan uit naar het
gehele gebied Molukken en komt het typische (oude stijl RMS)
Zuid Molukken niet meer ter sprake.
In het tegenwoordig denken, gericht op meer vrijheid/autono-
mie, wordt beseft dat dit niet bereikt kan worden door welke
vorm van druk dan ook op de KI-regering, door de Molukse or-
ganisaties. Wel ziet men mogelijkheden om de weg van het ge-
leidelijk er naar toe groeien door middel van dialoog als
aanzet; in de toekomst gesteund door legaal optredende orga-
nisaties die streven naar een terugkeer tot de federatieve
staatsvorm.
Voor de huidige generatie Molukkers in Nederland betekent
het streven naar het nieuwe (vertaalde) RMS-idee géén verraad
aan principes, omdat zij incalculeren dat de RMS-proclamatie
(SOUMOKIL) het gevolg is van de door SUKARNO opgeheven fe-
deratie.

301A11



Vervolg blad nr. bij C-rapport nr.

Als dit niet was gebeurd zou de Molukken als autonome
staat hebben bestaan binnen een Indo.-federatie.
Dat dit nieuwe streven zich wijd heeft vertakt, blijkt wel
uit het feit dat zelfs naar buiten uit verschillende in
meer of mindere mate belangrijke figuren voor deze opvatting
uitkwamen; zoals de groep jongere leiders die zich om

hebben geschaard; ds. METIARY; de S.M.M, en ook en-
kele in de Siwa Lima. Hierbij dient gesteld dat velen die
toch dezelfde mening zijn toegedaan nog niet de moed hebben
hier voor uit te komen.
Zij die dit wel deden; weten dat hun omgeving/aanhang er
ook zo over denkt.
Bij het openen van een dialoog kan dit vanzelfsprekend al-
léén maar resultaat opleveren als contacten ontstaan tussen
R.I.-regerings-niveau en de top van Molukse zijde. Dit nu
is niet mogelijk omdat de Indon. regering niet kan praten met
bijv. "president" MANUSAMA die immers niet erkend kan worden.
Omgekeerd betekent het gezichtsverlies als president MANUSA-
MA zou spreken met een lagere R.I.-ambtenaar.
Vandaar dat een oplossing gevonden moet worden.
De Siwa Lima is hiermede bezig en overweegt een afvaardiging
van de Siwa Lima contact te laten leggen met een R.I.-ambas-
sadeur die geaccrediteerd is in een der Afrikaanse staten.
Dit door introductie \an een bevriend diplomaat in Benin.

De Goheba met haar Marxistische uitgangspunt zal nimmer iets
te betekenen hebben in het Moluks geheel.
Marxisme vindt bij de Molukker geen weerklank al was het
alleen maar omdat een Molukker godsdienstig is.
Maar ook heeft de Molukker een uitgesproken bezits- bewust-
zijn (eigen huis; eigen grond) en drang naar onafhankelijk-
heid in die zin; dat de Molukker zelf zijn levenswijze wil
bepalen. Druk of dwang op hem uitgeoefend, wekt verzet op.
Vrijwillig is de Molukker echter in staat veel van zich zelf
of van zijn bezit te geven.
'In het tegenwoordig Molukken is dit ook waarneembaar.
Er bestaat een sluimerend verzet t.o.v. het opgelegd Javaans
bestuur. Hierbij gaat het er niet om dat onderdrukking de oor-
zaak is; maar veel meer het niet kunnen verkroppen dat niet
de Molukker zelf het bestuur in handen heeft.
Dat het sluimerend verzet slechts sporadisch en op kleine
schaal tot uiting komt (in de Molukken) is niet alleen toe
te schrijven aan de Indonesische militaire macht die dit
voorkomt, maar vooral aan het incasseringsvermogen, toleran-
tie, de Molukker eigen.
Eigenlijk komt de Molukker alleen in beweging als men zijn
bezit afneemt.
Openlijk verzet komt in de Molukke n dan ook vooral voor
wanneer bijvoorbeeld de (Indon.) overheid een stuk land of
huis confisceert en dit ter beschiMng stelt van een Indon.
gezin dat werd getransmigreerd.
Aan de andere kant worden op vrijwillige basis de transmi-
granten gemakkelijk in de Molukse samenleving opgenomen.
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GEMEENTEPOLITIE HBLLENSOORN.

INLICHTINGENDIENST

nummer : 554
datum ; 20 mei 1980

ACD

datum

Co

b. d.

Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,

's-Gravenhage.

Evaluatie: Datum bericht: 17-5-1980 Bi jlage(n)

Betreft: Vergadering contactpersonen A.P.R.M.S. (Tamaè'la-groepering),

Op zaterdag 17 mei 1980 vond in "Ons Gebouw" aan de Spoorstraat ne 35 *e;

Nijverdal, gemeente Hellendoorn, een vergadering plaats van contactpersonen van

de Zuidmolukse politieke groepering A,P.R»M,S, (Tamaè'la-groepering),

Aanvang vergadering te 11,00 uur»

Aanwezig 97 personen.

Tijdens de vergadering werd me j. , voormalig Minister van Buitenland

se Zaken, ter opvolging van wijlen I»J» TAMAè'LA gekozen tot presidente.

Einde vergadering te 16.00 uur.

De vergadering had een ordelijk verloop»

Einde»

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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Ij 1492717
datum 3 0 M E I 1 9 8 0

CO

b. . d.

C(CFO )nr.:

Aan :CFB

Betreft Vergadering Siwa Lima

d.d. : 30 HE11980 Info: 2

Bijl.:

Op- werd

het volgende vernomen:

$p 29 maart is in Moordrecht een bijeenkomst geweest van de
Siwa Lima-organisatie.
Mej. die deze vergadering voorzat besprak o.m. het
schrijven van MANUSAMA. Voorts gaf zij de aanwezigen te kennen
dat zij een zekere mate van matheid had bespeurd. Zij wilde
derhalve weten of men er de voorkeur aan gaf met de strijd op
te houden dan wel verder te gaan. Toen de meerderheid zich uit-
sprak de strijd voort te zetten spoorde zij hen aan tot meer
activiteiten in de vorm van het uitgeven van een periodiek en
het geven van voorlichting opdat niet de indruk wordt verkregen
dat het Front Siwa Lima opgehouden heeft te bestaan.

501A10-819172F



ACD

datum

CO

d..

C( CFO)nr.:

Aan :

Betreft : siwa Lima

d.d.:' f 9 JULI Info: 2

Bul. :

np 13.6.1980

het volgende vernomen:

/klein Slechts eenj/aantal leden heWbtn zich uit de Siwa Lima terug-
getrokken en zich gesteld onder de leiding van , bij-
gestaan door mevr.
Hun pogingen om met de regering MANUSAMA samen te gaan heeft
feitelijk dan ook niets te maken met het vormen van een eenheid
omdat het (wat de ex-SW-aanhangers betreft) slechts gaat om
een handvol mensen.
Hier komt bij dat samenwerking nooit van de grond zal komen
omdat de persoon MANUSAMA deze in de weg staat.
Mej. heeft dit goed gezien en zich gedistancieerd
van de pogingen tot een eenheid te komen.
Niet dat zij geen voorstander is voor deze eenheid, maar omdat
zij weet dat MANUSAMA's bedoeling alléén maar is, de SW onder
zijn gezag te brengen, gebruik te maken van de politieke suc-
cessen van de SW en eenzijdig zijn eigen politieke opvattingen
door te drijven. Overleg of inspraak duldt hij niet. Ongetwij-
feld zullen en merken dat met MANUSAMA niet
valt samen te werken.
Intussen heeft mevr. getracht betrekkingen aan te
knopen met de Benin-vertegenwoordiging te New York, maar dit
is op niets uitgelopen.
Wel is zij goed ontvangen door maar dit is het
resultaat van het reeds bestaande contact dat er bestaat met
MANUSAMA.

De SW is nog steeds een gevestigde groepering die blijft vast-
houden aan haar principe dat bij het RMS-streven, alles gericht
moet worden op steun van het buitenland er. niet op Nederland.
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Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

De SW heeft dan ook een permanente vertegenwoordiging in
New York en een politieke vertegenwoordiging in Benin.
Op de vergadering van de SW te Nijverdal werd besloten
dat Mej. volmacht krijgt om het beleid van wijlen
TAMAELA voort te zetten maar hierin geen wijziging kan aan-
brengen of initiatieven nemen zonder voorkennis/overleg met
de minister.
Om haar positie te verstevigen, vooral in de ogen van de
buitenlandse contacten werd zij benoemd tot Hoofd van het
secretariaat-generaal; feitelijk de regering.
Te Nijverdal werd voorts een beroep gedaan, gelden te
storten (in eerste instantie ƒ 10.000,—) ter kostendekking
van reis en verblijfskosten van Mej.
Mej. . zal n.l. zeer binnenkort via New York weer naar
Benin vertrekken.
Een president is nog niet gekozen omdat men in de Molukken
vindt dat er geen geschikte kandidaat is.
De verbindingen met het moederland (de Molukken) worden
hoofdzakelijk onderhouden door het hoofd van de veiligheids/
inlichtingendienst die verantwoording verschuldigd is aan
het secretariaat-generaal en derhalve veel te maken krijgt
met Mej.
Twee andere taken van de inl./veiligh. dienst zijn:
- het onderkennen van personen uit andere groeperingen die

er op uit zijn de S¥ te ondermijnen;
- voorlichting geven aan de leden waarbij ook gestreefd wordt
naar het in toom houden van de jongeren opdat zich geen
excessen zullen voordoen.

17.6.1980
30.6.1980
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datum

CO

b.

1 5 1 4 9 0 4
03 UÏ.19HO

C(CFO )nr.

Aan

Betreft

d. d 7 OKT. 1980 Info:

Byl.:

CF

Siwa Lima.

np 2.9.1980

het volgende vernomen:

Bij het RMS-streven blijft de Siwa Lima vasthouden aan haar politiek
te weten:
het winnen (er naar streven) van sympathie c.q. verkrijgen van steun
van souvereine staten, die t.z.t. de RMS-eis in de V.N. aanhangig
maken en steunen.
Hierbij wordt Nederland buiten beschouwing gelaten.
Gelooft wordt dat verschillende staten hiertoe zullen overgaan als
op een gegeven moment in Indonesië zelf, vrijheidsbewegingen (o.a.
in de Molukken) tot aktie zullen komen. Verwacht wordt dat dit het
geval zal zijn in 1982, bij de presidentsverkiezing in de Rl.
De Sima Lima politiek, thans gemanifesteerd door m&j. , zal
dan ook nooit kunnen samengaan met die welke door de regering
MANUSAMA wordt gevoerd, omdat die regering (lees MANUSAHA) er nog
steeds vanuit gaat dat Nederland de plicht heeft (en hiertoe gedwon-
gen moet worden) om de RMS-kwestie bij de V.N. aanhangig te maken.
Een illusie die uiteraard nimmer wordt verwezenlijkt.
Nog steeds staat MANUSAMA (in feite) afwijzend t.o. het verleggen
van de politieke activiteiten naar het buitenland.
Dit blijkt o.m. uit het feit dat hij slechts schoorvoetend toegaf
aan het initiatief van en om te pogen contacten
te leggen in New-Yorfy vooral ook met Benin vertegenwoordigers.
MANTISAMA heeft dan ook niets gedaan om mevr. te voorzien
van voldoende financiële middelen voor haar bezoeken aan Amerika,
waardoor alleen daarom al, haar missie in het water viel.
Afgezien hiervan werd zij als vreemde, in New York o.m. door Benin-
afgevaardigden niet geaccepteerd.
Ook is het haar niet gelukt om een Moluks bureau in New York te ves-
tigen waarbij zij streefde naar een officiële erkenning voor dit
bureau door het stadsbestuur van New-York.
Men wilde hier niet op ingaan omdat zo'n erkenning destijds werd ge-
geven aan het Siwa Lima bureau dat nog steeds in New-York gevestigd
is.
Bij dit alles speelt er nog doorheen dat pogingen doet,
MANUSAMA ertoe over te halen, zich af te wenden van het streven naar

- 2 -
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Vervolgblad nr. - 2 - bij C-rapport nr.

een souverein Molukken en zich te richten op een Molukken
als deelstaat binnen een Indonesische federatie. Een idee,
overigens, waartegeook niet helemaal afwijzend
staat.
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CO

C( CFO)n r <

Aan

Betreft

d.d

CFB

SIWA LIMA

m. Info: 2

Bijl. :

nr 9-12-1980 werd

het volgende vernomen:

Na het overlijden van generaal TAMAeLA ontstond in de Siwa
Lima-top een machtsstrijd die gedeeltelijk gewonnen werd door
mej. , gesteund door circa de helft van de SL-aanhang.
Dit betekende een nederlaag voor | die hierop (ge-
volgd door een zeer kleine persoonlijke aanhang,

zijn toevlucht zocht bij de regering
MANUSAMA.
De overige SL-leden waren het met de gang van zaken niet eens
en hebben zich, teleurgesteld als zij waren, van de SL afge-
wend maar zich niet aangesloten bij andere organisaties.
Van deze groep valt te stellen dat zij zich hiermede ook heb-
ben afgewend van het verdere RMS-gebeuren.
In de verwachting ligt wel; dat bestaande RMS-groeperingen onder
deze groep nieuwe sympathysanten/leden zal trachten te werven.
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datum

CO

b.

Bol.:

CfcFO )nr.:

Aan CFB

Betreft Segering Siwa Lima

d.d Info: J,

Op 29-1-t werd

het volgende vernomen:

De regering Siwa Lima wordt geleid door mej. , bijge-
staan door 5 ministers, van wie de belang-
rijkste is (voorlichting^; public relations).
De regering heeft 2 vestigingen in het buitenland; als volgt:
- te New York.
Deze post ondervindt veel steun van een machtige Joodse or-
ganisatie te New York _
De post wordt bezet door 2 Siwa-Lima-1eden o.l.v.

- De 2e post is te Benin gevestigd.
Aan het hoofd staat mej. ; bijgestaan door J, S.L.-leden
die regelmatig worden afgelost.
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datum

CO

1539399

01APR1981

C(CFO )r

Aan

Betreft

Bijl

d. d.: Info: 1

CFB

Siwa Lima

OP werd

het volgende vernomen:

Siwa Lima stelt zich op het standpunt dat in de RMS-strijd in
Nederland en Europa uitsluitend politieke activiteiten (indien
nodig) geoorloofd zijn.
Elke vorm van terreur wijst zij af. Wel wordt dit geaccepteerd
in de (thans Indonesische) Molukken en wil dit (indien mogelijk)
stimuleren^ Dit laatste alleen dan, wanneer dit in het belang
is van de KMS-strijd.
De S.L. in Nederland is van opvatting dat zij in ballingschap hii
verblijft. In feite dus als getolereerd gast die de gangbare
opvattingen en uiteraard de Wet heeft te respecteren.
De S.W. heeft dan ook nimmer een eigen orde-apparaat gekend omda
zij zich bewust is van het Nederlands orde-apparaat; de
Politie. Dit in tegenstelling met de MANUSAMA-opvatting die
streeft naar een staat in de(Ned.) staat met een eigen Politie-
apparaat de KPK.
Het is de S.W. altijd een doorn in het oog geweest en onbegrijpe
lijk voor gekomen dat dat (Ned. dit toelietĵ accepteerd*.
Vooral omdat deze KPK een organisatie is, die binnen de Ned.
staat een eigen leven leidde en in strijd met de democratie de
vrijheid had verscheidene dwangmaatregelen te treffen (intimida-
tie in vele vormen).
De S.W. is dan ook verheugd dat eindelijk een KPK-verbod bij
Wet is uitgevaardigd.
Overigens is de KPK ook onder de BP-aanhangers zelf, nooit een
geliefd apparaat geweest.
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Betreft: Da. METIARY organiseertbljeenkomst alle Molukse politieke groeperingen
buiten Ir. MANXJSAMA om.

Ds. METIARY heeft als voorzitter van de Badan Peraatuan brieven doen uitgaan naar
alle Molukse politieke partijen/groeperingen in Nederland.
In de brief wordt de verschillende stromingen zoals de groep (- ex-TAMAELA)
de NUNUSAKU-fcewaging en de groepering van , gevraagd een afspraak te maken
voor een gezamenlijke bijeenkomst ter bespreking van de huidige situatie en om de
mogelijkheid voor samenwerking te onderzoeken.
De bespreking zou plaats moeten vinden voor 25 april aanstaande.

Het intitiatief van Ds. METIARY kwam tot stand zonder overleg met President MANUSAMA.
Ook het hoofdbestuur van de BP werd pas ingelicht toen de brieven al verstuurd waren.


