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Verbinding: No.12 9 Mei
.

Doss. 170/34.
Onderwerp: Vereniging van Abonnees Marine Personeel "Perkömbakom"
Datum ontvangst bericht: 6 Ivlei 1953»

Naar aanleiding van het verzoek van één Uwer ambte-
naren om inlichtingen betrefiende een vereniging van /lm-
bonnees personeel bij de Koninklijke Marine, genaamd
".Parkembakom", werd van hieromtrent het
volgende vernomen:

"Perkerabakom" is een afkorting van de woorden
"Perkumpulan Kelasi 2 Marine Kaoem Mal&ku", hetgeen in
het Nederlands betekent "Vereniging van matrozen bij de
üïarine van Molukse landaard".

Deze vereniging heeït geen bepaald hoofdbestuur.
In diverse larinecentra zijn afdelingen van deze vereni-
ging gevestigd. ledere afdeling kiest zijn eigen voorman-
nen. Indien nodig komen deze voormannen voor besprekingen
bij elkaar, óén dezer voormannen is een zekere . ?
De "Perkembakom" onderhoudt contact met de B.P.'H".!-". S. en
Dr IJIKIJULÜW.

Volgens moet er bij de Koninklijke I.Iarine
plin. 300 man .\mbonnees personeel zijn, dat bijna geheel
jbij de "Perkembakom" is aangesloten, (einde)



Ho. 2577-'53 ^ < - 19 Mei 1953

Onderwerp; "fraRKBMBANGAN"

15 De laatste tijd werd van meerdere z
dat er in Nederland een vereniging of groepering zou
bestaan van h.t.l. verblijvende en bij de Koninklijke M*
rine of Scheepvaart maatschappijen tewerkgestelde Ambo-
nezen.

2. Haar aanleiding hiervan werd terzake een. onderzoek in-
gesteld, waaruit thans is gebleken, dat er onder de naai
"Perkembangan" h.t.l. inderdaad een vereniging bestaat
vanT^mbonezen in dienst bij de Koninklijke Marine en
werkzaam bij verschillende scheepvaart maatschappijen.

Omtrent het doel en streven van deze vereniging kon-
den nog geen nadere gegevens worden v erkregen*
De naam "Perkembang- n" betekent "ocSLuiken, opengaan of
ontplooien en zou zijn gekozen i. v. m. de symbolische
witte margriet, welke vaak door personen werkzaqn bij d
Koopvaapdy wordt gedragen*

3« Voorts werd vernomen, dat in het bestuur van VPerkem-
" zitting heeft als voorzitter een zekere
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Verbinding Ho. 12.

DOSJ. lïo. 170/89.

Onderwerp: teibormese aangelegenheden,

2A....3 e ptember 1 954
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DAL 3 O S LP. 1954

Hierbij wordt medegedeeld,
het volgende werd vernomen.

, de leider van de groep "partijlozen"

verblijvende in het woonoord Bednuerribben heeft
raat aijn aanhangers - ongeveer 80 personen - uit de
woonoorden Beenderribben en Tungelro^ afga^ien van een
aansluiting "bij da 'B.P.Ii.L.'.. d. a n ^elf een niamve ümbon-
nese organisatie gesticht genaaind "Partai Jiational
Laluka jzte la t an " .

Vc'ör "ae "alscheiding van genoemde groep van de
"urans;' had Ur HIKIJLUv/ aan te kannen gegeven
dat indien hij -iich not aijn. groep /^ou afscheiden van
da Granis .̂ n üich ^ou -sanoj-uiten oij de B.P.̂ .1.1.8., hij
v - _ een bdstuu^öiunctie bij do 3.?....,.;.y. ^ou
io^ijgen. heelt tcan beloofd dat hij binnen
:> naanden de ürams uitelkaar ^ou slaan. he = i't
^icïi na de a-'scheiding ni-t bij de B.i;.ii.ïJ.3. aaüge-
ülü oen, doch wachtte ^rst ds bestuursvei'^ieüing van
de B.P.u.L. 3. ai', u^oen iiij niet tot een bestuurs^Linctie
w^rd gekozen, omuat hij üijn buloi'te om de Crans uit
elkaar te slaan niet v.ao nag^icoraen, he-±'t hij inatecie
van jiicli bij ud l].P.:i.i.;.o. aan te sluiten e^n -i^.ün
organisatie gesticht.
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Verbinding ïïo, 12.
Doss. 170/91.
Onderwerp: Ambonnese aangelegenheden.

Bupl.

ctober 1954«

DAL l 8 OCT. 1954

Hierbij wordt medegec
het volgende werd vernomen.

In het woonoord Lunetten te Vught is door
en : een nieuwe organisatie onder de Ambonïie~zen
in Nederland opgericht.

Deze organisatie is genaamd: "Bond ex Knil-militai-
ren - op weg naar huia.!L»

CRgereer1 een &D Ambonnezen uit bovengenoemd woon-
oord hebben üich bij deze nieuwe organisatie aangesloter



Verbinding: Ho. 12. 16 Maart 1955.
Doss.: 170/96.
Onderwerp: Petitie van de Partij Kasional Haluku Selatan.

Bijlagen: 2.

&oals bekend werd op Vrijdag, 4 Maart 1955 te
t4.30 uur door ongeveer een honderdtal lüden van de Ambo-
nese organisatie "Partij ïlasional tëaluku Selatan" een pe-
titie aangeboden aan de Hoge Commissaris van de R.I. te
's-G-ravenhage.

Leze petitie welke in de Indonesische taal is ge-
steld wordt hierbij toegezonden rnet de vertaling in het

> Ifederlands daarvan.

ACD/ g 'J1

17 MRT. 1955 \e



AFSCHRIFT

"PASTIJ NASIONAL LÏALÜKU SELATAH"

Het volk der óuid-Lïolukken, verenigd in de PARTIJ NASIOHAL
MALUKÜ SdJLATAN, verzoekt mits deze de aandacht van de Indo-
sische regering voor het ondervolgende:

A. Gelet a. dat voor de komst der Hollanders op de Molukse eilanden (in
het jaar 1599), de 3uid ïtolukkers een zelfstandig volk was ;

b. dat door de handel in specerijen contact ontstond tussen
het Molukse- en Javaanse volk;

c. dat het woord "UÜDOITSSIA", indien men dit analiseert, voor
het üuid Molukse volk een beeld geeft van het Javaans ver-
langen de volkeren in 3.0. Azië te onderdrukken, \7ant de
betekenis van het woord IHD01T3SIA is in strijd met die van
het woord "

Hog gelet a. dat de Indonesische vrijheidsbeweging een beweging is, waar-
bij de 3uid ïlolukken niet is begrepen, want op l? Augustus
1945 bleek in de £uid i'olukken niet dat deze vrijheidsbewe-
ging ook een :iuid Molukse was;

b. dat de £uid Molukkers die aan de beweging op Java deelnemen
uit psychologisch oogpunt, dit doen uit wrok tegen de Hol-
landers en de beweging door Indonesische leiders op touw
werd gezet alsof de Óuid Mo lukken daaraan deelnamen;

c. dat overeenkomstig punt B sub b, tijdens de Ronde Tafel-
conferentie de Minderheid niet tot deelname werd toegela-
ten door de Indonesische delegatie, betekende dat Indonesia
bevreesd was dat de Indonesische beweging afgebeeld werd
als een beweging uitgaande van de eilanden in de Grote Oost
waarbij inbegrepen de auid Mol ukken;

d. dat ofschoon op dat tijdstip, de v^oreld, door het niet toe-
laten van de minderheid tot de H.Ï.C., een masker werd vooi
gehouden, de proclamatie van de R.M. S. voor de wereld een
"bewijs is dat de beweging geen Molukse en het Molukse volk
geen Indonesisch volk is.

Overwegende
a,

D. Concluderend.

dat overeenkomstig punt B sub d. de proclamatie van de
R.Li.S. door de Indonesische regering dient te worden aan-
vaard als een hypothese, die aantoont dat de R.M.S. een
zelfstandig land is met een zelfstandige regering, een ei-
gen symbool en een eigen volkslied.
dat door het niet aanvaarden van de proclamatie van de
H.M.3. de Indonesische regering bewijst dat niet de Hol-
landers de onderdrukkers zijn (zoals Pandith 1TEHRÏÏ beweer-
de), doch Indonesië zelf, die bijna 5 jaar lang een annexa
tiepolitiek voert.

»

dat overeenkomstig het bovenstaande, Indonesia de wereld
getoond heeft dat zij de vrijheid en souvereiniteit van
de mens, zoals neergelegd in art. 3 der ïïet Souvereiniteit
overdracht Indonesia, met voeten getreden heeft;

b. dat overeenkomstig punt C sub a. de staat van oorlog in d€
üuid Llolukken werd afgekondigd door de Indonesische regerd
en tengevolge van de gevechtshandelingen diverse personen

- in -
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in hun handen vielen waaronder diverse regeringspersonenj
c. dat overeenkomstig het Internationaal Recht de Republiek

Indonesia niet het recht heeft de gevangenen te veroorde-
len, daar elk land het recht en de plicht heeft zich te
verdedigen, in het "bijzonder Indonesië die de R.M.S. de
oorlog heeft verklaard;

d. dat overeenkomstig het Internationaal Privaatrecht de re-
publiek Indonesia verplicht ia de gevangenen naar de normen
der zedelijkheid te behandelen;

E. Heeft be-
sloten, a. dat wij, volk van de iiuid Molukken in Nederland verenigd

in de Partij Nasional Maluku Selatan, ons ten sterkste
verzetten tegen de handelingen van de R.I. daar zij zich
niet aan het Internationaal recht en de internationale be-
palingen betreffende krijgsgevangenen heeft gehouden;

— b. dat de Indonesische regering door haar handelingen de ge-
voelens van haat en wrok tussen de jiuid ïlolukkers en Java-
nen waar ter wereld ook heeft verscherpt.

c. Ten slotte hoopt het Molukse volk dat Indonesia deze reso-
lutie ter harte neemt en een einde maakt aan de mensont-
erende handelingen.

Nederland 4 Maart 1955

Ns.Party Nasional Maluku Selatan

Voorzitter

•w.g. J.Latuperisa

Secretaris

w.g. Siwalette.
f—>

.-- Afschrift aan:

1. Ministerie van Binnenlandse üaken

Binnenhof 7

Den Haag

2. De Indonesische vertegenwoordiger Den Haag

3. Aan alle landen ter wereld

en de Verenigde ïïaties.

4. Archief.
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Doss»: no, 170/100,
Onderwerp: Concres Partai Hasional Halookoe öelatan.

DAT. , .4 MEI 1955 j
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Dupl.

Bijlagen: 4. God. .£_•^"i
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Op Dinsdag, 26 April 1955» werd door de Partai
Hasional Kaloekoe Selatan In het Gebouw "Amicitia^1 te 's-Grc
venhage een besloten congres gehouden.

•Te voren werd door de leden van genoemde organi-
satie een optocht gehouden door de stad. Te omstreeks 18.00
uur marcheerden plnu 120 Anboneaen, waaronder aich 20 vrou-
wen bevonden, van de Ie Van den Boachstraat naar het Plein
waar aan de voet van hot standbeeld van Willers de '.wijgar
oen krans ̂ erd gelegd door l;'evr, A, WA4S en J. LATUPBIRISSA,
vooraitter van bovengenoemde organisatie, wonende in Set
Anbonese woonoord MBeenderibbenM.

In de stoet werd de Aiaboneae vlag aoraede een 5-
tal spandoeken meegedragen net de volgande leuzen:

l. Partij ITasional Maluku Selatan.
21 iisen terugvoering naar Ceram, onbezet gebied

Van de R.fcUS»
3» Indien deao moeelijkheid niet bestaat, eisen

emigratie naar Australië of Hieuw-ieeland»
4* f-Iisen terugtrekking van de R,I« troepen uit de

IUM.S» gebieden»
5* ĉ isen vrijlating van de leden der R.I'»S»-rege-

ring in Indonesië»
Van het Plein werd door de binnenstad gemarcheerd

naar het gebouw "knicitia".
In de «aal waar het congres werd gehouden werden

bovengenoemde spandoeken aangebracht terwijl op het podium
ÏIOG een 2-tal spandoeken waren bevestigd, die de volgende
opschriften droegen:

1, uid-üoluJcker- moet opgebouwd worden, aonder
fossielen en mummies,

2. Van nationale volmaaktheid tot internationale.
In 3e saai waren thans plm. 150 Amboneso mannen

en vrouwen aamvezig uit de vüoonoorden Wöat-Capelle, luidde 1-
burg, Beenderibben en Vlissingen.

Het procrai^ma var het congres vsas als volgt samen
gesteld:

1 , y/elkomsracord door de vooraitter J. LAÏUPSIEI3S
.̂ Gebed door Ba oAHlSÏAPIJ.

3« ^n uiinuut stilte ter herdenking van de geval-
lenen»

4. ".ede door J. LATUPBIRISSA.
5» Muaiek van Fluitorkest.

i 6. Kede door I. AMANUPUHJO.
7» Ifïussiek door Ilawaiianband.
8. Pauae.
9. Rede cioor A_. SOPMIÏ*

10* Iluaiek door Hawalianband.
11. Hede door 3. SIWALETTE.
12. Gebed door Es 3AKSTAPIJ.
13. Sluiting door de voorzsitter.

• Het »
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Het congres werd in de Malaise taal gehouden.
Vaa êên der aan het congres deelnemende Ambonezen

v?erd cl e Nederlandse vertaling verkregen van de door J»
lAÏDl'BIBISSA, I» AKABUPUNJO, &• SOPLAKIT en S. 8IWALBITB
in het llaleis uitgesproken redevoerinaen,

Fotocopieen hiervan Borden bij dit rapport ge-

EINDE.



Zoals wij uit het verleden wisten, dat in het jaar 1947, toen voor
duidelijk is gebleken dat het Bolsjewisme niets anders is dan een

We,ï»eld8ame.nzwering, in blinde dienst van de Russische staat, en de Euro-
pese economie, verre van de grondslag te zijn voor een reële macht en
staat op instorting, had Amerika ingegrepen en biedt de Maarshall-hulp
aan, met de bedoeling dat daaruit ook een plan zal voortkomen, ter voort-»-
kom§n ter overbrugging van de moeilijke periode tussen het oude nationalis-
tische en het nieuwe federale regime. Ook Nederland is gebonden aan deze
Maarshall-hulp, waar die in het jaar 1948 is aangeboden, omdat de U.N.O.
welke het geestproduct is van Roosevelt, werd tijdens Truman's bewind een
sabotage-instrument van Moskou, een grote rol speelde in de Indonesische
kwestie, waardoor Nederland Indonesië verloor, mede door de weorgalloozc
slapheid en het 60°rek aan karakter van de Nederlandse regeerders, als door
communistische invloeden Nederland zelf. Daardoor werd een der rijkste lan-«
den van het westen tot de bedelstaf gebracht, zodat het verder van Amerikaan
se aalmoezen moest leven. Deze aalmoes in de vorm van de Maarshall-hulp
betekenden in de praktijk, in do zadel houden van incompetente socialistisch
regeringen zowol in Nederland als in Engeland.

En wanneer Nederland op zichzelf een bedelstaf is geworden, is het
vanzelfsprekend, dat wij ons kunnen afvragen hoe Nederland ongeveer 17.000
^ 'i-Molukkers normaal onder de voeding kunnen brengen. Is het waar dat wij
si^eds bekostigd worden door de arbeiders belastingen? En is het wel waar
dat de overeenkomst van "Hatta-Hirsfield" welke inhoudende inzake de sociale
waarborging voor de Zuid Molukkers zolang ze buiten hun land zich verblijven
al vernietigd?

Omdat deze Maarshall-hulp aangeboden was door de Verenigde Staten van
Auierika, ter overbrugging van de moeilijke periode tussen het oude nationali
tische en het nieuwe federale regime, is het voor ons al voldoende, zodat
wij nu kunnen weten in welke sfeer wij nu zich bevinden. Wanneer wij de
demografie van Nederland goed bestuderen dan is het al 90$ voor ons voldoen-
de door de woorden van prof,Sirks, dat hoewel immigratie onder sommige om-
standigheden wel gewenst zou kunnen zijn, zo moeten we ons toch niet te
veel illusies maken over haar resultaten ter voorkoming van con te dichte
bevolking.

Het verdraaien der waarheid is in deze tijd zo algemeen geworden, dat
het uiterst moeilijk is voor een niet insider, dit te doorzien. Wij begrijpc
heel goed waarom toon Soekarno de Federatie, waarmede Nederland de overeen-r
komst had gesloten en waaraan Nederland de souvereiniteit had o.vergedragen,
plotseling ophief en verving.door de eenheidsstaat niet hieruit de conse-

nties moeten trekken en de souvereiniteitsoverdracht ongedaan heeft ge-
maakt. Ten tweede had de Nederlandse regering toentertijd het zg.
"politiek-tostament" van Soekarno en Hatta in handen gekregen waaruit bleek,
dat deze beide lieden een overeenkomst met de Sovjet-ünie hadden gesloten,
waarbij zij aan Rusland hadden beloofd, Nieuw Suinea Indonesisch te zullen
rden, een aantal militaire basis, vooral ook maritime steunpunten en vliog

velden aan de communisten af te ataan.
Maar de Nederlandse Regering zwijgt. Daarom werden de ex-KNIL militair-

en per dienstbevel naar Nederland overgebracht. En daarom broeders en
zusters, wij moe. ten oppassen voor de verdraaiende der waarheid, omdat voor
ons allee nog vaag zijn. De vervalste volstrekte tegenstelling beheerst ons
leven.

Wij zijn nationalismes, maar wij moeten geneigd zijn onze levensver-
houding conservatief te bepalen en wensen zich in te stellen op de reali-
teit, aangezien de practijk overal en ook hier In Nederland duidelijk
aantoont, dat wij in het dagelijks leven niet met leuzen kan werken, maar
alleen rekening houden met de werkelijkheid. Deze moeten wij in onze strijd
toepassen, omdat wij alleen maar op dingen zijn die standvastig blijven nl.
"de morele waarden", want als wij deze niet gebruiken, wordt het oen chaos.
Alleen hierin vinden wij do Christelijke Godsdienst als basis van doze
morele waarden. Wij erkennen, dat Goddelijk Woord de richtsnoer moet zijn
voor onze daden.

In one dagelijks leven moot de verhouding tot onze naficmensen in de
allereerste plaats geleid worden door bepaalde principes van moraal en
fatsoen en dienen die te handhaven onder alle omstandigheden ook in de
politiek^ Wij moeten beseffen, dat wij heden voorbouwt, de werken zijn
van ons voorgeslacht, omdat ze ons een erfenis naliet, welke wij dienen



Wij moeten de vlag wat wij nu voor strijden onbedoczeld overhandigen aan
onze toekomstige generatie. Dit betekent geen reactionnair, maar dit is
onze levenshouding.

Wij Zuid Molukkers, zijn gewend alles openlijk te verklaren en nooit
gewend zijn zich uit te wijken voor een kogel, zodat die een onschuldige
treft. Door deze houding heeft men ons klakkeloos bestempeld. Maar tot deze
mensen kunnen wij alleen dit zeggen t
Het is gemakkelijk genoeg in te zien, dat de uitgebreide grootst opgezette
propaganda der communisten de armen en ontwetenden voor zich weet te winner
Maar moeilijk walt echter te begrijpen, dat verstandige mensen die weten •
of van wie men kan veronderstellen, dat zij weten wat het communisme in
werkelijkheid betekent, des al niettemin met dit systeem symphatieseren
of zelfs actief steun verlenen aan de verspreiding van dit stelsel.

Het propagandistische gebruik van de term communisme heeft tot dusver
verhuld, dat het modern communisme als beperkt intellectueelen, die hun
vertrouwen in God hebben prijsgegeven en vervangen door een volmaakt ver-
trouwen in hun eigen bekwaamheid om de wereld en al haar verschinselen daar
j inbegrepen de gedachten en de gevoelens van de mens volkomen te ver-

klaren volgens bepaalde wetenschappelijke formules.
Dit type intellectuelen voelt een nauwe verwantschap met het moderne

communisme als theorie, ofschoon man geen . onder hen misschien twijfel
koestert t.a.v. de tegenwoordige toepassing van dit systeem. Aan de andere
kont kan symphatie voor een theorie er toe leiden, de hardheden van een
systeem te beschouwen als onvermijdelijk en als een voorbijgaand kwaad,
dat noodzakelijk op de koop moet worden genomen terwille van het uiteinde-
lijk succes.
Toestand in Azië.

Nederland had het vuur voorlopig uitgedoofd in Nieuw Guinea, maar het
vuur blijft steeds branden in het Zuid hoek van Azië, die makkelijk ror:&-
kruipen tot het verwoesten van Australië, misschien een stukje van Amerika,
Misschien is Zuid Malukken. op het ogenblik in de ogen van de wereld niet
economisch belangrijk, maar door onvoorzichtig- en nonchalantheid kan veel
groter gevaar plaats vinden dan het ooit was,

India kan zich ondanks zijn millioenen bevolking nooit met succes
tegen een Russische of Chinese invasie verdedigen, dat weet Nehru natuurli;
jk heel goed en bovendien is hij er volstrekt niet van overtuigd, dat in-

dien de Chinezen eens een inval riskeren, hij op de steun van de Westerse
mogendheden zal kunnen rekenen. Men zou het ook anders kunnen zeggen/ hij
vertrouwt het westen niet en dat kan men hem moeilijk euvel laten duiden.
Amerikanen hebben wel een ogenblik kunnen denken, dat Nehru een democraat
.sal zijn en misschien geleeft Poster Dulles dat nog wel, maar in wezen is
hij dat helemaal niet. Het is met hem net zo gesteld als met Soekarno en
Hatta, die alleen uit puur opportunisme bet masker nog niet afgeworpen
hebben. ^

Maar zelfs een kind die iets van de wereld bekend^ia voor han duideli,
dat de communisten hun tijd uitermate nuttig hebben gebruikt en nog gebrui-
ken. Iedereen zal natuurlijk beseffen, waarvoor het bolwerk dient, spoor-
weg aan te leggen door China, die zelf niet door China is gebruikt maar
door Moskou. Deze is een duidelijke strategische verschijnsel, omdat strak!
Moskou met India zich makkelijk kan verbinden. Deze demensie punt zal
straks toenemen waar het te hopen is, dat de Aziatische-Afrikaanse confe-
rentie in de toekomst een bijdrage kan dienen t.o.v. de wereld vrede,
Goed en kwaad.

Wij zijn nationalismes en onderkennen t̂ ee aoorten wetten:"de ene is
door de mensen opgesteld en de natuurwetten die niet door de mensen zijn
gemaakt, die door ons slecht gedeeltelijk zijn ontdekt en begrepen."
Lezen wij de huidige staatswetten door, zoals die in de loop der eeuwen
zijn ontstaan en door de meest beschaafde volken zijn aanvaard, dan ont-
waren wij dat alles erop gericht zijn het Goede te beschermen en het Kwade
te bestrijden.



Zij trachten de zwakken te aterkon;: de zieken te genezen, de mens te
onderwijzen enz. Met andere woorden de menst geestelijk en lichamelijk
te ontwikkelen 3n hen gelukkig te maken. In de despotisch geregeerde
staten geldt een geheel andere doelstelling. Daar worden wetten uitge-
vaardigd die door de wreedste straffen de inwoners tot slaven trachten 1
maken van een mens met zijn satallieten. Kwade voorop stellen en alle
Godsdiensten trachten uit te roeien.

Do democratische staten die een socialistische regering hebben,
stellen de goede voorop, maar beogen het stoffelijk belangen boven de
Rechten van de mens.

Ik dank U.
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Excellentie's : ̂ egeringspersoncn van de Republiek Maluku Selatan dio
in het Buitenland zien "bevinden; in het "bijzonder do
Regering in Eusa Ina onder leiding van Zijne Excellentie
Dr.Mr. SOUMOKIL. .

Geachte Associatie-Leider der PNMS Hr. S.Siwalette
Geachte Voorzitter en. aanwezigen in bijzonder andere
Zuid Molukse Partij "besturen.en hare leden die gehoor
hebben gegeven aan onze uitnodiging, .

Ter voldoening van evenredige bedoeling en,streven van de souverein
en onafhankelijke Republiek Maluku Selatan, sta'ik hier als vice-voorzit
van de Partij Nasional Maluku Selatan (PKMS) die -vandp.ag doet aantonen,
dat Vandaag de eerste maal is, die de PEMS haar congres houdt.in de vorm
van in kennis brengen tussen de Zuid Molukkers en de buitenwereld, aange
zien door indicrete verbinding nog niet als do werkelijke aanbeveling
genoemd kan worden. Wat is de oorsaak, zodat ieder Zuid Llolukker zich
moet opofferen? Het is stellig niet meer vreemd, omdat gisteren de 25 Ap
1950 een kenmerk voor ons heeft uitgemaakt, dat alle Zuid Molukkers zowe
hier als in de Zuid Molukken een minuut dienen stil te staan on de oorlo
moedige broeders van ons die heengegaan waren ,ter voldoening aan de eis
van ons land te herdenken -. . ./

. • • '"Dapperheid en schranderheid zijn innerlijke
"perrecten die de snel voortbeweging of traag-
"heid inzake de,opbouw of hervormen van de
"'onafhankelijke Zuid Molukse volk bevestigt.

Wij storen niet aan degenen die met ons in der minne schikken. Yooi
ons is vijand blijft een vijand en degenen die geneigd zijn onze vijand
te helpen die ons benadeeld, zien wij hen aan als onze vijand. Voor ons
bestaat alleen een weg om onze onafhankelijkheid te handhaven, nl.:
"verdediging van onze rechten ter bevordering van ons land en volk."
Ons land heeft haar recht doen ontkomen aan alle gevaren door alle weger
te bewandelen die zij noodzakelijk acht.

Kom op Zuid Molukse volk, wij allemaal spannen ons in ter verdedig:
van onze rechten, ten bate van onza onafhankelijkheid. Wij strijden vooj
en scheppen een nationale verdediging en geven vorm van Zuid Molukse vol
verdediging. Alle groeperingen, alle Zuid Molukse partijen, jong en oud,
mannen en vrouwen, strijdkrachten wij roepen U allen tot bijdrage van U\t de "Nationale verdediging"te bevorderen.Slap in deze stralingver-

mogens betekent een bedreiging van onze onafhankelijkheid. Onze vijand
probeert steeds onze onafhankelijkheid op te rollen,. onze vijand probee]
steeds om ons land on te vormen langs teder en onbeschaafdheid, met woo:
en door het gebruiken van hun oorlogscapaciteiten, ïïot en.mot heden is
onze onafhankelijkheid bestendigd, en ons land blijft standvastig besta;
Dit alles toont de zegenrijke G-od's invloed die machtig is op deze were!
en vol van zegen is de-beweging van-alle Zuid Molukse volk en .hare
strijdkrachten, • .

Als grondslag van de EMS'strijdt in het buitenland zowel onze re-
geringspersonen, het volk die als partijen hebben geoorloofd :
1, Ons land te doen neerzetten in het midden van'de Internationale Were
2. Aspiraties van de Internationale wereld heden ten dage;
"5. Krachten die v/ij bezitten v/elke door: ons gebruikt kunnen v/orden

om ons doel na te streven. •.,' " ' ..
Ter verduidelijking van punt l,. Aangaande t,e doen neerzetten van

ons land in het midden van de Internationale Wereld •;bete'kent voor ons
aandringen om een samenhang met de gehele wereld te verwezenlijken, ons
aandringen om een actieve politieke verbroedering ten uitvoer te brenge
Leven in het midden van de wereld .'-waarin de m'ach.t. zich., bevindt in- hande
van de kapitalistische als imperialistische' teö-gendheden is en bl?,j£t ee
illusie, wanneer ons allen maar :Jb>'üwenvbp -ohẑ -bî d̂ s in. Kus a.-In a
(Ceram) . Politiek is het, die' wî eïiJgsziTiS 'iS'b'è ten-/••gebruiken'in het
buitenland t. o. v. de Intérnationa'le7;%reld''yöist ;dn?iö koor s. te zetten ir
de richting van Zuid Oostelijk "deel yan'Azî ., 'die': heden vpaf onsr van be
lang is het zoeken naar een wog, •1die:,wd, j; fè'̂ îMtt'e maken ten 'behoev^e
van onze stralings energie die wi j'moniènteei "bezitten, ledere revolutie
die een kenmerk heeft VB.II volkswil, is een belangrijk staciurr., als een
OC;:L seconde die clinax bezit, zodat deze seconde hachelijk is; oen cri&
seconde die aio tosi^steen gebruikt kan worden. Het ZuM Molukse volk 1



is "bezig haar revolutie te voltooien. Het binnenlands probleem is nog
niet vereffend, maar onverzettelijk of onwankelbaar blijvan wij strijden
voor het lot van onze proclamatie en do buitenlandse problemen hebben
het binnenlandce in de war gebracht zodat da ravolutie zijn gang kan ver-
hinderen. De Republiek Indonesia heeft zich verspreekt, dat de strijd in
de Zuid Molukken is beëindigd. Nu is de strijd in de Zuid Molukken omvang
rijk precair. Is het niet dat de wereld momenteel steeds op antwoord wad
van de Zuid Molukken t.o.v. de Republiek Indonesia, aangezien tot en met
heden de Verenigde Naties eveneens met kanonnen dreunen inzake de onder-
drukking van de loopbaan die niet in-staat is te bestrijden ? Is het waai
dat de wielen van de Zuid Molukken teruggedraaid kan worden ? De duideli;
heid van de situatie kunnen wij plaatsen met koele gedachten en schamper
ogen, zonder enige huivorigheid.

Maar hier nemen wij in ogenschouw inzake alle inspanningen die in
de Rondo Tafel Conferentie te voorschijn zijn gekomen die opgenomen zijn
in artikel 3 luidende :

De Verenigde Staten van Indonesië zal alle gebieden van Nederlands
Indie' mat zekerheid overstelpen, dat indien een volk van een grond-
gebied nadat in overleg met andere grondgebiedsdelen, heeft duideli,
gemaakt te voldoen aan democratische orde, niet of nog niet wil
deelnemen aan de band met de R.I.S., voor die gebiedsdeel is de
kwaliteit in verband met de positie t.o,v. de R„I.S. en de konink
rijk der Nederlanden kan worden verwezenlijken,

voorts luidt artikel 4 •.
dat de staten die de vorm van de R.I.S zal aangeven, zijn :
Borneo en de Grote Oost. Aangezien de N.I.T.regering niet verant-
woordelijkheid kan dragen, heeft Zijne Excellentie Mr.Dr.SOUMOKIL
de onafhankelijkheid en de souvereine Republiek Maluku Selatan .
geproclameerd ddo. 25 April 1950. Hoe het ook is, de historie
hoeft bewijson opgeleverd, waar de menselijke gevoelens (de Zuid-

Molukse helden)' die in vergelijking gesteld kan worden met de revolutie
van Frankrijk en de revolutie van Rusland in Europa, waar koning Lodewij
en Traas, Nicolaas II geen bescherming kan vinden. Ook in verband hiermede
kan men vergelijken met Pattimura es beweging in het jaar 1817 in de Zui
MoJLukken, v/aar door bedrog van Nederland in do vorm van divide et impera
zij gevangen worden geno^men en opgehangen. Daarom doe ik een beroep op
alle Zuid Molukkers om niet meer voor de tweede maal te laten bedriegen,
eenmaal is onze Republiek geproclameerd en het blijft ook gbproklatneerdj

Dit is, omdat Min.Pres.DREES n.a.v. de krant-berichten zijn stands
laat blijken, dat de Zuid Molukkers naar Indonesia moeten terugkeren en
de autonoiaie van Indonesië' moet aanvaarden. Hier kan ik wel dit zeggen,
dat Min.Pres„Drees zich vergist, want waarom zou de Min,Pres, West-Irian
niet laten inlijven bij de Republiek Indonesia terwijl de Zuid. Molukkers
persé naar Indonesië moet terugkeren? De v/oorden en de wil van de Min.Pi
is voor ons te vergelijken met een steen die wij eraan stoten en ons har
bezeert. Daarom eis ik van U allen om terug te kijken naar de Zuid Moluk
historie en vragen wij ons zelf*af J .waarom op 15 Mei 1817 onze vooroude
Pattimura en zijn vrienden, gesteund door de bevolking van Nusa Ina (Gei
Saparua, Haruku en Husalaut opstand heöft gepleegd t.o.v. Nederland,
zodat 173 officieren en 900 manschappen onder leiding van Majoor Betjes
slachtoffers zijn geworden? De Nederlandse strijdkrachten waren in de
buurt van V/ainsisil (rivier) geland en kan niet meer verder gaan, omdat
zij door Pattimura's zijn teruggeslagen. Van de Nederlandse soldaten
blijven alleen maar vijf man over, die zich uit hebben geweken naar Pass
In de strijd te Ullath en Ouw zijn de Nederlandse strijdkrachten en hun
leider Overste Meyer teruggeslagen door de strijdkrachten van Pattimura
Een vaii de bergen gelegen op Saparua, waar de Nederlandse strijdkrachtei
totaal waron vernietigd, tot en met heden de naam werd gegeven Gunung
Bergedel en tijdens de Nederlandse bewind de naam werd veranderd in
Gunung Frikadel, ter gedachtenis van de hevige strijd tussen Nederland <
de Pattimura's 'strijdkrachten^ Admiraal Buyskes was gedwongen om een
onderhoud te plegen met Pattimura.- Hij gaf Kolonel Groot bevel, opdrach'
te geven aan Luitenant Veldman, om een brief aan Pattimvira te overhandii
Luit.Veldman vnd. bewaak* door oorlogsschepen, begeven,J|̂ QhH.naar de baa:
van Hatawanno, waar een witte vlag werd gehesen toen zij genbemaë baai



Maar Pattimura:'.weigerde hen te ontvangen, zodat Kol.de Groot gedwongen
was zijn houding te veranderen in de vorm van Kol.Klein, aangezien hij
gedwongen is een brief te overhandigen aan de Pattimura. Onze held gaf
bevel aan alle radjas van verscheidene negorijen t.w. Iha, Nolloth,
Tuhaja die nu "Tuhaha" wordt genoemd, Itawaku die nu Itawaka wordt ge-
noemd om hun houding te beslissen tegen over de beslissing van Nederland
die op dat moment onder leiding staat van Kol... Groot
De onderhandeling vond plaats te Itawaka, waar Pattimura zijn abstracte
houding tegenover Nederland had bepaald, door het stellen van bepaalde
vragen nl.:
1. Wij willen niet meer door Nederland worden geregeerd;
2. Door Gods genade, was Pattimura aangesteld tot onze leider enz.

Met bovengenoemde historische verklaringen, vraag ik me de Zuid
Molukkers af, wat zijn nu de geloofwaardigheid van de Zuid Molukkers hie
in Nederland? Maar toch werden wij tot op heden.door Nederland bedrogen,
Nederland zoekt nog steeds naar een wapentuig om tot wetten te maken ten
voordoe! van haar. Als voorbeeld kan ik de 60,Jf aanhalen,, waar de Zuid-^
Molukkers van hun strijdgedachten zijn ontzenuwd. Daar herhaal ik de
woorden die ik net gezegd heb :

"slap in deze stralingsvermogen betekent een bedreiging van
"onze onafhankelijkheid.

Min.Pres.D'̂ EES heeft conclusies getrokken, dat het volk der Zuid Molukke
geen politiek volk is. Maar hier kan Min.Pres.DREES zich vergissen, dat
350 jaren lang, ten bate van wie hebben de Zuid Molukkers hun politiek
uitgeoefend? Bezit de woorden van de Min.Pres. een zekere voordeel t.o.v
die 350 jaren ? Het is vanzelfsprekend, dat degene die iets goeds gedaan
heeft, zijn naam geprezen wordt, maar degene die de goode bedoeling van
een volk tegenhoudt, is niet opvallend wanneer zijn naam niet ijdel word
gebruikt.Met andere woorden, "goede vrienden zijn de grootste vijanden.
Naar aanleiding hiervan moeten wij niet denken aan een voordeel t.o.v.
artikel 3 en 4, die als het ware een scheiding is tussen de N.I.T en de
R.I., dat aan het Zuid Molukse volk een vrijgeboren leven daarmee aange-
toond wordt, juist integendeel, omdat artikel 3 en 4 een geheim bezit,
waar die grondgebieden straks in handen zullen terugkomen, in die hander
van de Nederlandse regering, door het doen opstellen van ondervolgende
tactiek :

: 1. de veiligheid van het volk is verzekerd;
2. er bestaat geen revolutie; wanneer er revolutie is, dan is het om

de onevenwichtigheid in het volk te verjagen;
3. Het volk kan makkelijk van hun levensonderhoud zijn voorzien,

wie ijverig en zorgvuldig is benevens hun middelen vermetelen ten toal
van hun bestaan uit te breiden, wordt hun ongestoord en gewaarborgd
door de regering.

4. het is mogelijk, dat het volksbelasting ao laag mogelijk is gegrond
door middel van Jttaatsbestaan, waar de winst voldoende is de Staat
aangelegenheden te vervullen: Definitie-belasting wordt door de S^
godragen en de invoerrechten-belasting zal laag mogelijk worden v'uö</-
gesteld enz.
Maar de Nederlandse regering is niet in haar tactiek geslaagd, aan-

'gezien door de propaganda van Indonesië de RIS is omgevormd tot de R.I
Maar zoals nu duidelijk is aangetoond, worden de verlangens van de R.I.
bestreden door Zijne Excellentie Mr.Dr. Öhr.SOUMOKIL, aangezien artikel
3 en 4 het volle recht toewijst aan het Zuid Molukse volk. Nu is het du:
delijk voor ons gebleken, dat onze regeringspersonon die momenteel in
Djokja bevinden, als oneerbare mensen worden behandeld zodat zij genood-
zaakt zijn antwoorden te geven die rechtstreeks Zijne Excellentie
SüUMOKIL beschuldigen en verdeeldheid van gedachten zijn t.ö»v^ do
proclamatie. .
Maar nogmaals moet ik U er op attent maken, dat dapperheid en schrander-
heid, innerlijke perfecten zijn,die de snelle voortbeweging of traaghoii
inzake de opbouw of hervormen van,de onafhaöJcelijke, Zuid Molukse volk
doet Jjovesti^fen. +._- ;it; .-v.-3M. •;.•-;•;.. t̂ . ,;:̂ . . l \: _ . •

En ....



En daarom, hoc langer wij in ons doel zijn gevorderd, hoe meer wij
moeilijkheden moeten doorstaan» aieningsvorachillon tussen onze regering*-*
porsonen en de gemo^naohappolijke partijen, alsmede meningsverschillen
tusson de partijen onderling,
Dit alles kunnen wij in onsjdagelfjks leven onderbinden. Een rechtmatige
staat duidt een rechtzekerheid aan die een coördinatie bevatten tussen
recht en macht ter waarborging van die staat. Terecht had een strijder
gezegd, dat recht zonder macht is chaos en anarchie; on nacht zonder rech
betekent onderdrukken (tirany). De Indonesische rechterlijke organisatie
heeft zich gedwaald met hun coordinering tussen recht en macht, zodat
over iets, altijd overwogen moet worden door de President van de Krijgs-
raad. Hat Indonesië als lid wordt opgenomen in de Verenigde Naties, is
gelijk aan artikelen die in Azië zijn geproduceerd maar door Nederland
is bewerkstelligd. Een ziekte kan gemedicineerd worden, maar een revolutj
kan nooit beperkt worden, omdat revolutie een verschijnsel is van -
ingevorderde recht.

.Iedere Zuid Molukker kan .stilletjes zijn v3igen vragen stellen,
of die 350 jareneon zekere voordeel brengt t.o.v. do Republiek Maluku
Selatan. De tocht van onze regoringspersonen vanuit Ceram n̂ ar Irian
door naar Nederland, is het soms iets nuttigs voor ons? Alles wordt be-
perkt, broeders on zustors, niet deze eindig ik en wil ik U allon terecht-
wijzing geven, steeds onze Nationaal te beteugelen,

/ . . M e n a ^ u r i a "
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Landgenoten,.
Gisteren was het vijf jarig toestaan van ons. Republiek die steeds

strijd heeft gevoerd, voor haar vrijheden en haai* rechten. Het is begri
lijk, dat in vele harten van ons sombere gevoelens zal wekken. Öoóx dez
gevoelens zullen wij nooit vergeten en ons steeds doen denken aan t

"de bevolking van Maluku Selatan die gebukt is onder
"de meest mensonterende vernedering, dat minderjarige
"meisjes op straat worden aangerand en verkracht.
"Jonge getrouwde vrouwen worden gewoon weg van hun
"mannen weggerukt. Bij protest van de zijde der mannen;
"worden deze zonder enige vorm van proces neergeschoten.
"Verkrachting, aanranding, plundering, moord en, dief stal
"zijn aan de orde van de dag."

Maar zoals U weet is onze strijd nog niet uitgestreden. Daar blake:
de oorlog nog steeds, ondanks alle leugenachtige beweringen van de zijd
van de R.I., blijven onze broeders steeds vechten en de TNI fe^^ft zware
verliezen toegebracht.

Het is moeilijk dat de R. I. ons tot nederlaag kan brengen, omdat d'
RVI. ook aan de orde en rust op Java en Makasser, ook At j eh moet
trachten te handhaven. Het somber beeld is in Indonesië gevormd. De on-
veiligheid neemt toe en de chaos stijgt. Men kan tevens in de couranten
lezen, dat de Chinese Vertegenwoordiger om veiligheid heeft gevraagd
t. o. v. de in Indonesië arriverende delegatie ter bijwonen van de Azia-
tische Afrikaanse conferentie.

Be leidende figuren weten wel, dat zij het niet kunnen. Zij begri ji
en heel goed waar het heen moet, maar dat kan hun niets schelen. En omdi
wij heel goed wisten waar de Soekarnisten in de toekomst naar toe zulle]
gaan, hadden wij onze standpunt gehandhaafd terug te gaan naar ons land
van herkomst, waar momenteel onze regering zich bevinden.
NEDERLAND.

Het ex-KNIL probleem is een probleem die opgelost moet worden door
de Nederlandse Regering, omdat wij niet voor Indonesië maar voor Neder-
land hadden gediend. Maar Nederland heeft deze kwestie op haar beloop
gelaten omdat zij gebonden zijn aan de kapitaals investeringen in Indo-
nesië. Buiten dat, had Hederland de souvereiniteit aan Indonesië overge-
dragen zonder meer, en denken niet eens verder over het lot van de 4000
ax-KNIL militairen die jaren lang de belangen van Nederland in de voor-
malige Nederlands Indië heeft gehandhaafd.

Nederland had haar vertrouwen gegeven in de Unie statuut die tussen
beide landen tot stand is gebracht en denken dat het goed zal aflopen
met de bevolking zowel in Indië als in de Zuid Molukken. Maar de reali-
teit heeft bewezen, dat Nederland in hun vertrouwen heeft gefaald. Aan
de andere kant heeft Nederland hot recht om Indonesië aan to klagen ovei
de souvereiniteits-echending, maar Nederland denkt veels^ te veel aan
haar economische belanden dan de' mensenleven. En~aaarom is fiet ±G be-
grijpen, wanneer in ons tevredenheid heersen en geen vertrouwen meer
hebben in alle instellingen van Nederland.

Nederland heeft deze ontevredenheid gekweekt in de Zuid Molukse
Gemeenschap in Nederland, omdat de achtereenvolgende Nederlandse rege-
ringen tegenover de Zuid Molukkers het neest grievende onrecht gepleegd.
Deze rechtsweigering heeft voor ons de meest rampzalige gevolgen gehad
en deze gevolgen hebben wij vijf jaren lang gevoelt, niet slechts aan
onze lijf doch in onze zielen en in onzo geosten. Wij begrijpen volkomer
goed wat de plicht is van Nederland t. o. v. de Zuid Molukkers. Het is de
plicht van Nederland, de onrechtmatige aanval van de onwettige en in
flagrante strijd met de R.T.C, overeenkomst na de souvcreinitcitsover-
dracht tot stand gekomen on op 17 Augustus uitgeroepen Republiek Indo-
nesië* op de Zuid Molukken af te keuren on to blijven afkeuren er, de
souvoreiniteit van deze R.I. over de Zuid Molukken niet te erkennen
en daaraan duidelijk uiting te geven en te blijven geven.

Vijf jaren geleden was overeenkomstig het geldende recht der RTC
overeenkomsten de Zuid Molukpe Republiek uitgeroepen, JDe J\oi":r] and 3 e
rechtürlifikc: fiactit ïiêefÜ de r'êchtinaliigh'èid vati deze vervyes':nli,1king
van het zelfbeschikkingsrecht ni.jormal^-n erkend. Dit recht is onveranderd



Desondanks weigert ook de huidige regering nog ateeds dece zelfbeschik-
kingsrecht te erkennen en dat de aanval der Republiek Indonesië in de
Zuid M lukken onrechtmatig is, dat dus de bezetting van Ambon en enige
andeie Zuid. Molukse eilanden onrechtmatig is en dus ook onrechtmatig
genoemd moot worden.

Aangezien Nederland een rechtstaat is, is de plicht van haar rege-
ring om zich op het standpunt van het recht te stellen en niet de zijde
van de rechtsverkrachtende staat, te kiezen, om der wille van do zg.
goede verhouding, dat wil -zoals een ieder bekend is- om der wille van
de geldelijke en stoffelijke belangen van Nederland in Indonesië. Een •
regering die gelijk gesteld is aan Gods dienaren mag nimmer onrecht
plegen om tijdelijk gewin of stoffelijke belangen.

Het is de plicht van een regering om het algemeen welzijn te be-
vorderen en dit is slechts mogelijk, indien de regering gerechtigheid
doet of tenminste daarvan getuigt. Wij hebben niet van de Nederlandse
regering gevraagd om de troepen van Soekarno te holpen verjagen uit ons
Vaderland, gelijk do meesten denken, maar wij vragen slechts om recht nl

"ONDER AUSPICIËN VAN DE VERENIGDE NATIES ONS TERUG
"TE BRENGEN NAAR CERAM, WAAR MOMENTEEL ONZE REGERING
"ZICH BEVINDEN"

niet moer, ook niet minder. Indien deze plaats heeft, is het geweten
van ons (Partij Nasional Maluku Selatan) voldaan.
Indone si Bohe onheil.

De Indonesische economie is een chaos, die aan de anarchie grenst.
Dat kunnen wij zich instellen met woorden van Hatta, dio als een waar-
schuwing door de Indonesische regering dient te aanvaarden. In de gena-
tionaliseerde mijnen en andere ondernemingen neemt de productie voort-
durend af. De toestand op landbouw gebied is niet minder chaotisch. De
communisten moedigen herziening van het grondbezit aan. Er zijn pogingen
om een Mohammedaanse vakgroep op te bouwen als tegenwicht tegen de commu
nisten. De onmacht van Soekarnisten heeft het bendewezen onrustbarend
versterkt en niet minder de geurilla's. Daarbij komt dat het operatie ge
bied der bonden zich steeds meer uitbreidt. Chineze communisten hebben
een grote campagne op touw g^zet om hun invloed uit te breiden. Men kan
dus nu practisch spreken van een nationalistisch communistische coalitie
waarbij de communisten het vakverenigingsleven beheersen en hun geurilla
act viteit steeds meer uitbreiden. Daar achter staat dan de autoriteit
van de president, die zich al meer en meer onbewimpeld tot het communis-
me bekend is.

In Atjeh is de chaotische toestand nog niet wpgehouden, ofschoon de
Javanen in staat zouden zijn zelfs met gebruikmaking van de meest raoderm
wapens de Atjehers te onderdrukken zoals zij het in de Zuid Molukken ded«
gezien de krijgsheftige aard van de Atjeher is hoogst twijfelachtig.
Arbeidskosten zijn zo hoog geworden, d<vt plantages exploiteren in vele
gevallen . Exportprijzen zijn zo hoog gestegen, dat het nu de vraag is,
of Indonesië zijn plaats op de wereldmarkt zal kunnen behouden. De meer
Indonesische intellectuelen in DJakarta beseffen de toestand doch zij
weifelen t.a.v. het buitenlands beleid. Het voornaamste doel van de In-
donesische buitenlandse politiek is zoals het officieel is, de werving
van West Irian.

Dat de Soekarnisten in Atjeh niet voor de wind gaat, kan blijken
uit het feit dat de Minister van voorlichting een verscherpte censuur
heaft afgekondigd op alle berichten van en over Atjeh. Het Indonesische
kabinet vreest nl. dat indien er in de Islamitische wereld belangstelling
en sympathie voor de Atjehers gewekt zou worden, de kans zeer groot is
dat de Dewan Persatuan Ulama de Atjehere niet voor rebellen zou uitmaken
maar voor ideologische strijders, omdat volgens Mohammedaanse begrippen
rebelle zonde is en dus af te keuren, maar een ideologische strijd moet
met alle middelen gesteund worden.



Exi stenti emogeli flkheden_.
Ofschoon ter behouden van onze existentie in het geheel niet een

natior.aliteits of zelfstandigheidsbeweging behoeft te zijn, maar het is
voldoende, dat hij is ontspruit aan de druk of materiële ellende waarin
het ontevreden volksdeel verkeert, moeten wij duidelijk aan de wereld
laten tonen, dat het onmogelijk is de Zuid Molukkers tot Indonesië te
rekenen en door de Djokjase imperialisme te beheersen, hoemeer dat honder-
den onschuldige Zuid Molukse burgers zijn vernietigd. Deze duidelijkheid
kan alleen gezien worden in de nationalismes, omdat nationalisme in zijn
oorsprong het besef is van een gemis, een gebrek of een ziek-zijn.

Door dit gevoel is de neiging in toenemende mate gestegen, om dit
gemis aan te vullen, dit gebreke of ziek-zijn te genezen. Wij zijn ervan
bewust, dat do wereld van dit gemis gebrek of ziek-zijn volkomen is op de
hoogte maar vijf jaren lang hebben de rechtskundigen en de doktoren in de
Verenigde Naties dit gemis, gebrek en ziek-zijn gedemd en blauw gelaten.
Buitendien heeft raen getracht oen controverse te doen ontstaan of ver-
sterkt tussen onze immanente taak en de inwendige en uitwendige toestand
die het gevoel van eigenwaarde van het Zuid Molukse volk aantast, zodax
verplicht is onze geestelijke reactie op deze controverse aangericht moet
worden.

Zulk een controverse hebt U in Uw dagelijks leven genoeg ondervonden,
Men trachtte als het ware onze gemeenschap te assimileren door toepassen
van verscheidenen instellingen en onze strijdgedachten door verscheidene
politieke tac-tieken te elimineren. Maar broeders en Zusters, twijfel
niet aan onze toekomstige existentiemogelijkheden. Eenheid in onze gemeen-
schap moet er zijn. Saamhorigheidsgevoel moeten wij hebben en trachten
zich te laten tonen als een gediciplineerde Nationalisten. Laat de mensen
iets anders van ons denken, maar wij gaan voort, want de opbouw van ons
land in de toekomst kan- en mag niet uit fossielen en mummies gestaan.
Wij moeten trachten zelf te doen, omdat wij een vrij valk zijn sinds
25 April 1930. De mensen nemen Uw stijl en formulering niet waar, omdat
wij geen Nederlanders zijn, maar Uw standpunt, Uw saamhorigheidsgevoel
Uw eenheid, Uw liefde in Uw samenleving onderling enz. die : . een steun
en nut geven voor onze strijd.

Wij zonen en dochters van de Republiek Maluku Selatan, moeten zich
hard kunnen verzetten tegen de Djokjase imperialisme en alle'tactieken <
instellingen die voor ons tastbaar zijn, onze strijd en onze gemeenschap
te verslappen en te vernietigen. Vijf jaren lang zijn wij te vergelijken
met iemand die zere ogen heeft en die zich nu aanhoudend met het feit
bezig houdt dat hij ogen beait. ̂ erlijk gezegd, wij lieden aan de ziekte
van het nationalisme en dat absorbeert onze gedachten en wij zullen het
blijven doen totdat wij politieke vrijheid verkregen hebben.

Terecht zijn de woorden van Bernhard Shaw: dat een overheerst volk
als een mens is, die kanker heeft, omdat zo'n kahkerlijder aan niets
anders meer kan denken. J . . •

Wij beseffen enigszins heel goed, dat een overheerst volk hun plaats
in de gang der wereld verliezen, omdat wij niets anders kunnen doen dan
worstelen, om af te komen van onze nationalistische bewegingen door te
trao-hten te herwinnen van onze nationale vrijheid. Wij hebben vaak gehun-
kerd naar een kans om met een of ander stevig, posaitief, constructief
werk te doen voor onze groep, ja, voor alle Zuid Molukse gemeenschap,
maar steeds heeft men ons tegengestreden. Maar ten opzichte van deze be-
strijding moeten wij,ons houden, door de woorden van Winaton Churchill
aan te halen, waar ik hoop dat ieder Zuid Molukse Nationalisme deze als
goud in hun harten zal bewaren ter herwinnen van onze nationale vrijheid
namelijk : • '

"Wanneer wij allen uitgerangeerd zijn, heb ik niets meer te
"vertellen, maar zolang men het kleinste stukje grond waarover
"de Britse vlag waait in het dok wil brengen, zal ik mij ver-
11 zotten zolang ik leef."

1 - ' • - c
Ik heb gezegd, dank U l



S.

lïü 'bvdcoliirg van on^o congres Is niot H.Iloen gsbassserd op do hor-
d^rkirj^ -van de vijf jarig bontaan van on;;u Bepubliek i;:o.luku Soïataa en
h.?r:i ;proola.ïLatio,, "aar oei on or^s standpunt togsnover de aankomende
politie-'-: Yn.'i d t --icderl^rdJiö rcgoi-ing to "bepalen enerzijds en die aan de
vrorold 11.- tonen anderzijds. Wij doen een boroop aan alls heren va.n de
per3 die haar voorlichtingstaak verstaande, ruimt?, zal willen schenken
voor vrat gone op de 12 o avond door ons is verklaard- opdat hot Nederland a o
volk goed op de hoogte aal zijn in de Zuid Molukse kwostis.

liet is vijf jaar bekend, dat op 25 April 1950 de Republiek der Zuid
L-Ioluklrim haar onafhazikolijkhoid heeft uitgeroepen. Alle Zuid Molukse ex--
K5IL militairen voelen en.begrijpen dit, omdat v;ij Zuid Moiukkers zijn.
Deze gevoelens en begrippen ?,±ja. duidelijk gekenmerkt, door ongeveer
4000 Zuid Molukse ex-KlïIL militairen die hun handtekeningen hebben ge-
plaats op de enquette-formulier welke inhoudende, dat zij na de reorgani-
satie van het KÏTÏL teruggevoerd zullen v/orden naar hun plaats van herkoins
die toentertijd nog niet is bezet door de Indonesische strijdkrachten.

Gezien deze teruggaan een bijstand betekent voor de Republiek Maluku
Selatan en omdat Beierland haar kapitaal nog steeds in Indonesië heeft
l i M;3 en > heeft Kelyrland aich ter beschikking gestold om mot de Indonesisch
rĉ eri:;..'i oen overeenkomst" (Hatta-Hrsfield) te K lui t en, om deze ter-ug-
ibfongl.ïjg ooi to 'voi-'tioïi door de Suid Molukse ex-Kif IL militairen, de K.L.-
rjt-ituH te-: laten aanvaarden. Hot is da eerste vuile politiek dis de Neder-
landse regering op de 2Juid Molukkaers heeft toegepast, omdat naderhand
is gebleken dat do ze K.L.-statuo alle'en Hiaar een dekkleed is,

Kiöt de Zuid Moiukkers in de kampen willen zich Biet politiek bemoeie
maar de ïIcdsrlanrL^o regering heeft ons aangespoord om voorzichtig te zijn
omdat de Zuid LïoV-ikkers al al ooit werd. bedrogen. Onae rechts subject is
door do r«odcrlar.dG 5 regering verkracht, omdat volgens de bepalingen van
de Nederlandse landstrijdkrachten wij ha het verrichten van de militaire
diennt, t cru 255 bracht moeten, v/orden naar onse plaats van herkomst. Maar
omdat de ^ederlancise.redering -deae langs een auile politiek trachten te
vernietigen, aijn -vij ook veilplicht om goed op "5c passen.

'L1 s gen da "beloften van onze officieren -ja zelfs aaa de toenmalige
legerooTijiE.ndant-, aijn v;ij onniddelijk na aankomst ?n IToderland gederao-
biliseord en vs,n dt:. aalmoes van de Nederlandse regering raoet trachten te
kunnen leven.
We er sk:ant e_n .p.o.lita ek. . . .

Soals een van U v hoofdbestuursledcia heeft geuit, dat door de uitge-
'spooldtj politiek van Roosevelt en ïrunan de rijkste Koderlr'.rtd tot de
bedelstaf is gebracht., zodat ïïedoriand verplicht is van de Amerikaanse
aalmoes en to leven, v.r<olk aaliaoos ter overbrugging dient t. o. v» de noeilij
periode tussen liet oude, nationalistische en het nièu\7o federale regime,
dionen v:ij te corclucleren, dat onze overbrenging naar ïfodorland alleen
om Indonesië r.ls een oude nationalistische van haar macht to verlammen.

Aan do andere kant moet er een aansogging gedaan v;orden aan de
Indonesische regering, de.t de overbrenging van de Zuid Molukkera nacjr
Nederland niets anders is dan om de palitieke oonstollc/cie van Indonesië
on Nederland goed te laten verlopen..Maar toen IndonüBiS heeft gemerkt
dat de Zuid Molukse oiiafhankelijkstrijd in Mcderland hun voortgang vindt
komt do wantrouwen in Indonasie op, - zodat si j niets aiccr c, ver de overeen-
komst van Hatta-Hirsfield heeft gehoord. Ook van do kant van de Neder-
landse regering iü niets aan de Zuid Molukse ex-KNIL militairen medege-
deeld, Nu blijft alleen maar het kapitaal van Eodorland in
Indonesië, waar Nederland Indonesië tevreden moet stellen door het uit-
oefenen van hun politiek.

He Nederlandse regering v/eet heel goed wat de Zuid Moiukkers willen.
Dezo gelegenheid heeft de Nederlandse regering gebruikt om hun sociale
crediet te verwezenlijken. Hot is de wil van de'-Nederlandse regering ge-
weest, dat de Zuid Molukkera opgenomen wordon in het Eederlardn arbeidü
proces; aan de ene kant om da - «trijdgedachten van da Zuid ïlolukkcrs 13
ontzenuwen en aan de andere kont osi.de sociale erudiet te vervrezenli.jkei'i.
Het ia'te bewijzen uit het feit, dat alle arbeidende Zuid Kolukkerc 75 '/•
van hun inkomen aan de lledcrlandse regaring moot afstaan»



We..v.irt33r hij geneigd is het niet te doen, dan ontvangen zij geen zak-
£üldon e 11 kledingbonnen. En wanneer hij niet werkt, dan ontvangt hij
dehelft of 50 $ van zijn zakgeld. Volgens mij ligt de fout bij de Neder-
landse regering, omdat de Zuid Molukkera in een ander positie bevinden,
zodat aan de Zuid Molukkers geen gelegenheid gegeven moet worden om in
Nederlands arbeids-proces te doen opnemen. Maar omdat deze gezien mag
•worden als eon spaander van weerskanten politiek, heeft de Nederlandse
regering zich niet bemoeid met de daaraan verbonden chaos.
Woonoorden politiek

De Nederlandse regering heeft het nog niet genoeg met de Zuid Mol\jk-
kers. Zij staan weer voor een heel moeilijk probleem, nl.: "De aankomende
woonoorden politiek" welke inhoudende dat de Zuid Molukkers zelf voor hu*
eigen moeten zorgen. Wij P.N.M.S-ers zien deze politiek aan als een poli-
tiek die de Zuid Molukse onafhankelijkstrijd wil vernietigen en de Zuid
Molukkers als materiaal t.o.v. de Nederlandse producten te gebruiken.

Wij zijn vanuit ons standpunt, dat wij gedwongen zijn om naar Neder-
land te komen voor tijdelijk en niet voor goed in Nederland te zullen
blijven en daarom accepteren wij deze politieke regeling van de Neder-
landse regering niet. Vier jaren lang hebben wij in Nederland gezeten
en het is heel duidelijk voor ons gebleken wat de Nederlandse regering
van plan is met de Zuid Molukse ex-KNIL militairen.

Daarom eisen wij in deze congres, dat de Nederlandse regering ons
zo spoedig mogelijk terugzendt naar de onbezette gebieden der RMS onder
auspi.cieb'n van de Verenigde Naties. Wanneer de Nederlandse regering bewei
aat do mogelijkheid niet bestaat, dan is het een leugen, omdat in het
jaar 1948 de Indonesiërs die in Australië bevinden ook onder auapicieën
van de Verenigde Naties naar Djokja zijn teruggebracht, op het gebied
dat nooit door de Nederlandse strijdkrachten is bezet. Daarom bestaan
vcor ons ook de mogelijkheid om naar Ceram terug te gaan. Dezo eis hebbe:
w:, j al verscheidene malen bij de Neder lande regering voorgebracht, maar
voor ons schijnt het, dat de Nederlandse regering aan het Nederlandse
volk laat blijken, dat wij geneigd zijn hier in Nederland te blijven.

In af v/achting op de te verwezenlijken van onze terugbrenging na.ar
ons land van herkomst, dienen wij in kampverband te blijven, zakgelden
en kledingbonnen to ontvangen. Wij kunnen alle politieke instellingen
van de Nederlandse regering nooit accepteren en dat zullen wij ook nooit
doen, omdat de Nederlandse regering zelf onze rechten heeft" verkracht.
Wij begrijpen heel goed, dat wanneer Nederland een bedelstaf is, kan
Nederland de 17.000 Zuid Molukkers ook niet bekostigen, maar alleen als
een tussenpers! on om de federale principes te verwezenlijken.

Legitimatiebewijs-politiek.,

In de krant van 21 April 1955 is medegedeeld, dat de Ambonezen in
Nederland niet kan worden beschouwd als vluchtelingen» Aan de in de
woonoorden vertoevende Ambonezen zal binnenkort een legitimatiebewijs
\vorden uitgereikt u

ïïij ex-KNIL militairen zijn geen vluchtelingen en dat willen wij
ook nooit v/orden, omdat wij nooit gewend zijn voor een kogel uit te wijl
zodat die kogel eon onschuldige mens raakt. Onze recht tot terugbrenging
naar ons land van herkomst is bestendigd. Trouwens weten wij, dat wij
niet hier sijn gekomen om ons steeds door de ambtenaren te laten legi-
miteron, Wij hebben ons genoeg laten legi .i eren en niet dat alleen, ma;
wij worden goed door de Nederlandse regering uitgezogen»

Nu is het genoeg. Wij eisen nog zo spoedig mogelijk onze terugbren-
ging naar Ceram waar onze regering zich momenteel bevinden. Is de Neder-
landse regering hier tegenover nonchalant, dan is de Nederlandse regerii
zelf geneigd ontevredenheid te kweken in de PNMS-ers. Wij hebben niet 01
laeer zakgelden gevraagd, ook geen meer voeding en kledingbonnen, maar
v/ij eisen onze terugbrenging*
En v-d j hopen, dat onze eis zo spoedig mogelijk verwezenlijkt kan worden



Po tweede eis..
Hot ligt niet in onze bedoeling om onze intorne aangelegenheden aan

de "buitenwereld to laten "beluisteren, maar het is de plicht van iedere
Zuid Moluluicrs o m voor zijn proclamatie te waken» Wij heb"ben getracht
opdat allo a lang vreedzame v/ij ze opgelost kan worden, maar ons is niets
gowaardeord on ?,ol:C als Zuid Molukker tegenover Zuid Molukker durven zij
ons niet to erlcjnnün. Sn dat de Nederlandse regering onze partij niet
erkend, fcobnon v» i j nog niets te maken, maar wanneer onze regeringsper-
sonoii ovuse pnrtij niet wil erkennen, dan pas zijn wij bezorgd, dat in
do •jce^cciot do Republiek Zuid Molukken een despotische staat wordt.

tfodoende.hebben wij deze avond een ander standpunt ingenomen, om
van allo interne omstandigheden te vermijden enerzijds en t.a.v, de ver-
houding tussen ïTederland en Zuid Molukkers anderzijds naar Australië' te
emigreren mot de bevinding, dat alle verbonden immigratieregelingen met
de MïvIS besproken noet worden. Niet omdat Australië een beloofde land
voor ons is, maar dat hat verschil in de intimiteit ligt, zodat wij makke
lijk aldaar ons leven stellig kan verklaren.

In verband met het bovenstaande eis en ter verduidelijking daarve .
heeft de congres een schrijven goricht aan do Australische regering,
Nederlands en nog een paar andere landen.

Eenheid.

U allen hebben veel in deze congres gehoord. U alleen weet de stand-
punt van Uw besturen. U allen zijn hiermee accoord gegaan, dit betekent
voor Uw bestuursleden'dat dit ook Uwe standpunt zijn. Maar dit wil ik U
aeggen, dat alles niet- vlug kan gebeuren. Met kalme houding en vol bcgrij
wachten wij af totdat wat wij begeren vervolledigd worden. Buiten dat
alles moeten wij oenheid in onze gelederen hebben, omdat het eon grote
bijdrage is t.o.v. onze strijd en onze ideaal.

Tot slot vragen wij van God de Almachtige om ons doel te steunen
opdat de verwezenlijking niet uit mensen's wil zal geschieden, maar
slechts uit Gods wil,

Ik dank U l
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de Eegering van het
Onderwerp: Beroep, inzeke een Koninkrijk der Nee er land-en.

positieve beslissing Binnenhof 131?.
t. o. v. de "verzorging" , -. r o v e n h p e e
van de Zuid-Moluks e JSJLJL&JL£JïJL-£_&-£fi.
staatsburgers (ex-Iïnil
militairen) in Kr. : 105/PN/II/B.
STederland. Vestkapelle, 2 Mei 1956.

C *
•' Alhoewel wij langs verscheidene brieven heeft geprotesteerd

-- tegen de door de Minister van Maatschappelijk Werk uitgevaardigde
beschikking dd.16 April 1956 Nr.2577/VIII, zoale in artikel 14 tan
deze beschikking is vastgesteld, is gebleken, dat zonder enige ant-
woord daarop het Zuid-Molukse Staatsburgers wordt gevioleerd.

Gegrond op het volgende bezwaren en vindingen doen wij nog-
maals een beroep op een positieve beslissing t.o.v. de "verzorging"
van de Zuid-Molukse Staatsburgers in Nederland, welke o.m. als volgt
impliceert:

Loor gebruikmaking van het woord "Ambonezen" in de bedoelde
beschikking, komt direct tot cie uitdrukking, dat de Nederlandse Rege-
ring en hare ambtenaren reeds innerlijk positie heeft gekozen en
geen bijzondere sympathie te hebben voor het volk van de Republiek
Maluku Selatan. Le woorden ".wnbonez e-vrouw en" die de Minister in
Zijne circulaire heeft gebruikt zegt ons, dat alhoewel vele aanvanke-
lijk neutrale woorden bestaat, zijn deze woorden na verloop van tijd
een emotionele bij-betekenis krijgen, waar onze gevoelswaarde in de
overgangsperiode voorlopig nog tot bepaalde kringen beperkt blijft .

"••Door het verschil in aanduiding van de categorieën zijn de woorden
"Ambonezen" en "Amboneze-vrouwen" t.a.v. de K ad «r land s e Regering en.
hare ambtenaren zowel in de politiek als sociaal een voornamelijk
emotionele betekenis gekregen, welke door het Zuid/Holukse volk zo-
denig els pijnlijk wordt ervaren en voelen zich behandeld als tweede
keus mensen. I.v.m. bovenvermelde uiteenzetting, wensen wij de woor-
den "Ambonezen" en "Amboneat-vrouwen" vervangen dient te worden door

^"Zuid-Liolukse burgere" en "echtgenote van de Zuid-Moluks e burgere".
' iioor d c* Zuid,-Moluks e staatsburgers te dwingen hun eigen

huishouding in Kederland te voeren onder eigen verantwoordelijkheid,
tracht de Nederland ee Regering en hare gmbteneren hierdoor bepaalde
denkgewoonten van de Zuia-Ivlolukse st«<rtsburgers m.b. t . hun netionale-
strijd uit te- buit in, e^ngezien door deze, wij in toekomst in een
«metsndighcjdön komt te verkeren die de zin en de betekenis van be-
coeld-j strijd gedachten doen verliezen. Lt vastgestelde sanctie, wel-
k^- is opgenomen in artikel 12 v<?n de bedoelde beschikking zal onher-
rcepc'lijk een ometandigheo tn öoen opkomen die onze.- denkgewoonte zei
losmaken ven haar oorspronkelijke iotl, zodat v:ij haer alleen nog
matr ken verrichten, omopt wij gewend zijn haer te verrichtt.-n.



Het ie voor een ieder begrijpelijk, dat ter verwezenlijken van onze
nationale-strijd, wij in een situatie kan bevinden, welke wij ons ver-
moedelijk zal misdragen, aangezien om onze existentie die o.m. de vaar-
de van ons volk impliceert te behouden, vereisen de menselijke dyna-
misch, zodat een sanctie wordt opgelegd door 20$ en 10?« van het week-
bedrag en 25$ Vé'n het sptarbeorag worden verlaagd, o-tapiriech heeft be-
wezen, dat niemand zich last fusilleren voor een etuk brood, maar me-
nigeen wel voor de vrijheid, voor zijn vaderland, voor het recht en
voor de waarheid, allemaal idealen die eindeloos zijn, maar nagestreefd
moeten worden, omdat zonder deze de mens niet meer menselijk- niet
zichzelf zou kunnen zijn. immers, het doel van de door de Nederlandse
Regering d . t .k .v . hare'Minister vastgestelde sociale-regels en de
daaraan verbonden sanctie, is, om de denkgewoonten van de Zuid-Kolukse
Staatsburgers in een statische positie te leiden en de planning van j3e
Nederlandse Regering tot liquidatie van de Republiek ï-Ialu-ku Selat&t n
ttarB strijd mogelijk te maken. *

Het toebedelen van geldelijke uitkeringen ter voorzieningen^
in de koeten van levensonderhoud aan de Zuid-Molukse Staatsburgers, j.s
min of meer een suggestieve gedachtengang van de Nederlandse Regering,
die minder is geargumenteerd, omdat de strekking van deze regels wei-
nig verschil bevat met de bijdrageregeling van 19f4. Alleen, dat de
formulering van deze nieuwe regeling ter lezen worden gebracht door
middel van kleine variant. Overeenkomstig met artikel 4 ven bedoelde
beschikking, toont ons duidelijk aan, dat die variant ten doel heeft
de verplichting die de Nederlandse Regering t .o.v. de Zuid-Molukse
Staatsburgers (ex-iüiil militairen) alsnog te voldoen te vernietigen.

In de circulaire van de Minister is o.a. de mening uitgespro-
ken, dat ieder rechtgeaarde en gezonde man zoekt de mogelijkheid om
door arbeid onafhankelijk van anderen te worden - dat zi^n zelfrespect
dwingt hem zelf voor zijn vrouw en kinderen te willen zorgen en die
zorg niet aan anderen over te laten - dat als anderen voor ons zorgen,
zal in ons onvermijdelijk het gevoel ven verantwoordelijkheid verzwak-
ken. Leze mening toont duidelijk aan, dat Zijne excellentie helumaa,l_
niet zo zeker is van de inhoud van zijn stelling en deze zonder e«rx"
schijn van enig argument bezit. Ter verduidelijken -halen wij de woorden
ven de staatssecretaris van Oorlog Mr.Fockema Andreae aan, die luiden-^
de:"dat onze verplichtingen tegenover de Ambonese militairen zijn wij
ons bewust en wij zullen deze vervullen voor zover de omstandigheden
dit toelaten". In de overeenkomst dd.14 Juli 1950 was vastgesteld, dat
tot aan het moment dat zij afgevloeid zijn, heeft de Iledtrlrndse Rege-
ring de volledige verantwoordelijkheid t.o.v. deze militairen. In de
brief-telegram dd.l? April 1951 Nr.CS-190 wes bevestigd, dat verzor-
ging geheel door Nederland word t geregeld en 'ontvangen van Nederland
echter geen regelmatige inkomsten. Uit bovengenoemde feit is hét /yoor
ons duidelijk gebleken, dat de door thans getroffen maatregelen één en
al een suggestieve invloed om de Zuid-ïiolukse Staatsburgere hun indruk
te wekken, de beschikking en de circulaire die de Minieter heeft uit-
gevaardigd iets dat onomstotelijk vaststaat en wearover eigenlijk niet-
meer behoeft te worden gediscussieerd.
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Le tekst zoals in artikel 2 ie opgenomen, weerspiegeld ons een
prestige neiging.van o e Minister en Zijne ambtenaren, welke neiging
oncritirch aient te worden voldoen en dat deze prestige gevoelsneiging
berust in de vooronderstellen, dat de Zuid-iuölukse Stet teburgers ia-"
hunne volle leven steeds o~Ls een minder-cultuur en e Ie een efht'nke- •'•
l i jk volk di-nt te voren n beschouwd en op gronö daarvan de Commissaris
j-11 e hun autoriteit door ons g f-, f cc^p tee rd moet worden . Het ie niet min-
eer noodzake l i jk , d; t d Luid-vlolukpe Staatsburgers tegenover zulke
prestige neiging hun oplettendheid niet mag verwaarlozen, daar de mo-
gelijkheid bestaat zoals het nu is gebleken, dat de Nederlandse Rege-
ring en hare ambtenaren als prestigedragers hun maatschappelijke po-
eitie, hun geld en hun naam als autoriteit te gebruiken. Het is in

* -"onze recht, dat gewangd dient te worden tegenover de abnormale sugges-
tieve werking omdat deze niet alleen berust op de maatschappelijke po-

•/^~- sitie, de titel, het geld of de naam van de prestigedrager, maar .ook
door het gebruik van een overladen terminologie.

Door het opnemen van de zin:"dat van Ambonezen die geen of on-
voldoende inkomsten hebben tot het voeren van een zodanige huishouding,
schuilt een impliceerde vraag welke de Minister hierdoor stelt. Le
Minister en hare ambteneren zou namelijk deze vraag in de vorm van be-
doelde zin niet stellen, wanneer de Zuid-Molukse Staatsburgers thans
in hun land bevinden. Analyseren wij de bedoelde zin synthetisch, dan
merken V'/i j dat de Minister reeds bepaalde feit heeft blootgelegd door
te vooronderstellen dat de Zuid-Molukse Staatsburgers in Nederland
fijnen of onvoldoende inkomsten hebben, alhoewel wij werken of geldelij-
ke uit kering en w ord t toegekend. Bovendien heeft Nederland hierdoor
bevest igd,••dat zij berouw is t .a .v . het verblijf van de Zuid-Molukse
Staatsburgers in Nederland, zodat de vastgestelde sociale-regels en de
daaraan verbonden sanctie gezien moet worden als een middel om ons
voor een schijnbaar dilemma te stimuleren nml:IKDONtóSlA of ITKLERLAHD.
.Leze is geen sociale gerechtigheid, noch sociaTe ord'enïng noch een

*~ iociale-strijd, maar sociale uitbuiten, zoals Nederland in 162? in de
, " taolukken heeft toegepast.
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Besloten;
det n.a.v. de voormelde bezwaren en vindingen, wij een beroep

doen aen alle Internationale landen inzake een positieve beslissing
t.o.v. onze "verzorging" in Nederland en een spoedige afvoering naar
one land van herkomst (R. I.-onbezetgebied) in G E^ E A M.

Dpordruk aan: Ns.de Partij Nasionallalukvi ...^
1.Voorzitter van de iierate Zamer. Selatari,
2. Voorzitter van de Tweede Kamer. . Alg. Leider, >• " ;

3.Alle Internationale landen dtkv • ' •
de Verenigde Naties. • ' " • '

4.Minister van Maatschappelijk (S.Siwalette)
Werk. %

5.Minister van Justitie.
6.Minister van Buitenlandse Zaken.
7.Archief.



GEMEENTEPOLITIE -
Telefoon K "4100-8555 }

i DAT, 2 s APK 195?
De Heer Hoof <L van de Blxmea-

KABIHET.- landse Veiligheidsdienst
te ^ '-*•""
•s-GRAVEHHAC

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk i Datum:

— D 4252-a. 17 april 1957.

Molukse eenheide-
beweging.

Ik heb de eer U te berichten dat op 6
april 1957 in hotel-restaurant Smits te
Utrecht door de hoofdbesturen van de navol-
gende organisaties van in Nederland verblij-
vende Zuld-Molukkers, t.w. de "B.P.R.M.S."
de "C.R.A.M.S." (groep Venno) en de "P.N.M.S."
(groep Siwalette), zou zijn opgericht de
"FrontkesatoeaB Kasional Maluku Selatan"
(Nationaal Eenheidsf ront Zuid-Molukken), wel-
ke federatie een nauwere samenwerking tussen
eerdergenoemde hoofdbesturen tot stand be-
oogt te brengen en vermoedelijk één lijn >al
trekken wanneer het noodzakelijk wordt ge-
acht beslissingen van het Consaissariaat van
Anbonessenzorg te saboteren.

De Hoofdinspecteur van politie,

Bijlagen;
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S U A R A J Ü I M B A R I

Diterbitkan :-l-;h P.P.. BOND ex-KUIL-militairen*

!̂™!L!™*?; ŜSSSS— — — — — — —-."•———»-—••—— — ^-^^_^—^fif^r

Politiek Mannfest van Manusama. es veroordeeld door
Oom-Ambon ex-KNIL.

( N . ) - In een in meart 1958 uitgegeven communiqué uitgaande van het
kantoor van dokter J.?,ïTiki juluw, Pleinweg 170b. Rotterdam, en onderte-
kend door Ir.M&nusama, werd een politiek manifest bekend gemaakt, dat
zou zijn uitgegaan van de "Politieke Leiders" van Zuid-Molukken
n a m e n s de Regering van de Republiek der Zuid-lolukken, dat be-
doeld was om de houding van de Zuid-Molukken ten opzichte, van de revol-
te in Midden-Sumatra kenbaar te maken.
Voor v/e de verklaring van de "Politieke Leiders" van Zuid-Molukken on-
der de loupe nemen, voelen wij ons geroepen een opmerking vooraf te ma-
ken. Het manifest vangt namelijk aan met te stellen, dat de "Politieke
Leiders" van Zuid-Molukken, van wie klaarblijkelijk Ir,Manusama een ex-
ponent is, de -verklaring in het manifest hebben afgelegd n a m e n s

•^e Regering van Zuid-Molukken. Bij nader onderzoek is echter gebleken,
aat de Regering van Zuid-Molukken zich volledig heeft gedistantieerd
van deze "Politieke Leiders", zodat het voorbarig is aan te nemen, dat
de "Politieke Leiders" n a ia e n s de Regering van Zuid-Molukken heb-
ben gesproken,

ooo
Bij de vergelijking van de revolte in Midden-Sumatra en de proclamatie
van Zuid-ïiolukken stellen Manusama es vss'tr
Midden-Sumatra^ \ aTirrdden-Sumatra gaat uit van de eenlieidsstaat-prae.lamatie ,va& »

17 augustus 1945. i
b. Midden-Sumatra is n i e t tegen de verkrachting van de \. 1

c. Midden-Sumatra beoogt de omverwerping van de vigerende
regering. , •

Zuid-Molukken. .;
•£~.~Dë~proclamatie van Zuid-Molukken is g e h e e l g e b a v

s e e r d op de RTC-overeenkomsten.
b. De Zuid-Molukkers - uitgaande van de RïC-ovoreenkomsten - _ ;

beschouwen de Souvereiniteit, die oorspronkelijk berustte b*j
^ het Koninkrijk der Nederlanden, als een zaak, die later op

27 december 1949 aan Indonosia was overgedragen.

Midden-Sumotra.
DT;™pvattïng,"~d"at Midüen-Sunatra bij haar actie is uitgegaan van de
eenheidsstaat-proclamatie van 17 augustus 19.45 is aanvechtbaar. De ge-
bezigde begrippen, die mogelijk in die richting wijzen (b.v. I;de twee-
cenheid Sukarno-Hatta" enz.) kunnen beschouwd worden als begrippen, die
zijn ontstaan uit de "idola fori", waanvoorstelling alsgevolg van nei-
gingen om te blijven hangen aan leuzen, woorden, slogans......(Onder de
Zuid-Molukkors bestaan ook dergelijke aan de "idola fori" ontleende voor-
stellingen, bijvoorbeeld: "dat Ir.Manusama het heilige Hoofd van de
Politieke Missie van Zuid-Molukken is", "dat Mr.Dr.Soumokil en Ir«Manu~
sama de proclamators zijn van Zuid-rMolukken ... .." enz).
De verklaring van Sjafrocdin Prawira, <ïat de proclamatie van 17 F. ̂
1945 onder druk was gebeurd van de gelopors on de Japè?nners,- dat* d'ie
proclamatie niet was uitgegaan" van de volkswil maar -va>h §é -angsi van

id de c i s van de reTPOliitidnair^n van Mddön-Suiaatra, dar, Sukarno
treden moest als constitutionele', president en niet a0.s Bung-Karno
•esident, tonen duidelijk aan 'da t? -de revolutionairen van Mi dden~Suma.tr a
t proclamatie van 17 augustus 1950 voor ogen hebben gehad en niet de
roclamatie van 17 augustus 1945. i

Dat !
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Dat Midden-Sumatra de eenheidsstaat >an 17 augustus 1950 verdedigt im-
pliceert niet, dat Midden-Sumatra V d ó r de v e r k r a c h t i n g
van de RTC-overeenkomsten is, Het feit, dat Midden-Sumatrs tegen het
beleid van Sukarno is s l u i t n'i o t u i t , dat Midden-Sumatra
tegen de verkrachting van de RTC-overeenkomsten is, wat betreft de fi-
nanciële en economische ove re enk oma té n.
De eenheidsstaat van 17 augustus 195P, hoewel geen federatieve staat -
hoe paradoxaal ook op het eerste gezicht - b e h o e f t n i e t
i n s t r i j d t e z i j n m e t d e RTC-o v e r e e n k o m s t e n .
Dit blijkt ook zonneklaar door de erkenning van de eenheidsstaat als
UNI-partncr door de medeondertekenaar van de RTC-overeankonsten:
N e d e r l a n d . /
Y/ij verdedigen ook dit standpunt door er op te wijzen, dat tegen het ar-
gument v -ii de instructieve federatieve constructie van Indonesia krachtens
de RTC-overeenkomsten daar hot feit is van de erkenning van het zelfbe-
schikkingsrecht in de RTC-overeenkomaten. Eiorbij is n i e t u i t -
g e s l o t e n , dat de samenstellende delen van de federatie zich vrij-
willig zo ordenen, dat de federatie een kleinere vorm vertoont, of self;s
helemaal sublimeert ....... V/ij ontmoeten hier een geval van oon overeen-
komst - haastig dus slordig in olkaor gezet, waarbij de eno partij (Ne-
derland) op twee gedachten hinkt, teirwijl de andere partij (BPO en RI)

Broeds voor de ondertekening van de overeenkomsten met de gedachte rond
"loopt uit elkaar te gaan of elkaar op te cton -, waarop een beroep onver-
mijdelijk moet uitlopen op anömiteitcn. ('Een beroep, dat iets bewijst,
maar tegelijkertijd het tegengesteld^ van dat iets bewijst.)
Dat Midden-Sumatra de omverwerping van de centrale regering beoogt is
duidelijk door hot creëren van een tegenregering met een tegcnpreaidjönt
voor hot zelfde gebied.' Deze actie "i's 'dus "zuiver " Ise n binnenlands d" kwestie "
en het past de buitenlanders om zich officieel afzijdig te houden.
Het manifest van Manusama es in dit geval is dus overbodig geweest.

, 1-Molukkon.
Bciïên wijdde tekst van de proclamatie van Zuid-Molukken op 25 april 1950
dan lezen wij, dat Zuid-Molukken zich losmaakt van alle staatkundige be-
trekkingen inct de Deelstaat Oost-Indbnesia en de Verenigde Staten van In-
donesia, daarbij zich baserende op het feit, dat Oost-Indonesia zich niet
kan handhaven als Deelstaat overeenkomstig de DENPASAR-ovoreenkomsten, die
nog rechtsgeldig zijn, welke in overeenstemming zijn met de beslissing van
de Zuid-Molukkcn Raad van 11 maart 1^47, t e r w i j l ("sedang") de
Verenigde Staten fan Indonesia gehanjdeld heeft strijdig met de besluiten
der RTC on haar eigen Grondwet. •
Uit do tekst is met geen mogelijkheid af.te lezen, dat do proclamatie van
Zuid-Molukken g e h e e l g e b a s e e r d i s op do RTC-ovoreenkonsten.
Uitgaande van de stelling, dat do proclamatie van Zuid-Molukken g e h e e l
g e b a s e e r d i s o p d e RTC-overeenkomsten komt m e n onver-
mijdelijk t o t d e conclusie d a t d e p r o c l a m a t i e v a n Z u i d -
M o l u k k e n o n r o c h t m a t i g m o e t a i j n .
Immers de vraag doet zich voor of dopr het zich losmaken van hot staat-
kundig verband met de RIS Zuid-Moluksen niet strijdig heeft gehandeld mot
de RTC-ovcrcenkomsten, gelijk het is beweerd met de vorming van de een-
heidsstaat van 1950???
Gelijk boven reeds is betoogd in het, geval van do eenheidsstaat Indonesia
van 1950 geldt mutatis mutandis voor de proclamatie van Zuid-Molukken:
"de proclamatie van Zuid-Molukkon is1, niot gebaseerd op de RTC-overeen-
komsten maar v i n d t o e n r e c h t v a a r d i g i n g i n d e
RTC-ovcrccnkomstcn, vanwege hot in die overeenkomsten aanvaarde interna-
tionale bcginsol van zolfbcschikkingsrocht",
De stelling van do Nederlandse Miniötor zweemt naar onwaarachtigheid in-
dien in aanmerking wórd* genomen de ferköiining van.; 4e eenheidsstaa-l! -'.ra&Q-
ncsia -van iqBQ^^r^fiffip^i^^^ 1 n-i ...... *ifr-fl Éhffe -.
itJOJU aan eon naJirsiacatïgncId, : ifezfEs: M 4Ja$pe ^omfddcling van 'Nedbt'ïa

lfdin novoinbcr 1950 en gezien do stappólh- van dezelfde Ministor van Buiten-
landse zaleen tot dricmaa'l toe bij doir Verenigde Ha=fcLos ten gunste van "
Zuid-Holukkcn. * ' " • • •

' Do rcchtmatigho_id



- 3 -
De rechtmatigheid van de proclamatie van Zuid-Molukken is nie ; gebaseerd
op do EC5, wat de proclanators ook duidelijk hebben gesteld in hun pro-
clamatie: de proclanatic is gebaseerd op de DENPASAR-overo'enkoinsten en do
beslissing van do Zuid--Molukken Raad cp 11 r.aart 1947? welke overeenkom-
sten en beslissing rechtsgeldig zijn op 25 april 1950, dus ook ten tijde
van de Souveroinitoits-cverdracht ctp 2? december 1949.
In do DDIGASAP-'-ovorecaJccns-ben en in de beslissing van do Zuid-Molukken
Raad werd tij de aansluiting van Zuid-Molukken bij de Deelstaat Oost-Ihdo-
nesia (go handhaaf d bij de aansluiting bij do RIS) h e t v o o r b e -
h o u d g e m a a k t , zich ui t de Deelstaat Oost-Indoncsia les te
maken, indien haar belangen niet naar behoren kunnen worden behartigd.
De omstandigheden om van dit voorbehoud gebruik te maken hebben zich
voorgedaan toen het duidelijk is gebleken dat de Deestaat Republiek- ,
Indcnosia Djokjakarta onder dokking van do RTC"Ovcreon.'Com3ten do Deelstaat
Oo3t--Indo.nesia aan hot oprollen is.
Het hanteren ven het voorbehoud door Zuid-Molukkon is oen unieke .uitoefe-
ning van een gowono boschildiingorecht in Civie?.rochtelijko air. en tege-
lijkertijd ecu uitoofonirg var. hot cclAberscïiikkingsrecht soals bodoold
in het A'-lsntio Charter van 15'V2, dat door ¥cdcrlar.d j. .3 aanvaard .en tot
uiting secracht in do R-C~ovoreerkoiaston.
Het internat i o.--. 3 Ie kara>tor van do proclamatie van Zuiii-Kolukken .(.waarop
de "Politieke Leiders" in het iranifcst zo gebrand zijn) ligt daarin, dat

x-^het realiseren van het aanvaarde zelfbeschikkingsrecht ondor supervisie
staat van de Verenigde BTatieo: de U N C I e

De opvat t:, ".g van L'. -.21 ur: <.-~ o, os, dat, uitgaanda van de R.OC-ovörcoakoinston,
de Zuid-?ïo!ul::kcro de Souveroiniteit beschouwen als een zaak, die oor-
spronkclif'Ic berustte hij hot Koninkrijk der Nederlanden, naar cp_ _ 2,7-12-^49

^av.erg.edrs^cr>- y;r.-ïï. -r.ari. Incïcnocia laat (doorschemeren,, dat ïïaiiU3Qr.(.i. <e:s in
"'hun ondorbowustzi j n. uo overdracht van do. Sbuvoreinitoit ovsr hot gol-iod.

van Zuid-Iïoluu-kcn door !Tcdc?.-lr.:id aan Indcr.ocia aanvaarden»
Dit star.c.p"":.t ori.'orcohrijf t c:na de opvatting van EatBir do to^onv/cordigo
tegonprosiclent T vün tlo rcv.:l-.vL'ioriab.-on in M-lü/lon-Uuzotra; do vrco^oro

. ministor-^i'cci'.c/.o'.-t \o::: do oenlioinastaat ïn=io::.3Eia van 1950, \vc-iho OGi^-t '
heidcstc.Tt f;.--!.;.:.- J.:"oc;3r:La:iJ op basis van do JürC-cveroeiik onston ia. aivnva-aï'd;

,ylat hot rolf bO:j."h:'.>k:l;-:.r;nr(j-lv3 'oon internationaal beginsel ia, r^a;.- dat'r
dit roei: t vot r: o b. t r-.o ^an eon volk,' f^at do overtuiging heeft te Icyörvj^

'';als EI":;: VO.T-", , -iet ï:::-MT £ïïAA'2 oir.vuttond het geholo territoir van "hc-t vc^jr-
• -"ma 1 15 o ircvl";.'"i.,?.ricl,j-l;r.."ia. thano ilo InclonosiBO Staat^! ...... (j.r.r^ohaalf: 4oor

Mr,c,3 Crani1 in E^i-.J.oliagcn II, bladzijde 1990, zitting 1S50/1951/. .„ • -
.Volgens de opvatting 'van Eatsir en -do opvatting van Manusaca cu ( aaïivna*-
aen" Van do Eouvcroinitoitsovcrdracht aan Indonosia) sou het hanteren van
het zclfbosohil-kiriBcrectLt door Zuid-Moluikcn sleohto op e e n \ i j ,z e
mogelijk zijn: binöon hot verband van Indonocia.
En- dit is niet in cveroanstomsiing te- brongon aio t- het internationaal ear.-

'—vaarde be£in.~cl van no j rolfborchlldciiigsrecht in hot Atlantic Charter en
ö o 'k n i o t i n o v e r o o n s t e , c s i n g act do Hï'C-ovcreen-

In lc5Gn?;tclli;:^ r.ot de cpvatti:?^: autonoro Zuid-L'olv-lcJroa liiimora ïll-vor-
bancl vol^onu M;-i:,u::,s:.:--.i ca staan da P.ïC-ovcroerkCi^ton col; tc:o Katoï;.or.o
Zuid-ï''̂ !;;1;.]:!-':-! i:i eon a n d o r v-cr^and in c.s U;iie, toi-v<v.j;i. ilo procla-
matie v s..1 1 i;'.;.:;.,T--II^lu.1i..'i:on in eerste instantie ei'v.'i jst hot ver^ar-id net do
RIS, i^'i'jr c.o v;.:;.1 c-p-rjnliou.c'51; voor snlore verbanlon: mot ITfiderlan:"., r:ot ÜI-
Sul:ar::o, ::.ot ?."- fj,-::.vrrocc.inj set Australia, met United lilin^dcni, i^ot A;no-
rika, ja :-cl:'.'rj r- o t Go:riau.nLs-:Jis China; of Rusland. ...... of tapua er_z„
Hot niot cr.1:c.i.:c:oa van Zui;V~Mo7.ul-:ken door Indcncsia loop.t cnvcr'-iddolijlt
uit cp c. r Ir u. v: 7:.:- n door I:idoi:.önia van 40 souver e initeit van E'rïdorl&ud cvor
het

w
.

aan do i;>;dor:./;;.:.-i-:o onpooi l-io-nilnöarh'èid "in IQ 4 c? ' öïi Xaiït"bu.-i r.ot lloX^t:
oen l-:io:.r. va:ri l:vi.-.:;o ^i-.-fi'Tv/-- tc:i cp:;ich-iè >an do Pnpuaa in ITiou^-Suiri-^» Want
indien i:>:i üo £'j.Lo-!;tcrc.ü pro.!?i\)ssor L;:i.j do nous i:a:i nomon, la-t üt^an eon

' '

De ocnclusij v;:n Oen A':bon cr--IT.i;.~I- ovor hot K-nifost van I>uiu.--;-.a os luidt:
een orj-jovoosdo c;.i cloch-l-o intorprotat:.o van do proolacatio van y.uid- •Eolulckon.

-------- OQO ----------
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Van de zijde van de Indonesische Zaakgelastigde in
Nederland is de belangstelling voor de in Nederland ver-
blijvende Ambonezen groeiende.
Deze belangstelling heeft geresulteerd in de aanwezigheid
van een 30-tal Ambonezen

op de receptie welke op "Backershagen" gegeven
werd op T? augustus 1958» ter gelegenheid van de onafhan-
kelijkheidsdag van de Republik Indonesia.

en zijn aanhang werden hiervoor per autobus naar
Den Haag gebracht. De kosten werden door de Indonesische
diplomatieke vertegenwoordiging betaald.

Sedert korte tijd is in Den Haag opgericht een militante
Ambonese "Jongerengroep" onder de naam: "Front Femuda Maluku".
Het initiatief is geheel uitgegaan van Ambonese jongeren, met
het doel de band tussen de Ambonese jeugd in Nederland en de
Repoeblik Maloekoe Selatan niet te laten verslappen en deze
Ambonese jeugd aan te sporen hun toekomst plannen op Ambon ge-
richt te houden en zich voor hun land beschikbaar te stellen,
zodra de Indonesische overheersing zal zijn afgelopen.
Als voorzitter treedt in Den Haag op: >.
Secretaresse is: .
Correspondentie-adres van deze organisatie is: Vredenhoefstraat
no. 18 te Voorschoten.
Het orgaan van deze organisatie zal heten: "FrontLJB.QffliU.diL Maluku
di Belanda, waarvan redactie en administratie gevestigd zijn op
het adres: Regentesselaan 222, Den Haag.

Ook te Amsterdam werd een afdeling van deze "Front Pemuda
Maluku" opgericht. De leiding berust daar bij: en

Beide afdelingen- Den Haag en Amsterdam- zullen op 16 en 1?
augustus een conferentie houden in het Ambonese woonoord "IJael-
oord" nabij Kapelle a/d IJsel.
Kosten voor deelname bedragen ƒ 5.- p* persoon.
Aanvragen voor deelneming kunnen gericht worden aan

Coll:



Verbinding: No. 12. , \
Doss.: 170/146.
Onderwerp: Ambonese Zaken.

24 september 1958,

Du*!.

DAT.-1 OKT, 195S

\j wordt medegedeeld, dat net volgende van
werd vernomen.

' 0~p 16 september 1958 werd in "Hotel Terminus" hier
ter stede' een^vergadering gehouden door de "Benheidsraad
van de Ambonezen" en de commissaris van Ambonezenzorg, Drs.

. Voorzitter van de "Eenheidsraad" is

In deze Eenheidsraad zijn vertegenwoordigd de be-
stuursleden van de B.P.R.M.S. (Badan Persatuan Rajat Maluku
Selatan), de C.H.A.M.S. (Comité Rehabilitation Army-Men of
Maluku Selatan) en de P.N.M.S. (Partai National Maluku
Selatan TT]

.J Aanvang 19.50 uur.
Aanwezig waren:

bestuur van de P. N. M. S. was niet aanwezig.
In de vergadering werden door de Eenheidsraad in

hoofdzaak punten ter tafel gebracht die op het sociale vla!
lagen en betrekking hadden op de verzorging van de Ambone-
zen in Nederland door de Nederlandse Regeringjj

De bijeenkomst eindigde om 23.00 uur.

EINDE.
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Verbinding No.12.
Doss.: 170/148.

Onderwerp: Ambonese verenigingen.

11 november 1953.

Bijlagen:

Hierbij wordt medegedeeld, dat van
werd ontvangen:

een opgave van de voornaamste in Nederland voorkomende
Ambonese verenigingen en organisaties, met een korte om-
schrijving van hun doelstellingen.

Genoemd document . in afschrift hierbij gevoegd.

„INDE.



AFSCHRIFT

Ambonese Verenigingen in Nederland

1. C.R.A.M.S,

2. B.P.R.M.S,

5. K.R.P.Ï.T.

4. B.P.P.P.S.

(vroeger "Commissie Rechtspositie Ambonese
Militairen en Schepelingen. Bestond reeds
in Indonesië, vóór de aankomst van de Ambo-
nezen in Nederland).
Thans: Committee Rehabilitation Army Men
(former Dutch Indonesian Army) of Maluku
Selatan.
In 1956 is de CRAMS uiteengevallen in:
1. de CRAMS Polhaupessy - leider L.Polhaupessy.
2. de CRAMS Wenno - leider M. Wenno.
3. de CRAMS Tamaela - leider C. Tamaela.

Badan Perwakilan Rajat Maluku Selatan - Ver-
tegenwoordigend lichaam van het Zuid-Molukse
Volk; opgericht 25-2-1952.

Kepentingan Rajat Terselatan - (Orga-
nisatie) voor de belangen van het volk van
de zuidelijkste eilanden. Opgericht sinds
11-12-1951.

Badan Persatuan Pulau Pulau Segenap - Organi-
satie voor de eenheid van alle zuidelijke
eilanden.
Deze organisatie heeft zich afgescheiden van
de K.R.P.P.T. en heeft zich aanvankelijk aan-
gesloten bij de B.P.R.M.S. (begin 195*).
Op 9 juli 1954 heeft deze organisatie ver-
zocht om als zelfstandige groep te mogen wor-
den beschouwd en is na de gebeurtenissen
rondom E. Marantika - voorzitter van deze
organisatie - sterk geporteerd voor terug-
keer naar Indonesië.

Deze organisatie omvat Zuideilanders in
BPSMS-woonoorden, die alleen terugkeer naar
een vrije republiek Maluku üelatan voorstaan.
Zetel woonoord Teuge (november 1955)•

Partij Nasional Maluku Seljatan - Nationale
partij der Zuid-Molukken. Opgericht 18-7-'5*.
Deze organisatie heeft zich afgescheiden van
de CRAMS n.a.v. de royering van S. Siwalette
uit het CRAMS-hoofdbestuur en die tengevolge
daarvan een ander standpunt ging innemen met
betrekking tot de terugkeer naar Indonesië.
De P.N.M.S. wilde nadien slechts terug naar
een vri^ Ceram.

7. ,de Bond-ex-KNIL-militairen op weg naar huis - Militer2 dalam
perdjalanan poelang kehegerinja. Opgericht
21 juni 195*.
Deze organisatie heeft zich. afgescheiden van
de B.P.R.M.S. omdat aanvaarding van de "bij-
drageregeling 195*" afbreuk zou doen aan hun
militaire status.

5. P.P.S.
zonder "Pantja

Sila"

6. P.N.M.S.

- 8. G.N.I. -
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8. G.N.I.

9. N.I,

10. Apkindo

11. G.O.S.M.

Gerakan Nusa Ina - Beweging van het moedereiland,
opgericht 7 mei 1956. Deze organisatie heeft zich
afgescheiden van de CRAMS. Groep Cerammers, die ge-
porteerd is voor terugkeer naar Indonesië . Wil
zelfs vechten tegen het leger van de R.M.S.

Nusa Ina - ontf moedereiland.
Volgens courantenbericht groep Cerammers, die
slechts naar een vrije Republiek Maluku Selatan
wil gaan (zetel in woonoord Schattenberg).

Aliran Pulang ke Indonesia - Stroming voor terug-
keer naar Indonesië. Opgericht "begin 1956. Deze
organisatie heeft zich afgescheiden van de BPBMS.
Zetel woonoord de Kemp te Wehl.

Gabungan Organisasi2 Suku Maluku.
Deze organisatie is een overkapping van de organi-
saties:
1. P.P.S. (vide 4)
2. Apkindo Cvide 10)
3. G.N.I. (vide 8)
Opgericht 9 juni 1956. Adviseur: C. Wairata.

Voor de opbouw van het vaderland.
Deze organisatie zou zich hebben afgescheiden van
de B.P.R.M.S. Opgericht medio november 1955-
Wil een minder strak standpunt innemen t.a.v. de
terugkeer naar Indonesië (dit in afwijking van de
B.P.R.M.S., die alleen een terugkeer naar een vrije
R.M.S. voorstaat).

13. Isamuttair Ikatan Anak2 Maluku Utara tudjuan tanah air di
negeri Belanda. Deze organisatie is een vereniging
van noord-molukkers in februari 1957 in de Golflink.'
opgericht, die terugkeer naar Indonesië voorstaan.
Waren (of zijn nog?; lid van de P.P.S.

12. Pembinah
Tanah air.

Ambonese Vrouwen-organisaties
1. Ina Tuni Vrouwenorganisatie van de G.R.A.M.S.

2. K.I.M.S.

3. F.I.K.l

Kesatuan Ina2 Maluku Selatan - vrouwenorganisatie
van de B.P.R.M.S.

Federasi Indjili Kaum Maluka - Molukse Evangelische
Vrouwen Federatie in Nederland.

Christeli.ike Organisaties
1. G.I.M.B.

2. G.P.M.B.

3. P.P.K.M.

P.P.K.M.B.

Geredja Indjil Maluku (di tanah) Belanda - Moluks
Evangelische Kerk in Nederland.
Geredja Protestan Maluku (di tanah) Belanda - Moluk
Protestantse Kerk in Nederland (heeft binding met
de moederkerk in Ambon).
Persatuan Pemuda2 Kristen Maluku - Molukse Christen
Jongeren (zetel in woonoord Schattenberg).
Persatuan Pemuda2 Kristen Maluku (di tanah) Belanda
Christelijke Jeugdbond (zetel in woonoord Lunetten)
Leider: Ds. J.B.Keiluhu en Usmany, Jörgen.



R A P P O R T V A N K/CH.-

No. : 1645.

Betreft: Front Pemuda Maluku.,,

DAT. - 2 Ml »59

In het blad "Front Pemuda Maluku di Belan-
orgaan van de Molukse Jongeren Organisatie in

ederland over april 1959» gedeeltelijk gesteld in
e Maleise en gedeeltelijk in de Nederlandse taal,
is een programma opgenomen van een te houden Ambon-
avond door de organisatie op zaterdag 16 mei des
namiddags 8.15 uur in de Dierentuin alhier, terwijl
e F.P.M, tevens een tentoonstelling presenteert

van Zuid-Molukse producten, foto's en eventueel een
film over Geram, Haruku en Saparua, welke op genoem-
de datum aanvangt des namiddag 2 uur.

29 mei 1959.



R A P P O R T V A N K/CH.

No. : 1737-

Betreft: Front Pemuda Maluku.

Dun,'.

DAT.
2 9 JUNI 1959

Uit het orgaan van de Molukse Jongeren Organi-
satie in Nederland "Front Pemuda Maluku" over
mei 1959» blijkt, dat de organisatie op 16 mei
j.l. in de Dierentuin alhier een expositie hiel
van foto's, tekeningen, schilderijen enz., ver-
vaardigd door de Molukse jeugd, welke een groot
suvces is geworden. Daarna werd het éénjarig t>e
staan van FPM met dans en muziek gevierd.

23 1959.



R A P P O R T VAN K/CE. ,,-,;• ? 2 VOV, 1959

No. ; 2160. V

Betreft: Front Pemuda Maluku.

Van werd op 3 november 1959
vernomen, dat het "Front Pemuda Maluku" op
zaterdag 31-10-1959 van 20 tot 3 uur in het
Minerva Paviljoen te -Amsterdam een gezellige
avond gaf met cabaret en bal, bijgewoond door
ongeveer 400 personen.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor
het "Front Pemuda Maluku".

16 november 1959»



I.D. Zuid/Friesland

Ho. 57/00

Betr.: ambonezen.

p Heerenveen, 6 februari 1960

Hierbij deel ik TT mede, te
hebben vernomen, dat in een woonoord van a;nbonezen in
dit District, het gerucht gaat, dat zich een aantal pei
sonen van de n CRAMS " hebben afgescheiden en een eigei
organisatie bebben opgericht. De naar; van deze organi-
satie zou y EERMSSTA " zijn.
Twee van de voornaamste personen van deze organi-

satie, t.w.

Genoemde en zouden een verradersrol
spelen. Nadere gegevens hierover zijn niet bekend.

Van de organisatie Permesta wordt het volgeade
nog verteldi
In woonoord n Vaassen " zijn twintig personen van

deze organisatie lid. de leider is
In woonoord"Biezenn ( Barneveld ) eveneens twintig lede
In woonoord n Koenrad " ( Staphorst ) zijn zes personer
lid. Hier treedt als leider een zekere op.

einde.



Verbinding: No. 12.

,Doss.: 170/149.

-'"'nderwerp: Congres Ambonese Organisatie "Usdek".

4 oktober 1960,

Hierbij wordt msdegedeeld, .dat op zondag 11
september 1960 van 13.00 uur tot l?.00 uur, in de tuin-
ISHB:! van de "Diarentuin" te ' s-G-ravenhage een congres
werd gehouden door een tijdens deze vergadering opge-
richte Ambonese Organisatie, genaamd "Usdek'[.

De tuinzaal met een capaciteit van 225 perso-
nen, was bezet door ongeveer 150 personen, o.w. een
aantal vrouwen en kinderen, allen van Ambonese land-
aard. Er waren in. de zaal geen Suropeanen aanwezig.

Achter de bestuurstafel waren zeven personen
gezeten. De voor de pers gereserveerde plaatsen waren
onbezet. "Boven en achter de bestuurstafel hing de rood-
witte vlag gedrapeerd. In de vergadering werd gebruik
gemaakt van de Bahasa IHdonesia.

Als eerste spreker werd aangekondigd Johanne;
Carolus

1s-Gravenhage, die als vertegenwoordiger van de ex-
diplomatieke Vertegenwoordiging van de R.I. het woord
kreeg.

Hij schetste in zijn toespraak het verloop
van de politieke verhouding tussen Indonesië en Neder-
land in de periode 27 december 19̂ -9 tot l? augustus
1960. Hij legde de nadruk op het van Nederlandse zijde
niet nakomen van de bij de Ronde-Tafel Conferentie ge-
maakte afspraken t.a.v. de kwestie vVest-Irian. Alle
conferenties tussen Nederland en Indonesië mislukten.
De Indonesische voorstellen werden door Nederland
steeds getorpedeerd. Tenslotte werd door de Nederlands*
Regering de deur welke tot een eventuele oplossing van
dit geschil zou kunnen leiden, gesloten. Zelfs werd

- tfest-Irian -
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West-Irian in het Nederlands Koninkrijk ingelijfd.
Toen de weg van besprekingen en het kanaal

der Diplomatie niet meer begaanbaar bleken te zijn,
werd de H.I. Regering tot de noodzaak gebracht om ver-
schillende politieke en economische maatregelen tegen
Nederland te ondernemen.

Het hoogtepunt werd bereikt door de op l?
augustus 1960 door de H.I. verbroken Diplomatieke be-
trekkingen met Nederland.

Spreker verzekerde zijn toehoorders echter,
dat de belangen op politieK, economisch, sociaal of an-
der gebied van de in Nederland wonende Indonesische
Staatsburgers, onder wie ook de Ambonezen worden gere-
kend, nog steeds door de Indonesische Regering zullen
worden behartigd. Dit zal niet plaats vinden via de
directe weg, doch langs het indirecte kanaal van de
Diplomatieke Vertegenwoordiging van de Verenigde Arabi-
sche Republiek,

Van de gelegenheid om n.a.v. deze uiteenzet-
ting vragen te stellen werd geen gebruik gemaakt.

Vervolgens nam één der aanwezige Ambonezen
het woord (naam onbekend).-

In zijn rede bracht/ bij de gevoelens van de
Ambonezen ten opaichte van de Republiek Indonesië naar
voren. Hij deelde mede, dat verschillende groeperingen
van de Ambonese samenleving in Nederland zich Indone-
sisch Staatsburger voelen. Zij wensen in geen enkel op-
zichiLjmeer samen t e, werken „met. Nederland". Hun enige
wens is omnaar Indonesië terug te gaan"om daar hun
krachten,te geven voor de opbouw van de Republiek In-
donesië»,,! Dit streven bestond bij deze Ambonezen reeds
sinds jaren, doch tot op heden kwam niets van terugke-
ren naar het vaderland. Volgens spreker was dit gele-
gen aan het gebrek aan eenheid bij de^Ambonese organi-
saties die de terugkeer naar Indonesië als doelstelling
hebben.

Spreker heeft regelmatig contact gehad met de
Diplomatieke Vertegenwoordiging van de R.I., doch nu
zij haar betrekkingen met Nederland verbroken hebben,
dringt de tijd. Nu moeten zij maatregelen treffen om
zo snel mogelijk naar Indonesië te worden gerepatrieerd

Teneinde zulks tot verwezenlijking te bren-
gen, hebbeu: drie reed.s_,„,bestaand_e_Ji.ïïibonese organisaties
zicii verenigdTïn |eh overkoepelend orgaan, dié coördi-
nerend werk zal verrichten.
Dit lichaam werd tijdens de vergadering opgericht en
neeft de naam "Usdek̂ T Üsdek is de afkorting van Üsaha
Dewan Kepulangan (vertaald: .Raad ter regeling van de
terugkeêT).

Uit welke bestuursleden de "Usdek" bestaat is
vooralsnog onbekend. In de "Usdek" hebben zich verenigd

1. De S.A.M.I. = Serikat Anak2 Maluku Selatan (vertaald
Vereniging van èZuid-Molukkers).
Voorzitter is: , wonende woonoord
Medemblik.

2. De 3.P.P/S. = Badan Persatuan Pulau2J Segenap (ver-
taald: Organisatie voor de eenheid van alle. suide-
lijke^eilanden.
Voorzitter is: wonende woonoord
Golflinks te Arnhem.

- 3 -
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3. DE P.P.3. = Partai Pantja Sila (vertaald: Partij va)
de vijf grondbeginselen van de Indonesische grondwe-
Voorzitter is: _ woonoord Utrecht-
se Straatweg, Woerden^
Opgemerkt wordt, dat het Hoofdbestuur van deze Par-
tij zich in DJakarta bevindt.
De P.P.3. in Nederland werkt samen op instructie
van Dj.akarta.

Voor de "Usdek" werd het woord gevoerd door
G. TAMAELA. Hij verklaarde op 18 augustus 1960 een
brief aan de Indonesische Regering te hebben geschre-
ven, welke hij voorlas. De inhoud was de verzekering
aan de Indonesische Regering, dat een aantal Ambone-
zen, o.a. behorende tot bovengenoemde organisaties,
trouw zijn aan de R.I. Zij willen totaal niets met
Nederland te maken hebben. Zij voelen zich Indonesiër
in hart en nieren en zijn niet bereid in welk opzicht
maar ook met Nederland samen te werken.

Uiteindelijk het verzoek aan de Indonesische
Regering stappen te willen ondernemen om V.QOP deze
groep Ambonezen zo snel mogelijk naat Indonesië te wil-
len doen overbrengen.

In zijn betoog verwees TAMASLA naar een door
Radio Republiek Indonesia uitgezonden Regeringsmede- '
deling, dat alle in Nederland wonende Staatsburgers,
die daartoe de wens te kennen geven^ op kosten van de
Indonesische Regering naar Indonesië zullen worden
overgebracht.

TAMAELA had het grootste vertrouwen, dat dit
op korte termijn zal plaatsvinden en wekte zijn toe-
hoorders op om de grootst mogelijke eenheid hierin te
betrachten. Zij waren nu eenmaal Indonesiërs en het is
ajlsurd om iets voor Nederland te voelen en zich voor
een verblijf in dit land aangetrokken te voelen.

Wij moeten ons als waardige Indonesiërs ge-
dragen, nu in Nederland, straks in Indonesië, met aan-
vaarding van de daaraan verbonden consequenties.

Hij riep zijn gehoor op, om ook in Nederland
alle door de R.I. getroffen maatregelen, persoonlijk,
in groepsverband of anderszins te steunen, hiermede ge-
hoor gevende aan de radio-oproep van President Soekarnc
om, waar ter wereld ook, mee te werken aan de Indonesi-
sche revolutie t.a.v. de claim op ,<est-Irian.

"Laat U zien in geen enkel opzicht door Nede]
land beïnvloeden en wij moeten zorgdragen dat Neder-
land ons in onze pogingen om naar Indonesië terug te
keren niet tegenwerkt", aldus TAMAJSLA.

Tot slot werd een resolutie van het congres
voorgelezen, die aan de Indonesische Regering zou wor-
den aangeboden. De inhoud hiervan kwam op het volgende
neer:

"De "Usdek" op 11 september 1960 te 's-Gra-
venhage in congres bijeen, daukt de Indonesische Rege-
ring voor haar toezegging om haar staatsburgers van
Zuid-Molukse origine te willen doen repatrieren.
,/ij zijn bereid om ons op te offeren voor de Indonesi-
sche strijd om tfest-Irian.
De "Usdek" zal de vverkzaamheden verbonden aan de terug-
keer regelen en coördineren."

voorgelezen, welks inhoud was:

- De -



"De 33000 in ̂ ederlands gebied verblijvende
Indonesiërs zullen og kosten van de Indonesische Re-
gering naar Indonesië teruggaan".

Om + 17.00 uur werd het congres beëindigd,
nadat dank werd uitgebracht aan de leden voor de steun
waardoor liet houden van dit congres mogelijk werd ge-
maakt.

EINDE.

y



R A P P O R T V A N K/CH.

Ko. :2927

Betreft: Oprichting Vereniging van Zuid-Molukkers; "USDEK".

Van werd vernomen, dat na het vertrek van de
Indonesische Vertegenwoordiger naar Indonesië, te Den Haag onder de
naam "üsdek" een vereniging is opgericht van Zuid-Molmkkers, die naar
aanleiding van de oproep van SOEBANDHIO aan de Indonesiërs, om naar
Indonesië terug te keren, verklaard hebben, achter SOEKARNO te staan,
te willen medewerken aan de opbouw van Indonesië en bij hun Neder-
landse werkgevers 1 dag in staking zijn gegaan met het doel te pro-
pageren voor de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië. Verdere
bijzonderheden daarover zijn nog niet bekend.

MANUSAMA was van mening, dat het hier een groep ontevreden Am-
bonezen betreft, waarover hij nog doende is inlichtingen in te winnen

21.10.60.



31 oktober 1960

RAPPORT VAN E

AAN; HB- K/CH

No. : 97813

Betr.: Rede van S. SIWALETTE in Amsterdam.

Bijl.: A.

Typ. : P.

Op 27-10-1960 werd
volgende bericht

het
ontvangen4

De gestencilde rede, uitgesproken door de USDEK-leider
SIWALETTE, op het congres van~dé Socialistische Jeugd orga-
nisatie te Amsterdam, gaat als bijlage A. hierbij.



ft'

Mijnheer de voorzitter,
Dames en Heren,

Als Indonesiër ben ik U heel erg dank>aar vvor deze spreekbeurt,
omdat mijn nationale plicht mij gebiedt, waar dan ook ter wereld
steeds op te komen voor de rechten en aanspraken van mijn land.
Zodoende is het begrijpelijk, dat ik veal aandacht "besteed aan
het probleem Irian-Barat,\dat sinds de overdracht van de seuverei-
niteit aan Indonesië nog steeds een waar geschilpunt vormt veor
Indonesië en Nederland, waardoor in de loop van genoemde periode
een dusdanige verslechtering in de betrekkingen der beide landen,
zich heeft gemanifesteerd, met als laatste noot de verbreking der
diplomatieke betrekkingen tussen beide landen op 17 augustus jl.
o» initiatief van Indonesië. Mag ik even terloops een tipje van
de sluier Irian-Barat oplichten?. In verband met bovengenoemde
•verdracht van de souvereiniteit aan Indonesië, wil ik gaarne de
volgende kanttekening maken, wat betreft Irian-Barat.
Toen de Nederlandse regering bij de erkenning van de Indonesische
onafhankelijkheid besloot, vooralsnog geen afstand te doen van
Irian-Barat, zullen er onder degenen, die op deze houding hebben
aangedrongen, weinigen geweest zijn, die bewegen werden door de
hartewens, de Papoea's op te voeden. Voor de vertreiders van het
Christendom mag dit motief belangrijk geweest zijn, voor anderen
zal de hoop, dat Irian-Barat in ekononisch »pzicht voordeel zou
gaan opleveren wel de oorzaak geweest zijn van de plotselinge
belangstelling, die ze voor het tot dan t*e vergeten eiland aan
de dag legden. Aldus Prof. Fahrenfort in zijn artikel in het dag-
blad "HET PAROOL" van vrijdag, 7 oktober jl.

Vanaf 27 december 1949, het moment van da souvereiniteiteorverrdracht
tot 17 augustus 1960, het mwment van de verbreking der diplomatieke
betrekkingen tussen Indonesië en Nederland, dus ongeveer 1OJ- jaar
lang, heeft Nederland één en hetzelfde standpunt verdedigd,namelijk
de handhaving van de Nederlandse souvereiniteit in Irian-Barat.
Daarmee heeft Nederland zó lang niets anders geiaan dan zijn pres-
tige verdedigd. Immers, en wéér grijp ik naar mijn citaat uit
Pahrenfort* s artikel, aanvankelijk verdedigde Nederland de handha-
ving van zijn sgmvereiniteit in Irian-Barat *m diens toekomstige
ekenomische voordelen.



Maar toen dit motief onhoudbaar werd, e£ Nederland niet alle
tige tegenover Indonesië wilde verliezen, toen ie er een ander
motief ten tonele gebracht, nl. de "mission sacrée", de heilige
«licht van Hederland em de autoohthone bevolking van Erlan-parat
op te voeden en te leiden op de weg naar seiffceschikking. $ie •kei-
llge pllöht ia mijns inziens/ ten tonele gevoerd, louter ut t •res-
tige-overweging»£. Immers, oorspronkelijk was die heilige
•iet aamwezlg. Zij is bij wijze van spreken, plotseling uit
lucht komen vallen. En nu, let TT maar op het "cooktaî — incident"
wan minister-president De Quay en op de rede van minster luha in
d« Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waarbij het
vraagstuk Irian-Barat tendeerde te worden geïnternationaliseerd.
Wol, die heilige jlicht is naar mijn »e scheiden meni/ig, bij wijze
van spreken, plotseling aanstalten caan maken om in lucht op te
gaan. Een waarachtig Vijfcel ae gang van eaken, namelijk: Van lucht
si j t gi£ gekomen en tot lucht zult gij wederkeren!

Het is, soals Prof. Röling het in sijn toek "Niexm~öuinea, wereid-
proeloem" heeft geformuleerd, een prestige-factor voor Nederland
geworden, die hele Irian-Barat-knestie, terwijl voor Indonesië
d«ee kwestie heel anders geworteld ligt,
En dat is nu het onderwerp, waar ik vaaavond over «al gaan f«raten:

"IRIAR-BARAT. DE RATIOÏJALE QIAIM VAN

Alleresrat iets over de »enamlng en dergelijke van het be*twlgt«
gellied door Indonesië en Nederland,
INDONESIË noemt het Irian-Barat, vastgelegd als integrerend deel
van Republiek Indonesië in de grondwet van 1949» in die «In, dat
bet grondgebied va* Republiek Indonesia volkomen identiek !•> aan
het grondgebied van het voormalige Nederlands-IndiB, in de l9Qg
Bich uitstrekkende van SaVang tot Merauke. En Merauke is «en
plaatsje in de zuidoosthoek van Irian-Barat! . Irian-Barat is een
provincie van Indonesië, met als voorlopige hoofdplaats Soa-Siu.
Let wel, een provincie, met een eigen streekraad, e* met eigen
vertegenwoordigers in de "Madjelis Permus j awaratan Rakjat", het
Indonesische Parlement, Politiek "beaien, heeft Indonesië, naast
het hoofd te bieden aan talloze grote problemen, .................
politiek bezie», heeft Indonesië Irian-Barat veel meer voorult-
getracht dan wat Nederland totnutoe heeft "frereikt.
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Wellicht rijst bij TJ de vraag : Ze het niet 20, dat Irian-Barat
uiteindelijk veel verder komt met Nederland dan met Indonesië ?.
Mag ik U in verband daarmee weer verwijzen naar het meergenoemde
"HET PAROOL"-artikel van Prof. Fahrenfort. 3eze? "schrijftafeletno-
loog" zoals hij zichzelf noemde, schreef het volgende: Nederland
zal niet de tijd ter beschikking staan," nodig om de heterogene
Papoea-groepjes tot een natie te verenigen. laartoe zouden de

*

Nederlanders daar tooit zeker wel een eeuw moeten blijven. Een
optimistische schatting: de westeuropese naties hadden voor hun
vorming aan duizend jaar nog niet genoeg. Let ook op de Bsneluac,
die na een twintig jaar onderhandelen nog niet volledig werkt.
En de vorming van een natie is toch waarlijk nog wel een proces

' ' . " • * "•"

van langere 'adem da* het doen werken van enige ekonomische afspra-
ken". Tot aover Prof. Pahrenfort.* »
Met andere woorden: "Uiteindelijk" zou dan betekenen, optimiatiach
genomen, over honderd jaar. Zo lang zal Nederland, cèteris paribus
alle overige omstandigheden gelijkblijvende, niet in Irian-BaratA
willeja blijven, terwijl Indonesië tot de laatste dag, tot de dag
des oordeels, Irian-Barat aal «lijven leiden, gelijk en gelijkwaar-
dig als alle andere provincies van de archipel.
Weliswaar denkt men over tien jaar wat te eereiken, maar s al 'de
autochthone bevolking van Irian̂ Barat nog lang op _de door ieder
mens zo zeer gebeerde vrijheid kunnen wachten, vaak voor de door
Indonesië wijd openstaande., vri jheidsdeur? Zal de autochthone
bevolking van Irian-Barat nog lang op de door ieder mens zo ze«r
begeerde vrijheid kunnen wachten, temidden van de reusachtige
irang van overheerste volken in de wereld naar vrijheid, met ala
centrum het werelddeel Afrika ?.

Thans iets over de "benaming en dergelijke van het betwiste gebied
T~

door Nederland.
NEDERLAND noemt het gebied Nederlands Nieuw-Guinea, daarbij de-
zelfde manier volgend als bij Nederlandse Antillen en het voorma-
lige Nederlands-Oost-Indiö. Is het dan niet begrijpelijk, dat

*•-!,

Indonesië Nederland beschuldigt van een koloniale houding t*genOve:
Irian-Barat ? . ..,.
Als Nederlands Nieuw-Guinea kan het geVied moeilijk de status van

\{f :

een provincie van Nederland verkrijgen.
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Het ie en blijft een overzees gebiedsdeel, hoogstens met een eigen
raad, zoals Nederland toen in het Toormalige Nederlands-Dost-Indif
gemanouvreerd heeft met de zogenaamde "Volkeraad11 en "Raad van
IndiB", Maar, dat vertegenwoordigers van de autoohthone bevolking
van Irian-Barat ééns kunnen aanzitten als leden van de Staten-
Generaal, is eenmaal uitgesloten, om de eenvoudige reden dat
Nederland hen zelfbeschikking heeft beloofd. Het behoeft natuur-
lijk geen betoog, dat bedoelde vertegenwoordigers wel de zitting
van de Staten-Generaal kunnen voleen, maar vanaf de gereserveerde
publieke tribune.
Weer grijp ik terug naar het bewuste artikel van Fahrenfort im fcet
dagblad "HET PAROOL" s Deze schreef: "Het is natuurlijk een merk-
waardig verschijnsel, dat een klein land als Nederland in ver
verwijderde streken een vreemd volk van geringe ontwikkeling wena.t
te besturen"•

Mijnheer de Voorzitter,
Pames en Heren,

uit één en ander is, dunkt mij, duidelijk gebleken, dat Irian-
Barat een NATIONALE CLAIM vormt voor Indonesië. Elke Indoneeiir,
van welke politieke of religieuze groepering hij ook afkomstig ia,
•telt als ei» de onmiddellijke overdracht van Irian-Barat aan
Indonesië. Kan men van elke Nederlander zeggen, dat hij alt «is
stelt een handhaving van de Nederlandse souvereiniteit In Irian-
Barat totdat de autochthone bevolking van dat gebied rijp ia voor
zelfstandigheid ? Neen, ü, mijnheer de voorzitter, dames en heren,
vormt daarop eem uitzondering, alsook de Vereniging Nederland-
Indonesië, de Pa*ifistis*h-&>cialiB-ti&che Partij, vooraanstaande
figuren van de Gereformeerde Kerk, rle Communis-tische Partij,emzo-
voorts, enzovoorts. Terwijl bij ie rest een nieuwe eis naar voren
is gekomen, nl, internationalisering van het vraagstuk Irian-Berat
Naar mijn bescheiden mening is ook ie Nederlandse Regering op deze
nieuwe eis overgestapt, en de rede van minister Luns in de Algemerr
Vergadering van ie Verenigde Naties heeft mij inderdaad in mijn
mening gesterkt. In verband kiermee schreef Doctor Van Raalte in
het weekblad "Vrij Nederland" van 15 oktober jl. het volgende:
"Minister Luns kan blijkbaar niet nalaten koppig te ontkennen, dat
er iets nieuws aan de hand zou zij.*, en dat krampachtig gedoe

komt gewoonwegJri.eruit voort,



keurt gewoonwee hieruit voort, dat hij niet wil toegeven &at er in
wozen toofa wel een verschil ie tussen het Nederlandse beleid met
betrekking tot Meuw-Guinea thans en het beleid van nog maar enkele
jaren geleien".
Zo zal, bij internationalisering van het vraagstuk Irian-Barat,
sonder toezicht van Nederland vooropgesteld, de heilige plicht van
Nederland om de autoohthone bevolking van Irian-Barat op de weg
naar zelfbeschikking te leiden ineens verdwenen zijn. Een nogal
vreemd aandoend heilige plioht t
Dat was het veranderde standpunt, waar ik in het begin van mijn
praatje over gehad hel». De plioht om de autochthone bevolking van
Irian-Barat te leiden op de weg naar zelfbeschikking, wil Nederland
prijsgeven in ruil voor internationalisering van het vraagstuk
Irian-Barat. Ik vraag mij af, of deee wijziging van standpunt van
de Nederlandse Regering niet of niet mede is veroorzaakt door de
maatregel van President Soekarno de diplomatieke betrekkingen tussen
Indonesië en Nederland te verbreken, welke maatregel toendertijd
door enkele kringen in de Nederlandse perswereld, en zelfs, als
ik mij niet vergis, ook door een officiële woordvoerder van het
Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, als onbetekenend
werd aangeduid.

Mijnheer de Voorzitter,
Dames en Heren,

Ik stel het mij zo voor, dat Indonesië geen bezwaar zal hebben
tegen internationalisering van het vraagstuk Irian-Barat. Wel zal
IndonesiS daar onmiddellijk de voorwaarde aan verbinden: "Mits over-
gedragen aan Indonesië* J". Dat is misschien het knelpunt geweest
voor Generaal Nasution in zijn bespreking met de premier van Malaja
over de intussen iekendgeworden bemiddelingspoging van Tengku Abdul
Rahman. Wij kunnen in verband daarmee niets anders doen dan te zeg-
gen s"Wait and see". Haar ondertussen is het onze heilige plioht
om het Nederlandse volk op legale manier voor te lichten, dat de
beste oplossing van het Irlan-Barat«-vraagstu)c is gelegen in een
onmiddellijke overdracht van het gebied aan Indonesië. Nog beter en
effectiever zou zijn, het verstrekken van een dergelijke voorlich-
ting aan de autochthone bevolking van Irian-Barat zelf. Ik zou U
heel rterk willen aanraden om onverwijld een gezamenlijk front te
vormen met de andere groepen, zoals de Vereniging Nederland-Indone-

si8. de Paoifistisoh-Socialistisoh



de pacifistisch-Socialistische Partij, vooraanstaande figuren van
de ffereformeerde Kerk, ie Communistische Partij, enzovoorts, tenein
de het Nederlandse volk te doordringen van de noodzaak Irian-Barat
over te dragen aan Indonesië, hetcij eigenhandig, hetzij onderhafcds

*

via de Verenigde Naties.

Mijnheer de Voorzitter,
Dames en Heren,

Het zou U wellicht opgevallen zijn, dat ik niets of haast niets
het gezegd over de worsteling tassen Indonesië en Nederland om
Irian-Barat in de afgelopen tien jaar, zowel via rechtstreeks
kontakt als via de Verenigde Naties. Dat alles mag, naar mî n menint
als oekend worden verondersteld. In enkele gevallen is Indonesië
heel erg mild geweest in zijn voorwaarden, tot groot voordeel van
Nederland. Het heeft niet kunnen baten.
En daarom heb ik in mijn praatje geprobeerd het vraagstuk enigszins<.- * •
anders aan te pakken, in de hoop meer succes te zullen löeken en
meer weerklank te zullen vinden fcij het Nederlandse gehoor.

Mogelijk zullen enkele hier niet besproken kwesties straks aan de
orde komen bij-de rondvraag. Bc stel mij vanzelfsprekend Tjé'sohik-
Tiaar voor het beantwoorden van de nodige vragen, met steun van mijn
mede-USDEK-leiders. Ik spreek hier inderdaad als USDEK-leider, die
zich tot doel heeft gesteld de terugkeer te bevorderen van hier te
laiidé verblijvende Indonesiërs naar Indonesië*, en in afwachting
daarvan zoveel mogelijk proberen mee te doen aam de onvoltooide
revolutie, van Indonesië.

* *•<?'

Mijnkeer de Voorzitter,
Dames ea Heren,
Ik dank U'voor Uw aandacllt. . .-

»

*-

Uitgeegroken door USDEK-leider -ie
keer S.Siwalette op het Comgres van
de Sooialistiscke Jeû a Organisatie
te Amsterdam.

Medemblilc, 20 oktober 1960.
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R A P P O R T V A N K/CH. j

No. :

Betreft: De Ambonese organisatie "Usdek".

Op donderdag 20 oktober 1960 werd vernomen
dat, . - - .
de organisatie Usdek ("Usaha Dewan Kepulangan" of wel organisatie
tot het bewerkstelligen van terugkeer naar Indonesië) een federatie
van verschillende kleine groepen ontevxeden Ambonezen is.

Hiertoe behoren de Geraken Nusa Ina, te voren staande onder
leiding van' WAIRATA, de Gosm (Geboengan Organisasie Suku Maluku)
van\SIWALETTE, de Crams-groep van Kor es TAMAELA r esp. ondergebracht
in- de woonoorden Golf links en Medemblik, en &e aanhangers van TILA-
PARY in het woonoord De Kemp.

De Usdek heeft op 11 september 1960 in de Dierentuin alhier een
vergadering gehouden om te demonstreren voor terugkeer naar Indone-
sië.

Telegrammen daarover werden gezonden aan de Indonesische rege-
ring te Djakarta, terwijl tevens in een telegram aan SOEKARNO om
hulp werd aangeboden bij de bevrijding van Nieuw Guinea.

Volgens omvat deze groep hoogstens JOO personen, vrouwer
en kinderen mede gerekend. Op de vergadering, welke onder leiding
van SIWALETTE en Kores TAMAELA stond, waren slechts 150 personen
aanwezig.

Of genoemde organisatie contact onderhoudt met gelijkgerichte groepei
van Ambonezen in Indonesië of op Nieuw Guinea, is niet
bekend.

1.11.60.
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S A P P O B T VAN K/CE.

No. : 29^6

Betreft: SIWALETTE

Over de dóór de "Socialistische Jeugd Nederlana" gehouden propa-
ganda-avond op 17.10.1960 te Amsterdam werd nog
het volgende vernomen.

De redevoering van SIWALETTE, die hij van papier oplas j. was een
overzicht van hetgeen zich rondom Nieuw Guinea heeft afgespeeld vóór
tijdens- en na de overdracht van de souvereiniteit in Indonesië.

E.e.a. zó geformuleerd, dat absoluut en klaar moest blijken, dat
Nieuw Guinea "rechtens" bij Indonesië behoort en dat het voor Neder-
land nu niet anders dan een "prestige-kwestie" is, om Nieuw Guinea te
behouden.

Al hetgeen spreker betoogde leidde slechts tot één conclusie:
"onmiddellijke teruggave van Nieuw Guinea aan Indonesië". Is dit een-
maal gebeurd - aldus spreker - dan zal er van Indonesische zijde
weinig bezwaar bestaan tegen internationaal toezicht op de "opvoeding
van de Papoea". Spreker beweerde, dat dit ook de basis was van het
recente gesprek tussen NASUTION en de premier van Malaya.

Bij de rondvraag bleek al spoedig, dat 8IWALETTE niet in staat
was om de gestelde vragen naar behoren te beantwoorden.

tfaar dit nodig was, sprong hem bij. Eén van de ge-
stelde vragen was, of het juist was, dat SIWALETTE onlangs naar Rome
is gereisd om President SÜKARNO - die daar op doorreis vertoefde - te

ontmoeten....

.2.
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ontmoeten.
SIWALETTE antwoordde, dat hij "zijn Bapak" (lees: SUKARNO) had

gesproken over de mogelijkheid van terugkeer naar Indonesië van de
leden van de "USDEK".

Bij deze gelegenheid zou SUKAHNO aan SIWALETTE de verzekering
hebben gegeven, dat hij - SUKARNO - dit probleem direct zou behan-
delen na terugkeer in Indonesië.

had tenslotte nog gezegd, dat de USDEK reeds 250 leden
telde, die allen hopen in de naaste toekomst naar Indonesië te
kunnen terugkeren.

4.11.60.
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No. : 5139

Betreft: Bond van ex-K.N.I.L. militairen.

Van op 14 februarl'nêt volgend*
yernomen.

deelde mede, dat het bestuur van de Bond
yan ex-K.N.I.L. militairen thans uit 11 leden bestaat.

Het werkelijke aantal leden van de
Bond bedraagt momenteel 100, doch het aantal sympathiseren-
den onder de Ambonezen is om en bij de 800, w.o. zich
leden van de P.P.S. bevinden, welke

ijveren voor een terugkeer naar Indo-
nesië. De Bond kan de plannen betreffende zelfverzorging
van haar leden niet aanvaarden, doch gaat wel accoord met
een onderbrenging van de oudere leden te Moordrecht, waar
door de Nederlandse regering eerst een kamp, toen een woon-
oord en daarna een woonwijk zou worden gevestigd en waar
tenslotte nu eengezinswoningen voor de Ambonezen komen.
De Bond kan e.r evenwel niet mee instemmen, dat aldaar ook
Ambonezen—jongeren worden ondergebracht, aangezien onder
hen minder belangstelling voor Ambon bestaat en zij ten-
slotte toch opgaan in de Nederlandse gemeenschap.

28.2.61.



R^PPOHT VAN K/GH.

nr. 33-4-2

Betreft: Bond Ex- K.N.I.L.-militairen.

De Bond van Ex-K,N.I.L.-militairen volgt
een andere weg dan 3IWALETTE waar het de terugkeer •>•"•-''"

van led-én betreft^ Ook onder hen zijn circa 100 gezinshoofden,
die naar Indonesië wensen terug te gaan in verband waarmede de
Bond destijds via het Ministerie vaa Buitenlandse Zai-cen te
Den Haag aan de Indonesische Regering heeft voorgesteld aan
alle bij de Bond aangesloten leden schrif ĵ lxlke toestemming te
geven tot terugkeer naar Ainbon, uitbetalin^'van het volle pen-
sioen gedurende de tijd UHL zij bij het Knil. waren en volledi-
ge vrijheid van beweging bij aan.<oast in Indonesië'. Liet de uit-
betaling van het pensioen heeft de Indonesische Regering reeds
ingestemd zodr-a betrokkenen in Indonesië zijn gearriveerd. Het
wachten is nu nog op de instemming met de andere voorwaarden.

7.8.61.



RAPPORT VAN K/Gil.

no.

Betreft: De - Ambone.se ̂ roep K.R.P.P.T.

S. lik /

Van wera op 4.8. '61 het volgende vernomen.
De Ambonese groepering K.H.P.P.T. bestaat uit leden afkom-
stig uit de meest Zuidelijk gelegen Maluka-eilanden.
De K.R.P.P.T.- leden zijn overwegend ex- KNIL- militairen
die eerst nè de oorlog in militaire dienst kwamen.
Bijna alle leden zijn, of rocras katholiek, of protestant.
Als Ainboneze^ groepering geven zij de Nederlandse instanties
bijzonder weinig last. Zij hebben geen uitgesproken politieke
ambities; hun leuze is "vestiging in Nederlands ITieuw-GJuinea
in afwachting van het tijdstip dat voor hen vestiging op
Ambon aanvaardbaar zal zijn.
2>ij zijn anti-republiek Indonesië.
In geen enkel opzicht is de groepering extreem en over net
algemeen houden de leden zich aan de richtlijnen die door de
Nederlandse overheid voor ae Ambonezen zijn gesteld.

11.8.61.
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Onderwerp: Viering van de Onafhankelijkheidsdag
van de Republiek Indonesië, door een
groep Ambonnezen in de gemeente Delf-
zijl. 3*1.

i/oZZf

Ter aanvulling op het gestelde in ons rapport dd.
1 september 1961, betreffende de viering van de Onafhan-
kelijkheidsdag van de Republiek Indonesië, door een groe]
Ambonnezen in dé gemeente Delfzijl, op donderdag 1? augu;
tus 1961, bericht ik U, dat de daarin genoemde vereni-
ging^ uit ongeveer 23 a 25 leden bestaat.

De tweede vereniging van de Ambonnezen, waarvan de
naam en de samenstelling van het bestuur bij het sluiten
van bedoeld rapport nog niet bekend waren, blijkt thans
te zijn genaamd:

"Garakan Nusa Ina Aliran Fulang Di Indonesia".
Vri,1 vertaald wil dit zeegen: "StromingeiT̂ bot terug-

keer naar Indonesië van de Beweging van het Moederland".
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Deze vereniging telt ongeveer 18 a 20 leden.
De naam van de vereniging wordt gemakshalve afgekor

tot G.N.I.A.F.D.I.

In de woonwijk, wonen ook enige z.g.n."partijloze"
gezinnen, die zich niet met de verenigingen zouden ophou
den.

Volgens bekomen inlichtingen, zouden er een paar
vrouwen zijn vertrokken uit de Ambonnezenwijk, die niet
genegen zouden zijn om met hun echtgenoot terug te keren
naar Indonesië. Deze vrouy/en zouden zich ophouden bij
familieleden, elders in Nederland woonachtig

E I N D E .

7 september 1961
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Onderwerp: Viering van de Onafhankelijkheidsdag
van de Republiek Indonesië, door een
groep Ambonnezen in de gemeente Delf-
zijl.

In verband met de te verwachten onregelmatigheden
tijdens de viering van de onafhankelijkheidsdag van de
Republiek Indonesia, door een aantal bewoners van de
Ambonnezenwijk te Farmsum, gemeente Delfzijl, op donder-
dag 17 augustus 1961, is dezerzijds omzichtig gesurveil-
leerd in de onmiddelijke omgeving van deze wijk.

Te omstreeks 7«00 uur, werd waargenomen, dat van een
elftal woningen de Indonesfchè vlag werd uitgestoken, ter-
wijl voor perceel Schepperij No. 21 de Indonesiche vlag
aan een vlaggemast voor de woning werd gehesen.

Omstreeks 8.00 uur werd voor perceel Schepperij No.2'
een geluiésversterker, aangesloten op een pick-up, ge-
plaats, waarmede de gehele dag muziek ten gehore werd ge
bracht.

Om 9*30 uur werden onder leiding van een zestal oude
ren personen, kinderspelen gehouden op de openbare weg
Schepperij en wel hoofdzakelijk voor perceel No. 21. Van
daaruit werden de kinderen ook getAteerd op snoep. De
kinderspelen duurden tot ongeveer 11.30 uur, terwijl er
ongeveer twintig kinderen aan hebben deelgenomen.

Van 15»30 uur tot 17-00 uur werden er op een achter
de woningen gelegen weide, volley-balwedstrijden gehoude
waaraan ongeveer 15 personen deelnamen. Een Bestal vol-
wassenen en enige kinderen waren de toeschouwers.

Te omstreeks 20.00 uur werden de feestelijkheden
voortgezet in de percelen Schepperij No. 21 en Olderman
No. 13- Het geheel had een zeer rustig verloop, wat zeer
mogelijk een gevolg is geweest, dat anders-denkende*zich
niet in de onmiddelijke omgeving van de feestvierenden
hebben opgehouden.

Gebleken is, dat omstreeks 6.00 uur een onbekend
aantal ambonnezen met een autobus van de Damster Auto
Maatschappij was vertrokken naar Arnhem. Deze personen
waren omstreeks 17-060 wederom terug. Aangenomen wordt
dat deze personen niet fi.ot dfe groep Indonesië gezinden
behoorden en daarom.juist op die dag zijn vertrokken uit
de v/o onwijk.



2.

Bij informatie is gebleken, dat de émbonnezen in de ge-
meente Delfzijl, uit twee groepen bestaan, die allen
het zelfde doel nastreven, terug naar Indonesië, (Amboc
Zij hebben alleB de Onafhankelijkheid van de Republiek
Indonesië gevierd.
De groep waarvan! . de lei
der is^vierde'deze dag in het openbaar, met vlaggen, mu
ziek en kinderspelen»
Deze groep genaamd "Garakan-Nusa-Ina", vrijvertaald "Be
weging van het Moederland", bestaat uit de volgende be-
stuursleden, t.w.:

De andere groep, maar iets gematigder, zi|n 0p de Onaf-
hankelijkheidsdag naar Arnhem geweest en vierden Ss-avc
het feest binnenshuis in' -de woning van

De naam van deze groep is tot op'heden niet bekend ge-
worden, wat eveneens het geval is met de samenstelling
van het bestuur.

E I N D E .

1 september 1961



GEMEENTEPOLITIE VUGHT
ivupi.

DAT. 8 FW,

/

De Heer Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst
te
'e-QRAYENHAGS,-

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk Vught

— — ID 2330» Datum 6 februari 1962.
onderwerp: Belangenorganisaties van

h «t. l* verblijvende Ambonesten.

Ik heb de eer U hierbij te Uwer informatie te doen toekomen
een fotocopie van een gestencilde circulaire, ten dele verspreid
onder-, anderdeels over de post toegezonden aan de bewoners van
de Ambonezenwoonoorden "Donsel" te Nistelrode en "De Biezen" te
Barneveld*

In deze circulaire

wordt de oprichting per 24 december 1961 te
24*00 uur aangekondigd van een nieuwe Ambonezen-organisatie, de
"PerdiJuangan Haluku Baru" (afgekort* PeMalBa). Toorts worden in
deze circulaire de reeds bestaande organisaties van hier te land<
verblijvende Ambonezen beschuldigd van corruptie, het nastreven
van eigen belang, en een gezapig nietsdoen. Doel van de

Bijlagen:

-1-

zou zijns het ontketenen van een langzaam-aan-aotie tegen de Ne-
derlandse regering, en het tegengaan van assimilatie van de Am-
bonezen met de Nederlanders, een en ander zo nodig met middelen
a la de "P.L.N.", met welke organisatie de PeMalBa volgens de
circulaire reeds zou samenwerken. Naar U moge blijken is de cir-
culaire niet ondertekend. Omtrent de zetel en het bestuur van de
nieuw-opgerichte organisatie zijn mij geen gegevens bekend geworde

De Hoofdinspecteur van̂ politie,

Verzocht wordt in iedere brief slechts 4ta-»«rfefwrrp te beh'andelcD
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RAPPORT VAN g.

No. : 4253

Betreft : H.M.S. aangelegenheden.

DAT. ' 7 JUNI 1SB3

Bijt

Van werd vernomen,
dat opgenomen zal worden
in de leiding van de RMS in Nederland (MANUSAMA c.s.).
Het initiatief voor het aantrekken van zou zijn
uitgegaan van een groep Ambonese dominees.

zelf heeft zich bereid verklaard op uitdrukke-
lijke voorwaarde, dat hij de algehele politieke leiding van
de RMS in handen zal krijgen. ,
Ir. J.A. MANUSAMA verzet zioh hiertegen - hoe kan het
anders - met hand en tand.
De overige leden van de BMS-leiding zouden als hun mening
te kennen hebben gegeven, dat alles beter is dan het dode
spoor waarop de RMS tegenwoordig gerangeerd staat.

5.6.63



Verbinding: No. 12.

Agenda: No. 4770.

Betreft: Ambonezen

F

ACD/ an-tad
Dupl.

DATUW 2 2 FEB. 1966

Bijl.

11 februari l966,

Bijlagen:
overzicht

"betreffende Ambonese organisati
in Nederland.

overzicht het resultaat van een o
derzoek dat dezerzijds werd ingesteld om een beter in-
zicht in de betreffende organisaties te verkrijgen, aan
gezien deze hun activiteiten dikwijls ook in deze ge-
meente ontplooien.

EINDE/



VERTROUWELIJK oktober 1965-

DB AMBONEZEN IN NEDERLAND

De in Nederland verblijvende Holukkers, bestaande uit
de bevolkingsgroepen Ambonezen, Ternatanen, Keiezen en Tanimbare-
zen noemen wij als gewoonlijk "de Ambonezen".

Toen op 27 juli 1950 in Indonesië het K.N.I.L. werd op-
geheven, werden de Ambonese militairen, die een tijdelijke K.L.-
status kregen, naar Nederland overgebracht.

Bij aankomst in Nederland, in het voorjaar van 1951»
werden zij gedemobiliseerd en waren hiermede hun militaire status
kwijt. De groep bestond uit totaal 12.500 zielen, die .inmiddels tot
dit jaar is aangegroeid tot ongeveer 25000 zielen. Hiervan wonen
jf 20̂ 00 in woonoorden en woonwijken en de rest daarbuiten ver-
spreid over geheel Nederland.

-̂ _ Door persoonlijke tegenstellingen onder de Ambonezen
vond spoedig na aankomst in Nederland de versplintering plaats
in het vormen van tientallen kleine en grote belangenorganisaties.
Deze belangenorganisaties kregen echter een politieke tendens dooi
hun activiteiten met betrekking tot het gezamenlijk politiek hoofd
doel, de terugkeer naar een vrij Zuid-Molukken, de R.M.S. (Repu-
bliek Maluku Selatan), welk streven door de verschillende organi-
saties weliswaar verschillend werd geïnterpreteerd. Zodoende was
en is het tot op heden nog een ongelooflijk verward geheel, zondei
dat in de organisaties zelf een positieve lijn te trekken valt.

De controversen in het Ambonese kamp, de politieke ver-
houding tussen Nederland en Indonesië in de laatste 15 jaar, te-
leurstelling en andere factoren, leidde tot het ontstaan van de
pro-Indonesische en pro-R.M.S. groeperingen.

De huidige pro-Indonesische organisaties met hun besturen zijn:

1. B.P.P.P.S. - R.I. - Pantdasila

2. P*N,I« (Persatuan Nasional Indonesia)

3. G.N.I.A.P.D.I. (Gerakan Nusa-Ina Aliran Pulang di Indonesia)

, is leider van de Mohamedaanse
groep Aafbnezen uit het woonoord Wijldemerck-Balk, Friesland,
die terug willen keren naar Indonesië.

- Dé' -
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De pro-Indonesische groep omvat; in totaal naar schatting 1500
zielen. Zij hebben zich bij de R.I. Ambassade als Indonesiër
laten registreren, doch zijn niet in het bezit gesteld van eer
Indonesisch paspoort.

Bovengenoemde organisaties zijn weer ondergebracht
bij de P.G.B. (Permai Gotong Rojong), een in februari 1965 op
initiatief en onder leiding van de Indonesische Ambassade te
's-Gravenhage opgerichte z.g. sociale verdtoiging met een poli-
tieke achtergrond. Tot deze vereniging kunnen alle in Neder-
land wonende Indonesiërs als lid toetreden.

Het overkoepelende lichaam dat de belangen van de pro-Indone-
sische organisaties behartigt bij de Nederlandse Regering
(Commissariaat Ambonezen Zorg) is de,

BADAN PENGURUS UNTUK C.A.Z.

De leidende figuren van de R.M.S. (Republiek Maluku Selatan)
in Nederland zijn:
1. Dr. J.P. NIKUULUW,

2. Ir. J.A. MAMJSAMA,

3. Pieter Willem LOKOLLO l
i

' " " ' J v g —

De grootste en belangrijkste belangenvereniging van de R.M.S,
is de B.P.R.M.S. (Badan Perwakilan Rajat Maluku Selatan).

Het bestuur bestaat uit:

- Teneinde -



- 3 -

Teneinde de innerlijke verdeeldheid in de R.M.S.-organisaties zo
goed mogelijk op te vangen zijn de B.P.R.M.S. en vijf andere or-
ganisaties samengebundeld in het pas in het leven geroepen orgaan,
de

F.B.P» (Federatie Badan Persekutuan)

Buiten de F.B.P. staan nog de ̂C.R.A.M.S. (POLHAUPESSY), de P.N.M.E
(Partij Nasional Maluku Selatan), waarvan de leider

als zeer recalcitrant bekend staat en de ledei
revolutionair ingesteld zijn; en de leden van de Bond-ex. Knil,
gevestigd in Leerdam.

Ook bij de Ambonezen is het geestelijk leven nauw verweven met
hun politiek denken.
Behalve de Mohamedaanse Ambonezen zijn zij aangesloten bij drie
Christelijke Kerkgenootschappen.
Deze zijn:
1. G.I.M. (Geredja Indjili Maluku), Moluks Evangelische Kerk.

Deze staat onder leiding van Ds.

Als invloedrijk persoon in de G.I.M. en bekend staat als de
verpolitiekte dominee wordt genoemd Ds. METIARÏ,

2. G.P.M.T. (Geredja Protestan Maluku Tenggara), Z.O. Molukse
Protestantse Kerk.
Bij deze Kerk zijn alleen de Prot. Keiezen aangesloten, van
de z.g. groep .TALABUN.

Zij willen aansluiting bij de N.H. Kerk.

3. G.P.M.B. (Geredja Protestan Maluku Djemaat Darurat),
Noodgemeente van de Molukse Protestantse Kerk in Ambon.

Bij deze Kerk zijn de adspirant repatrianten aangesloten.

De R.M.S.-organisaties houden nauw contact met het "OUD STRIJDERE
LEGIOEN", de Papua nationalistische beweging in Nederland en de
"STICHTING DOOR DE EEIMEN TROUW", die in hun doelstellingen niet
los te zien zijn van de R.M.S. activiteiten.
De Stichting "DOOR DE EEUWEN TROUW" werd als Nederlandse pressie-
groep gevormd om een eventuele actie tot uitoefening van het
zelfbeschikkingsrecht van het Zuid-Molukse volk, zowel moreel als
financieel te ondersteunen.
Door oprichting van Jongerenorganisaties over geheel Nederland,
trachten zij ook de aandacht en de sympathie van de jongere Ne-
derlanders voor de Ambonese zaak te winnen.
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Verbinding: No. 12.
Doss.: 170/154.

Onderwerp: Optocht pro-R.I.-Ambonezen,

5 mei 1966.

Hierbij wordt het volgende medegedeeld.
Op 26 april 1966 verzamelde zich een 400-tal

Ambonezen, behorende tot de groepering van in Neder-
land verblijvende pro-R,..I.-Ambonezen op het Malieveld
te 's-Gravenhage.

Door de Burgemeester van 's-Gravenhage werd
onder No. 27354, afd. K.Z. , d.d. 25-4-1966, aan deze
groep vergunning verleend tot het houden van een op-
tocht.

Om ongeveer 10.00 uur marcheerde deze groep
van 400 mannen, vrouwen en kinderen, in optochtformati
onder het meevoeren van spandoeken (waarop leuzen ware
aangebracht, welke geli^duidend waren aan die dip de ve
gunning waren vermeld) en vooraf gegaan door een fluit
orkest van het Malieveld af.

Langs de voorgeschreven route begaf de groep
zich naar het Plein, alwaar halt werd gehouden. Door
een delegatie van 5 man uit deze groep werd in het ge-
bouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een pet
tie overhandigd aan een ambtenaar van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken afdeling Indonesië.

Na de aanbieding van deze petitie zette de
groep haar gang voort langs de tevoren uitgestippelde
route naar de Ambassade van de Republiek Indonesia,
Tobias Asserlaan 8.

Voor dit perceel maakten de deelnemers halt
en front naar het gebouw van de Indonesische Ambassade
Door dezelfde delegatie van 5 man werd aan de Ambassa-
deur van Indonesië ook een petitie aangeboden. De In-
donesische Ambassadeur begaf zich hierop naar buiten
en hield een kleine toespraak gericht tot de optocht-
deelnemers. Hij dankte in zijn toespraak mamens de In-
donesische Regering de Ambonezen voor hun betoonde
trouw aan de Regering van de Republiek Indonesia en
vroeg hen zich niet te laten afscnrikken door de laat-
ste gebeurtenissen in Indonesië aangezien hij de verze
kering kon geven dat alles in Indonesië wel weer in
orde zal komen. Hij als ambassadeur zal alles in het

- werk -
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werk stellen om de belangen van deze groep Amborizen zo
goed mogelijk te behartigen.

Na deze toespraak werd de hele groep uitge-
nodigd om in het Ambassadegebouw te komen voor het drin
ken van een kopje koffie. •

Om ongeveer l.JO uur waren alle deelnemers
aan deze optocht weer in de gereed staande autobussen
vertrokken.

Het een en ander had een ordelijk verloop.

EINDE.
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Verbinding: Ho. 12. 5 januari 196?.
Doss.: 170/161.

Onderwerp: Herdenkingsdemonstratie Ambonezen.
^ _ _ . — —— —

Hierbij wordt het volgende medegedeeld.
Op 27 december 1966 vond te 's-Gravenhage, in

het kader van de herdenking van de souvereiniteitsover-
dracht in het voormalige Nederlands Indië een demonstra
tie van de Ambonezen plaats.

Aan deze demonstratie werd door ongeveer
1000 Ambonese jongeren deelgenomen. Deze waren afkomsti
uit verschillende over Nederland verspreid liggende Am-
bonese woonwijken en kampen.

Onder de deelnemers werden tevens een aantal
Nederlandse jongeren opgemerkt, vermoedelijk waren het
leden van de Jongeren Organisatie van de Stichting
"Door de Seuwen Trouw".

De organisatie van de demonstratie lag in
handen van het "Comité 2? december 1966 Pemuda H.M.3."
(Comité 27 december 1966 van de' R.Lu.S. Jongeren Organi-
satie), adres Bazarstraat 50 te ^s-Gravenhage.

^ Voor het houden van deze demonstratie is door
,-~ de Burgemeester van 's-Gravenhage vergunning verleend.

Spandoeken met zich meevoerende, waarop goedgekeurde
leuzen waren vernield, marcheerden de deelnemers om on-
geveer ll.JO uur af van het verzamelpunt Malieveld in
optochtformatie langs een vooraf vastgestelde route in
de richting van het Plein 1815• Hier stelden de demon-
stranten zich op voor het pand waar het Kabinet van de
i/Iinister-President is gevestigd.

Door een deputatie van 8 personen uit de groe
werd in het gebouw een voor de Minister-President beste
de petitie overhandigd, welke door de Chef van het Kabi
net, de heer , in ontvangst werd genomen.

Aan de Pers en belangstellenden werden door
vertegenwoordigers van de Ambonese jongeren pamfletten
uitgedeeld "Een appèl van de Suid-Molukkers aan het Ne-
derlandse volk".

(jEen afschrift van bovendoelde petitie en eei
pamflet als bovengenoemd, worden bij dit rapport gevoef
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Zuldaolultte, ioogcrei JLn
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tmn het overgrote
orden «f woonwijken, , dan wfl^ ver*
tot Ü*e ftccellentle te

Bet vil one,vrt}« £uidH01ttfc€<** jongeren, voörioöien dafc velen ia
darlajid de historische gcbëarjBenis van de Boeveretnttêi

drc-cht op 27 december 19A9, *n .dte verantwoordelijk» rol vefc
hierbij vergeten zijn.

Eet is daarom dot wij vandaag Uvr cpnd*~ch$ weer vragen VoorL
gebeuren dat nu precies l? j&ar geleden pl^&ts

v*nJet «ebeurde to«nt |Tedörle»4 droeg de
raalig gebiedfedeel Ked,Qrlanda-Indié over,afin de

van Indonesië. '
Dejo overdracht gebeurde op voöt ven de bepalingfn «n re„

neexgölefd in d* Overeenkomsten t*r Ronde ïafel^ConjfereAti*»

naaelljkt 's., dr.t de structuur'v .ü ie nieuwe Indoöeaisch*
federatief karakter zou hebben} ' '

b. dat d« diverse bevolkingsgroepen, in de ,Indoneaisch«
archipel het rdfcht van «elftoe schikking zouden mogen
uitoefenen indien zg tulks begeerd»!}».. .

Hot is juist dit luatsto punt dat wij op deze d&g in het bi»onder
nog weer onder de cuxndncht van het Nederlandse volk willen brengea.
W\ manen dr.t het doodzwijgen «n niet willen herdenken van de SOe-̂
.vereiniteitsoverdraeht in strijd is met de Nederlandse toezegging "
om de Varwezönlijking vr.n het zelfbeschikkingsrecht t« bovoraoren.

De. ar om is "het dot wij een beroep doen op het Hederlündee
r r. bet" Nederlandse geweton.

• In<iic-n hótf goed wa» zou elk $&zjc het heugelijk f fit van de Soe-< ̂
v*rfinitoit8overdracht foostell^k motten worden herdacht. ,Het ia ^
ddarom bitter en" ptjolijk dat -geen Vc*n do betrokken pyft^en aanlei»
ding ftiet dat te doen en liever vurgeet wat er i* ga«ohi«d. ^ '

liiaer», Nederland heeft bij de verkrachting van fié^ raob^t totr '*
«elf beschikking ven de Zuidoitöuitkftrs - welkXrooht door Neder! -xpd
tu^ R^.C. mode we,rd gegarandeerd"- ninmor duidoli^c protest laïjipn
hor«n. ** * " J " „t "

-,Atri_ Inctoneaieche (leoa Javaanse) tijde i» »on
goga^n oia de* o f«d9T«le structuur te niet te *do»n hierbij $;;:

üjEnprake» tussen gelAjlcwaaröigo partners
2uidmolukae 2ijd<sv is ar uitefOv^rd niöt d,o minste 'reden tot

yrcagdo gezien de vele ontberingen t>n offers 'als gevolg ran "hot
/olkomen negeren van g«nna9jfe1z«

'-f

In verbond hiermede is*
4

>•<*»
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In vcrb;v-jid hiormede ia dnas-o* wJfaA op»6rfd^^k dat. de Hej
dezer dugoa blzondajre aandacht»'hoctt besteld aan de geboi
rondon de £>ouvereihiteitsove*«cacii$'r Bovenziet? is hÉt £3
de Minister v-in Cultuur Hecreatie $n M£uïts<jïjö.pp*lijk WögSt h<
ton hot resultaat van het in 196® pegon»<3n «ri nu _
ondorzoak ar.ar de achtergronden-Voft de Soevereinitelt aov«rdracht
- volgens persbericht van 18 nov. j »1» «-. jiiet openbaar "te zaakeen.

:n hot licht van de verantwoor4e^j\heid die Nederland $lif prjrti
in de Ov< ret-nkomct heeft, is b*t bedonkel?jfc *»• «n voor de JSt
7,- k betreurenswaardig - dat de Miaistj* tot fén dö*|s*ItS«
iö gekotjen. *"

-icccllcntie t evenals het Zuidaolukac,volk> -beeft 'ook hjat
s v. voi\n vaststellen dut na l? j^ar fcantraligtilch beleid, d»
J v, TI^U droom voJtt 6en gezonde aenhcidétai-t niet; %^-_a^.j. ^- w.._
iii_;a worden. Kot de middelen die InaondJBlS in do l—, ~~^-t~i «-
div-nsto stonden» ia'hert jala^adlg te stflloa dat ae'oteouisöhf _,
en ch^os cld.-ar te wijten zoudfen a^n ian de'. o»vólwa»g«Oltèi4 vaar d*
Indonesische tStai;t. ' t '\^

Hot pLraiaïtéiltff 'wanbeheer*' ui4 £Ö«kart&' ïe^ëdWer

t"'**

v- ihstelling van ---,_ ^ ,
nac.r pcrsoö&l^ke macht an rijièom» miljoeriè^k pensen

Pc Zuimolukfia jongeren misaett is dio leiding uit
clement van hot zich in dienef e^ellftn vaa dlegeioett
leiding heeft. Met geen aogoli3)|thei4 kutmsa-ofej-will»:

csn leiding die aan ons Id^acrl -van vrédóV' wej,vt»cqft ftn.
ïl^k wölaijn onverschillig voorbijgaat(en «ich' 'r' ""
ontstellende

U kunt en mag van ons niet •verwachten dr-t wij óns tot oafcervor^ii- •
beid zouden willen bfongen aan een- laiding die zondigt .aas
«tentAiro gebod: Ton voorbeeld t^ «14n» ' ,

Momenteel lijkt - dankzij het öuldigc bywind ia piakafta - dfc
uiatlsche m^cht bedwongen en air gevolg daarvan, de Biacht
dont Soekarno t o taïien. Helaas echter zal toch ook dit bowindv
olfc nióuw Djck^rtacina bewind* alöh blijven "inzette» voor u on «Ta>
overheersing. De Tnc.chtBvorschul1jpijjgcn in Djckarta' yoraogen o/iJ
t'i aisloiden, zolang de aangekondigde vcrnieuwingo'h'voor de
hi. ;rsto volkeren geen wezenlijke vwrcjadoringèn inhouden.

Excellentie, als Zuidroolukgc jongeren zijn wij er trots op t . .
oudsro tijdig de zedelijke moed hebbon opgobraeht on de BepumleJc "4aJ? AC,
Sui'd ï'.öluklcen vrij :en onafh",nkoltÖc te prgklomeron. Van onza tniKt*+*-?f' -5r
bubbtn wij onze zedelijke, oulturolo uu historische waarden c
Zofe lts ons jongeren vrij te klözen voor dit ideëel a»öiitjk ^t
buu sto.-ai als Zuidiftolukker, wiena Kijn nog steöds wöjrdt oxi^fcone
biöld en houdt ons tegön Indien wij öno ~-:ji do- zijd* £$£« IMM:
wenkten te stellen of nog willen stellon. T» '. '• ,

Üö.or -diV Qv^rgoerl'flo waardon hebben wij, méér nog Jfc^ö' on^a
gone»r,jbief onszelf echter gevondon in het Zuidaoluöïcer xijjï
bns Tfiichillen* Van alle cmdoro volkeren, hoewel wij %n ÉÖte
ook oHézolf ris medemens kunnen jon willet herkennen.,

Maroq v. rteiezen wij het «Boöilijkör b4«flsPö« -faa
boyon hot onztkoré bestcan v>in con brailènde

mom van één nationale ideologie-, doop oen ko
tiacho Javaanse mogendheid wordt ovoriwBerstf

Jij prezen on$ gelukkig d.it wij » dankzij«4e tïjdigè
ónze oncfhcnkeli^cheid,- thans in stcv.t zijn openlijk't& prot«st«3tre^
tvrgen hét ons Aangedane onmacht. Hut l-c t zich echtor aanssióa dfeif"'
de aisluktt comiaunlstische coup, binnen Afzienbare tijd, de
ven da door Soüfcarno opgelegd»'eonhoid nog duidelijker
z.l tr^dcan. Hot c-önhsidBstróvoB is sjjij doel naaöli^k, v

. juiat door dit streven do' vena tot^ ^ïficheiding #§ do
Wordt gaati»«leGrcl„



tto ontwilöcoling van d« historie sindfe 27 dscsaitwr
•os:i opnieuw s,nnlei41fig de Zuidnolukso zco^ ondar de

öft hot JSéderlazidBc VoiJc te
VY'ffiönun d. .t t r in deze voor Södorlc.n4 nog een teak'llgt* ./^,r A/"t*

" ' ' • • " * • • ( * . > , * ^ * '*ƒ» **""

iï\t verband zij het ons v*rgund to
5. lükheid v.n .HedojPiL^nd top .-tfj&'aien v-in :d* quöcti»; v<:f-n- do

"bïic!; ü-r 3uid Mylükk«»i zeer ct-ditind a>_l kutuneu Ü3fl py oön
rr-tific.-.tie v. n dd irërdragen tüï» .^JïB^ytt vciA 4i fundty»9fï^|3Lo ftö

'ia bij de VeWKlgdc !S.-.t44«s, Aft
du garantie'vfcn hdt Jfsftht " *•
doch m£.t de mc-eatö-Iflttni iBogati

.^n tu leiden d^t - zo «peoaig: .1*
lukse outstie voor het forum v^tn 4c

* Ji. *K

do vrijo Zuidooiukca jong^rc-n vooî too»i8<3.J

P.stJPÜSEPA.
t •

;jejuffrouw M.T.MARWA.

3<s Zuidiaolukse jöngoron
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is cu bij r i» g'-hcd ifgoütm. De {•jSoittcriftn Gütuwr, Reari«t« t»- iittjödwj
rtmiWtK fftMit mitt ofatbótr t*9f4f* ftia+ikU
Vttl v»n di>: «irt*t£roaden (disjiMO i-fait .4* opeqb*iirtrt«J niet te !
ktfttngtn iue* gtmocid jjewv-ul ^ Dit i» (
Dit hiftortuJk utl'cutert nfJcM tcblct ode

a*n Vv/bt*:/ ' Het
rmar 'Ki i*n h«< )ttf*tutte L
ïW téettnfte moltuteo v«n

• ' •

. )ït (/w Reytriii^he» Ne
-r ;<tH Dit «M d*n Jf iknV vod pene fccwtten trouw atfl Uw Rrgeting

uitlevering l«u fcöt* «tttMMKvUr
' • - . - ' 'f':' v^^-i,
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Bijl.: 1.

Op 25-5-1967 werd van vernomen*

N.a.v. het "Kominike" van de "Suara K.N.I.L. Suku-Maluku
(zie bijlage), deelde mede, dat dit nieuw gevormde
comité een onderdeel vormt van de ". -groep", de
z»g. P.lf.M.S. (Fartai Nasional Maluku Selatan).

z±t in woonoord Gennep (vroeger Westerbork en
daarvóór in Pietersberg).
Naast terugzending naar de Zuid-Molukken (hetgeen door de
Nederlandse Regering dient te geschieden) ijvert deze groep
voor herkrijging van de militaire status en de daaraan ver-
bonden rechten, voor de ex-KNIL militairen onder de Ambonezen



K O M I N I K E .

Penulis l
Penulis 11
Koniisaris

Untuk ncnenuhi keananan jans sunscruh, tututan dan desakan jang insjaf
akan kebenaran itu tin^gal nenaksa diri, naka pada tang^al 25 Februari
19S7, dalan rapat jang terdiri dari pada anŝ ota-anecota bala tehtara
anckatan perang K.ÏT.I.L. di Eerbeek, telah nenbentuk satu Konite, de-
ngan diberi nananja;
SUARA K.N.I.L. SUKU-MALUKU dalan seiientara pcrdjalanan pulanpy
kependekan dari S_.K.JST.I. L. S. M. d. s_.pr«p,.
Bahwa adapun susunan pekerdjaan dari IConite ini terdiri dari;
Ketua - Ch.R. Hukon, Anb. Sld.tkl. lê .nr. 231517004.
Wakil Ketua ' F. Haunahu, Anb. Sld.tkl. ler%nr. 191419000. .

Matulessij,Anb. Kpl. les.' nr.. 222i30001.
J.L.Pattiruhu,Anb. Bgt. les. nr. 13131Q002.
D. Manuputty, Anb. Sld.Ie.leg.nr. 210222003.

Bahwa adapun Kouinike ini, dipersenbahkrji kehadapan;
1. JI.M. Koningin der Nederlanden di-Istana Soestdijk.
2. PJM. Menteri Urusan Pckerdjaan ïïnum, Perdana-Menteri-1.

Prof. Dr. F.ïijlstra.
3. PJM.. Menteri Urusan Luar Neger! Mr. J.M.A.H. Luns.
4. PJM. Menteri Kehaltinan Mr. A. Stryoken. . . . . .
5.. PJM. Menteri Urusan DalarfNosori Prof. Dr. P.J. Verdan.-
6. PJM. Menteri Urusan Social dan Kesehatan Mr. G.J.M. Veldkan.
7. JM.. Menteri Perusahan, Istirahat dan Kenasjarakatan-

Dr. M.A.M. Klonpe.
8„ PJM. Menteri Pertahanan P.J.S. de
9. Konisaris Urusan Oranf:2 Anbon Drs,

Suku-Malulcu
i pulang,

r
leg.nr.222130001.
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Verbinding: No. 12. 5 september 1967.
Agendal No. 4-998.
Onderwerp: Viering 3e lustrum Zuid-Molukse Christen Jongeren Organisatie

Bijlagen:

In verband met de viering van het 3e lustrum
van de Zuid-Molukse Christen Jongeren Organisatie waren
op 26 augustus 196? + 1800 Ambonezen in het Gebouw van
de Haagse Dierentuin te 's-Gravenhage bijeen.

Deze jonge Zuid-Molukkers, die uit alle deler
van het land afkomstig waren, bezonnen zich op het the-
ma "Jezus Christus is de Voleinder des Geloofs".

's Morgens sprak Ds. H. 3UPUSEPA hierover in
een kerkdienst, die geleid werd door Ds. D,S. PfiSULIMA.

Na de pauze sprak de voorzitter Ds. S. METIAI
De middag werd gevuld met een causerie door

de heer A. tfARNAAR Jzn. , secretaris I.C.C.C. over "Met
zien en toch geloven", terwijl de heer secr.
I.C.Y. sprak over "Waar is onze toekomst".

Het geheel werd omlijst door zang van de ver-
schillende onderafdelingen van bovenvermelde jongeren-
organisatie en van de Beth-Sheram Singers.

Aan het slot van de bijeenkomst sprak de pre-
sident van de R.M.S. Ir. J.A. MANUSAMA.

Om 18.00 uur werd deze bijeenkomst, die ge-
leid werd door

, besloten.
Deze bijeenkomst had een zeer ordelijk ver-

loop.

3INDE.

\
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SAPPC5T VAN G. 2 november 196?.

AAN : CFO

No. : 52̂ 3

3etr.: Ambonese aangelegenheden.

Van

werd op 2*f- 10- '6? het volgende
vernomen

Voor zover is na te gaan zullen
van Ambonese zijde geen aktiviteiten worden gevoerd(demon-
straties e. d.) naar aanleiding van het bezoek van Adam
MALIK aan Nederland. Dit geldt zowel voor de anti-R.I. Am-
bonezen die verenigd zijn in de "Badan Persatuan" ,als
voor de z.g.n. "pro-R.I. Ambonezen',1 die hoofdzakelijk
geconcentreerd zijn in het woonoord te Apeldoorn.

Wat de zgn.Ordepolitie KPK betreft
het volgende: De Badan Persatuan onder leiding van de domin
METIAEI heeft haar hoofdbestuur te Assen gevestigd. De
K. P. K. is een Ambonese ordedienst, die gevormd is door het
hoofdbestuur van de B. P. en ook door dit hoofdbestuur
wordt geleid. Deze ordedienst heeft in elk Ambonees-
woonoord een afdeling die gevormd is uit een aantal
bewoners van het desbetreffende woonoord. Deze K/P.K.
handelt op instructie van B.P.-Hoof dbestuur en heeft tot
algemene taak de interne orde en rust te bewaren onder
de bewoners van de woonorden en woonwijken.

In de praktijk gaat deze K. P. K.
echter veel verder, doordat zij(in opdracht van het 3.P.-
hoofdbestuur) vooral ook fungeert als "ürukgroep" om de
wil van het B. P. -bestuur uit te voeren; zoals:

a. onderdrukken van kritiek op de
politieke opvattingen van de B. P,

b_.druk uitoefenen bij het innen van
contributies en, "vrijwillige" bij-
dragen ten behoeve van de B. P.

- 2 -
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£.het min of meer terroriseren van de
wijk- en woonoord bewoners.

Zeer militante secties van de K.P.K.
zijn die uit de woonoorden Kapelle a.d. IJssel en
Moordrecht.

De grootste concentratie van Anti-R.I,
Ambonezen is die te Assen. De grootste concentratie pro-
R.I.Ambonezen is die te Apeldoorn.



RAPPORT VAN C 12 december 1968

Betreft

AAN: CFO

Ho.: 7038

: Ambonese groep K. R. P. P. T.

Op 14-10-1968 werd van
het navolgende vernomen.

9
- <B«halve de groep Ambonesen hierboven* omschreven

bestaat nog een groep Ambonezen {eveneens circa 3000 persot
die zich distancieert van de R.H.S.-activiteit.
Zij wensen ook zo spoedig mogelijke repatriëring maar
stellen hierbij de navolgende voorwaarde.

Een repatriëring op basis van een overeenkomst tassen
de Nederlandse en R.I.-regering waarbij bepaald wordt dat
beide regeringen gezamenlijk en blijvend verantwoordelijk*
zijn voor de gerepatrieerden. En dit,, wel op elk gebied;
zoals veiligheid van persoon en goed, huisvesting, financiï
werkgelegenheidt etc..

Deze niet te verwezenlijke.voorwaarde, houdt inj
dat deze groep niet zal repatrieren en voorlopig voor
Nederland een "zorgenkind11 zal blijven omdat ook deze groe]
niet wenst te assimileren 1>£j de Nederlandse gemeenschap.
Deze groep bestaat hoofdzakelijk uit Keiezen en zijn ge-
bonden in de organisatie K.R.PïP.T. « Kepentingen Rajat
Pulau Pulau Terselatan.
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RAPPORT VAN C

AAN : CFO

Nr. : 9^69 27.̂ .70

Betreft : Ambonese groepering A.P.R.M.S.

Een

lingen.
deed op 18.3.197O de navolgende medede-

Onder leiding van de ambonees TAMA3LA heeft zich in 19&9 eei
aantal Ambonezen afgescheiden van de R.M.S.-aanhangers ondej
leiding van HANUSAMA (de zich noemende: President van de
Republiek Zuid-Molukken).
Het motief voor deze afscheiding was het verwijt aan MANUSA1
dat hij nimmer actief zou zijn geweest bij het streven naar
verwezè*lijking van een Souverein Z.-Molukken.
De afgescheiden groep (die hetzelfde doel nastreeft als de
groep MANUSAMA) is genoemd: Ankatan Perang Republik Haluku
Selatan = Strijdmacht van de Republiek Z.-Holukken. De lei-
der (TAMAiiiLA) noemt zich (evenals MANUSAMA) "president" der
iS.-Mo lukken.
In de A.P.H.H.S. werd een klein top-lichaam gevormd (genaam<
Komando Missie Militair). Aan het hoofd van deze K.M.H.
staat ook TAMASLA.
Het K.M.M, is het gezags-orgaan van de A.P.R.M.3.

NOOT: Ter rechtzetting van een misverstand dient
vastgesteld dat de A.P.R.K.S. niets te raake:
heeft met de groep onder leiding van Ds.
METIARI; laatstgenoemde is aanhanger van
HANUSAMA.

Leden van het K.M.H. (A.P.R.M.3.) zijn enige malen naar New
York gereisd, in een poging bij de U.N.O.-landen sympathie
te winnen.
.De laatste maal bestond deze K.i'l.H.-missie uit: TAMAI2LA,

(politiek adviseur) en mej. (secretaresse).
Zij verbleven in New York van: 3 augustus tot 2k december
1969.



I.D.no.: 811

Bttr.: Bijeenkomst van de "noodregering"
van de Republiek der Zuid-Molukken.

J018.7*
Dupl.

Datum-. 7 O KT, 1970

Bul.:

- 6 O KT. 1970

Verslag van de openbare bijeenkomst van de
"noodregering11 in het buitenland van de Repoeblik
Maloekoe Selatan (Republiek der Zuid-Molukken), ge-
houden op zaterdag 3-10-1970 In het dakpaviljoen van
het Groothandelsgebouw te Rotterdam.

Aanwezig waren ongeveer 600 personen.

Door ,
, "miniBter van

binn&Landee zaken" van vermelde noodregering, was
hiervan schriftelijk kennis gegeven aan de politie t(
Rotterdam.:

Kort voordat de bijeenkomst werd geopend, deeld<
mede,

dat de opzet van deze bijeenkomst er in hoofdzaak op
gericht was, informatie te geven over de vrijheids-
strijd van de Republiek der Zuid-Molukken, toegespit
op de activiteiten in die richting onderkomen in

_ Amerika bij de Verenigde Naties door TAMAELA, I.J.
/voorheen ,/wonende te Zeist,/"minister van buitenland

zaken» thans waarnemend president.
Verder wilde men zich beraden over de mogelijk-

heid van een financiële actie ten behoeve van de in
Scheveningen gevangen gehouden Ambonnezen naar aan-
leiding van hun optreden in Wassenaar.

Omstreeks 13 uur hadden 20 personen op het podi
van de zaal plaats genomen.

Voor het podium was de Zuid-Molukse vlag geplaa
terwijl links en rechts voor het podium 2 leden van
de "ordewacht" vaste post hadden ingenomen. Deze ord
wachters waren gekleed in een camouflage-uniform met
blauwe baret. Zij werden op gezette tijden op mili-
taire wijze afgelost.

opende als eerste de rij van
sprekers. Men bediende zich van de Maleise taal,

Omstreeks 15«30 uur werd een korte pauze aange-
kondigd, waarna er gelegenheid tot discussie zou zij
Voor dit doel was er in het midden van de zaal een
microfoon geplaatst.

Na een pauze van ongeveer een uur werd met de
discussie aangevangen, waarvan een dankbaar gebruik
werd gemaakt.

In dat stadium kreeg de bijeenkomst een meer de
monstratief karakter. Voor zover verstaanbaar werd,
naast het Maleis, nu ook~ een'enkele maal" Nederlands
gesproken. Het merendeel van de discussianten sprak
zijn sterke afkeuring uit over het beleid van
MANUSAMA, Johan A. , met name met
betrekking tot de Wa^senaarse affaire.

Voortdurend werden de discussies onderbroken de

- 2 -
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heftige, gedeeltelijk in het Maleis en Nederlands,
gestelde uitspraken vanuit de zaal.

Deze reacties kwamen hoofdzakelijk van een
groep jongeren, die .,_c.: achter in de zaal stonden.
Eén van hen stelde onder meer de vraag of het moge-
lijk was wapens te betrekken uit Rusland.

bezwoer de jongeren, bij herhaling
toch vooral het hoofd koel te houden, hun hersens
te gebruiken en vertrouwen te hebben in kolonel
TAMAELA, I.J., die thans hun zaak in Amerika behar-
tigt. Hij verzekerde hen verder, wanneer dit in de
toekomst nodig mocht zijn, dat er niet geschroomd
zou worden geweld te gebruiken.

Een groot gedeelte van de jongeren kon kenne-
lijk geen bevrediging uit deze uitspraken putten en
verliet voortijdig de bijeenkomst.

In een gesprek , na afloop
van de bijeenkomst, kwam naar voren, dat de "nood-
regering" zich nu1'definitie f gedistancieerd heeft
van het leiderschap van MANUSAMA, J.A. Zijn optre-
den wordt te slap geacht en heeft geen enkel resul-
taat geboekt in al die jaren. Men is zich in Ambon-
nese kringen wel bewust, dat hierdoor de tegenstel-
lingen in het Ambonnese kamp verder zijn toegespits
MANUSAMA, J.A. wordt ook aanspakelijk gesteld voor
de gevangenneming van de bezetters van de Indonesi-
sche Ambassade in Wassenaar. Als hij een werkelijke
leider is, zo werd gesteld, dan had hij zich gevan-
gen laten nemen als verantwoordelijk persoon voor
die bezetting. In die zin achtte men MANUSAMA, J.A.
ook onvoldoende repressentief roor een gesprek met
premier De Jong op woensdag 7-10-1970.

Een massale suggestie uit de zaal om tijdens
dat gesprek te demonstreren tegen MANUSAMA, J,A.,
werd door de "noodregering" ontraden.

Meld de aanwezigen voor, dat
een gevecht op politiek terrein thans meer op zijn
plaats is.

De financiële actie was niet uit de verf gekoi
Omstreeks 19 uur werd de bijeenkomst beeindig(

EINDE.-

Aan: B.V.D.
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Betr,: Ambonese aangelegenheden.

Uit werd op 10-9-1970 het navolgende
vernomen.

De Molukse Kerk waarvan METIARI gezien moet worden als kerk-
hoofd is geheten: Geredja Indjili Maluku (= Molukse (Protestant)
Heilige Kerk. PeMlliia ̂ wt«u"
Een jongere: vereniging van deze kerk is de "rérsatuah Pemuda
Kristen Maluku (Vereniging van Christen Molukse Jongeren)
opgericht als vereniging voor maatschappelijke begeleiding van
de jeugd. Al gauw ging deze vereniging zich bemoeien met de
(Ambonese) politiek en ondersteunt de politiek die door de
Badan Persatuan wordt gevoerd.
Een toonaangevend figuur in de P.P.K.M. is die de
functie bekleedt van administrateur bij de B.P.

Een andere jongeren organisatie alie zich wel Hoofdzakelijk bezig
houdt met de behartiging van maatschappelijk culturele belangen
is de1 MASOHI (te Alphen a/d. Rijn) die streeft naar een goede
verstandhouding tussen Ambon- en Nederl. jeugd.

Enige jaren geleden heeft de Badan Persatuan een door haar
samengesteld ontwerp van wet aan de Nederlandse regering aan-
geboden met de bedoeling dat de Nederlandse regering dit wets-
ontwerp zou sanctioneren. Dit zou betekent hebben dat de
Nederlandse regering hierdoor de souvereine republiek Zuid-
Molukken de-facto zou hebben.erkend (uiteraard heeft de Neder-
landse Regering e'en en ander naast zich neergelegd).
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Enige jaren geleden werd op advies van de Minister C.R.M.
bij Koninklijk Besluit de pariteine commissie ingesteld die een
adviserende taak heeft ten aanzien van de beleidsvoering van
de Minister C.R.M, in Ambonese aangelegenheden.
Deze commissie bestaat uit 12 leden; 6 Ambonezen en 6 Nederlander
De leden worden door de Minister benoemd jvyptt. hun deskundigheid.
De tegenwoordige samenstelling is als volgt:

Voorzitter:
secretaris:
leden t

Het Commissariaat Ambonezen Zorg (waarvan destijds aan het
hoofd stond de Regerings Commissaris voor Ambonese Zaken
de Hr. )bestaat als zodanig niet meer; dit als
gevolg van een ander beleidsvoering waardoor het C.A.Z. is
opgeheven maar thans nog in de afwikkelingsperiode verkeert.
Het vroegere C.A.Z. (in opheffing) heet thans: Afdeling Repatri—
eering en Ontruiming woonoorden Ambonezen en afwikkeling finan-
ciële Zaken, gevestigd te Den Haag, Nw. Parklaan 15.
Het afd. hoofd is de heer , vroeger Rijks Comm.
Ambonese Zaken.
Zoals de naam reeds zegt behartigt deze afdeling de aflopende
zaken; ook op financieel gebied.
De beleids-zaken werden reeds enige jaren geleden aan deze
afdeling onttrokken.

Deze beleidszaken worden behartigd door het C.R.M.-Ambonese Zakei
waarvan aan het hoofd staat: Ds. , bijgestaan door
Drs. en Mr.

/behoort
Dit bureau Ambonese Zaken/"(evenals bijvoorbeeld de bureau's:
"migrerende groepen" t.w. Surinamers, Antillianen, enz. en
"woonwagens") tot de "afdeling Categorale Opbouw" waarvan het
hoofd is: Mr.

- 3 -



De afdeling Categorale Opbouw is ondergeschikt aan de
"Directie Samenlevings Opbouw" directeur Hr. die
direct ondergeschikt is aan de Hr. Directeur Generaal
Maatschappelijke Opbpuw.

Op initiatief en onder leiding van de Ambonees (Hoofd
Korps Pendjagaan Keamanan = Korps handhaving rust en orde)
werd te Middelburg een Ambon. Cultureel Centrum gesticht welk
door C.R.K. wordt gesubsideerd.
Dit Cultureel Centrum functioneert zeer goed en heeft onder
meer als gevolg dat een beter begrip/tolerantie is ontstaan
tussen Ambonese en Nederlandse jeugd.
Dit, doordat het Cultureel Centrum een ontmoetingsplaats is
voor genoemde jeugd.
Naar het voorbeeld van dit Centrum stimuleert C.R.M, voor-
bereiding van dergelijke centra in andere plaatsen.



VP.RSLAG van de Eae-savergadering ddo. 3 okt. J 970
te Rotterdam, G-root Bandelsge'b-ouv, *• ••5*̂ ,.̂ .~
niseerd door ue ÏToodregerir.g van de ïttS
o.l.v. de Kerste Ministerue Vel.edo heor1

e.a.

I)e nas.mvergadei'ing werd bijgewoond door ongeveer 600 personen (3x7x25 stoelen
werden door ds deelnemers ingenomen) De vergadering begon on? 13.30 uu.r en
werd geopend door de Minister van Pimirnlandso Zaken (lett. Min.UcB.K. *»
waarschijnlijk Uruaan Salew Negeri ?) de heer »die een overzicht
gaf van de huidige situatie en in de achterliggende periode alsook van het
werk dat thans in uitvoering is in het buitenland zoals de regring dit els
zijn plicht, aio t . Uit het volk, aldus de minister, klinken steirjmen , die
zeggen dat de Noodregering slaapt, terwijl zij ziet wat er in Wassenaar ge-
beurt» Maar, aldxxs verklaart de minister, wij slapen niet en volgen nauwlet-
tend hetgeen er feefceurde. Straks, als het tijdstip daartoe gekomen ie, zul de
Minister van Voorlichting een nadere uiteenzetting geven van o.ns werk. Rot
volk dient te begrijpen , aldus de minister, ciat ons operatieterrein ir!et hier
ligt, naar in Amerika, vaar de Acting President sisii thans bezig is officiële
erkenning door de YC.ÏJ. te verkrijgen» Hij drong ar net klein bij de mensen
(lette het volk) op aan rustig te blijven maar daarnaast onze strijd te
blijven steunen . waar deze thans al bijna op hot gewenste niveau was gekomen»
Wij dienen echter waakzaam te sijn omdat de vijand het werk van onze Actir^j
President in Afrika saboteert. Deze vijand, zoals hij die ziet, zijn In
Indonesië en 2e. ons eigen volk» Ronduit zij hij inet "ons volk" te bedoelen
de Weidele heer Manusama en ?.ijn voJ-geJLiagen „
Jlvorens de vergadering te openen droeg hij de bijeenkomst oy in gabod e u hij
verzocht degenen die een bandrecorder bij zich hadden hun nazien oy te geven
en hij wist ook dat er mensen van de zijde van de B.ï'. en ir Kanusaiua in de
vergadering aan vc? ai g waren c Maar, aldus verklaarde hij, deze bijeenkomst zcn
op demokratische wJ.jze worden gehouden en zij zouden Keker de selegsuhMd
krijgen om vragen te stellen.
In het gebed werd voorgegaan (lett. stond onder leiding van) door de heer

voorafgegaan door het zingen van Koluku T.inah Airku op de vijze van
oen gezang. De leiding van de vergadering v;erd overgopoir,en door do beer

'Torste Kinister"* Daae verklaarde ??onduit "Ik ban machteloos? s/; nrle-i
sterk meer , ik roep de hulp in van het volk, niet alleen ikr.eli" maar ook Jia
Acting President in Amerika voelt zich zwak c-:n rekent op de hulp van het volk'
Nochtans verklaarde dat ons werk goed loopt ondat waar wij ens ook bevir'Jen
de VOOïïQTJiF.'P.S steeds met GJIS zijn. Hij sprak niet lang. Ongeveer vijf mi-
nuten. Hen sou kunnen zeggen dat zijn verhaal verdrietig klonk, o.̂ dnt de
hr. in zijn uiteenzetting vefel kritiek van het volk naar vorr-n
bracht en er inde brieven die werden ontvangen ronduit werd gez-egd dat
H$ het hele gebeuren in V.raasens.ar ze niks kon schelen oadat in rauio on TT
alleen ir Manusaria genoemd v/erd. als de president van het volk der Zuid MLe»
lukken in het buitenland.
Ha de heer werd de vergadering voorgezet o tl. v. c;o >iear
rlinistc?r_van Voorlichting-. In zijn betoog deod hij rdst anders dry.
oproopHn on stappen t? nea."n tï'gcn ir.:, ï-ïatiusama f;n 2ijr Rt;ar, oi.i;iat , voj.;v;
spreker, het optreden van ir. Manusnrja ertoe Iïad~gêleid dat de 35 i" d'- f™**
varigcnis terecht gekoaieji w^reri, waar ir» "anusara. h:-m had bevolen de 'varens
ovt-r te geven aan de ^e-derlandörs. Ei.j verklaarde ook ciat iricien ir. "rinuöirf
toen de verant\vo'jrdirig had durven nernen, ook al tireigdc do !Ti?derla.rid:v« rê --;.
riii.fr hem en «ijj'a st?if ra-ït do gevangenis} z~'>.3 Ben fln.»g aoucïen IjebLon a;
om ir. Manueamï en zijn staf uit- handen ven de Südorlandsa .vx-gerliig t.e be-
vrijden.
Ve:rvollg^ns verklRardft M-j, d-it ze helpjnaal niot sla open, y,o&ls het Vii'üc v̂ ro.n
derötold'5, vfinr. cp 13./9-70 hielden rAj een uemonatrcitio toneiüde
i'.cüi dt; lïederlciiuiEe ministor v-ir. Juotitic to ov-irh-indigeï) en \.v.\-
verheugd heeft was dat hij door lïiiïisiter Polak K-elj? \(as
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Daarmede, aldus spreker, heeft minister Polak hen als een
regeringsinstantie erkend (zou ook vertaald kunnen worden^
met: "heeft minister Polak hen als regering erkend"-vert»)
Dit houdt ook verband met het feit dat, zoals gezegd werd,
hij van het ministerie van Justitite een brief heeft ont-
vangen geadresseerd aan De Heer , lid van de Noodre-
gering van de HMS"„ Voorts, aldus de. heer , heeft hij
een nederlandse journalist toen die hem. "benaderde gevraagd
"erkent u ir„ Manusaraa als president van de KMS. De jour-
nalist antwoordde hierop NjiüJN.
Het was 20, dat de heer " helemaal geen voorlichting
gaf ten behoeve van de strijd, maar dat hij alleen maar
kritiek uitte en het deed uitkomen als waren zij de enige
v/ettige regering als zodanig aangewezen door de regering
op ïïusa Ina„ Ook sprak hij een taal die niet past bij een
minister van Voorlichting van de RMS: Veel "ouwe heer" en
"klootzak" enz»
Het gvergrote deel van de vragen die vanuit de zaal aan de
ministers XEZIÏK van de Noodregering RMS werden gesteld had
betrekking op het gebeurde te Wassenaar en de 33 mensen en
op de komende 7 oktober.
Van de zijde van de Commando werden de-ministers aangevalen
over het gebeurde te Wassenaar. In het radiobericht ddoe

31 augustus om 8.00 uur , aldus de Commando, verklaarde de
B.Po niets van deze aangelegenheid af te weten en om 11.00
berichtte de radio daö de B.P. achter onze 33 landgenoten
stond. Van de zijde van de Commando werd met luider stemme
geroepen dat als dit de houding van de heren was, ze er m
maar beter aan deden af te treden dan zouden de jongeren
wel maatregelen nemen. Toen werd er gezegd dat de aktie
in Wassenaar was uitgevoerd door de B.Po.ïoen zij dit hoord
werden de Coirmando(' s) nog woedender en begonnen te schreeir
en met flessen op tafel en buffet te slaan, Niemand heeft
ze gestuurd, riepen ze, ze moesten het eenvoudig doen voor
de goede zaak (lett. voor de strijd-vert.). Een van de
jongeren (Commando) zei dat men elkaar niet over
en weer moest beschuldigen vanv/ege dat ̂ e 33 nu opgesloten
zitten , dat is onze zaak» Ze hebben het gedaan zonder zich
iets aan te trekken van de ene of de andere partij» Je zou
kunnen zeggen dat de jongeren/niet meer te houden waren op
dat moment want ze van de Commando
riepen steeds het getal 33.
Er v/erd ook geroepen dat als ir Manusaraa fout was zij (lett
wij-verte) hem sullen doden en als ïïaiaaela fout was zij
die zullen doden en als de allen (lett. deheren-vert»)
fout waren da,- zullen v/ij commando zelf optreden wam; ds
33 landgenoten sijn het slachtoffer geworden niet voor ïama
of i'lanusaiaa maar voor het gehele volk van de ïtKSo Het zou
beter zijnal'.s we elke Indonesiër, dcW.ss. Javaan, waar v/e
dis ook 'uc pakken kunnen krijgen (of ; waar we die ook ±s.
tegenkomen-vert*). - . .
Hier r.â iïi ce hr0 weer het woord, die verklaarde van
de ai j de van de Marine (Ned„ of Ino..?} te hebbem vernomen
dat Awneii vol is M e t Islamieten ongeveer 6ü-/ó Javaanse Is-
lamieten. -Toen aij dit hoorden werden de Commando nog woede
der» Maar van de si j de van de leiding werd op aangedrongen
dat de jongeren aich van elk optreden zouden onthouden o.'ii
dat se hiermede de zaak van de 33 alleen, maar nooilijker
acuden ;na,Ke>:„ Hr. gaf als zijn mening dat het beter
v/e.o ruiriig te blijven en de handen in de zak te .n o uden
en ne pas eruit r,e halen als het er de tijd voo:c va s»



bovendien moeten we ons realiseren dat ons operatieterrein
niet hier ligt maar in Amerika» Daar moeten we ons op richter
en wij moeten afwachten en luisteren naar wat er op 7 okto-
ber gebeurt als ir Manusama met de neuerlandse regering
gaat spreken.
Uit. de aanwezigen klonken stemmen dat v/e er beter aan zouden
doen om deze bespreking te saboteren. Plotseling klonk
er achter uit de groep jongeren de vraag aan de ministers
of we nou geen maatregelen tegen ir. Manusama moeten nemen.
Hr. antwoordde hier op dat dit niet nodig was omdat
ir Manusama/waarschijnlijk toch aileen maar een kopje thee
sou gaan drinken. V/ij moeten toch weten dat Nederland nu
weer goede vrienden is met Indonesië. En het zal voor ir0
Kanusama heel erg moeilijk zijn om met de Nederlandse rege-
ring over de ATC te praten. En waarom ? Omdat, aldus ver-
volgde hr. zijn xEEKGtxsqf: betoog, gezegd heeft
dat de Ambonezen die over aangelegenheden betreffende Arnbon
willen spreken eerst Indonesiër moeten worden en Soeharto
heeft verklaard, dat "de klok/niet teruggedraaid kan worden"

van de geschiedenis
Maar wij , de Noodregering zullen de kiok terugdraaien,
niet hier, maar in Amerika. Is er ooit een delegatie geweest
van de EMS, die in het gebouw van de VU heeft gezeten
(kan ook vertaald worden: die in het gebouw van de Viï gevest
is -verto)Dat is alleen de hr. Tamaela gelukt en wij zullen
bereiken wat we gezamenlijk nastreven. Vervolgens verklaarde
hr. dat ir. Manusama, straks op 7 oktober zijn poli
tieke dood zal sterven. Wij zullen afwachten wat er op die
dag gebeurt en als ir i-ïanusaina niet slaagt dan zullen wij
zelf optreden. B'? deze woorden riepen de Commando luid
021 aktie. Ook werd er geroepen "doodt Luns " e.d. We zouden,
aldus hr. "Hukom , mei twee boeten naar Ambon moeten varen
resp onder leiding van Manusama en van 'lamaela. Als dan de
vijand de boot van Manusama in de grond zou boren, dan zijn
v/ij er om de reis voort te zetten.naar de onafhankelijkheid
van de Hi-ib.
Br. verklaarde de reden waarom de regering van
Manusama niet wettig is. Hr. Soumokil xsKiiZKĤ ets stelde
(indertijd) geen verttrouwen meer in de zEgsKî g leiders
in het buitenland zodat hij een volmacht gaf aan de Militair
Missie om de politiek van de Ri'ïS/ten uitvoer te leggen, en

in het buitenland
daar ons Hecht op te eissn. Derhalve bezitten wij van de
Militaire Missie onder leiding van hr„ ïamaela de volraa.cbt
om alle aangelegenheden betreffende de ïüvI3 te behandel «n 0
hr. verklaarde dat indien hr.Tamaela in Amerika nist
mocht slagen er nog een andere weg was0 Uit de aanwezigen
klonken luidde kreten op. VJe zoeken dan een weg via dj

Eén van de jongeren sprak zijn teleurstelling uit over het
gebeurde op 26-9-70 in Öcheveningen. Volgens hem had hr.
kanusana tegenover de pero vsrkiaardin Hilversum, dat de
relletjes waren aangestookt door een kleine groep aamïe,ngei-£
van i'amaela. Van achter uit de zaal klonken kreten van de
jongeren; "v/e vermoorden_l'JaviUï:arae,!l. Ln 'coen iiij sijn t e T. c o g
vervolgde ir; e t er aan te herinneren dat hr. i-ianu:-;ajii8. op o.e
'lV had gezegd ds.t een ieder die in het bezit van wapen-s
v.'as deze moest inleveren, werden de leden van de Coi:!r;arido
nog wo eender, dr. verklaarde: v>re wacnTen het verloop
van de besprekingen op 7 oktober af c, V/acht tot je van o:̂
orders krijgt dan pas'kunnen jullie optreden, 'i'o t zolaag
handen in de ô,k0 ZoaiB de Jïüllandere zeggen, aldus iirc
"Hanuyaroa trekt aan zijn laatste einde".
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Op een vraag van hr„ , een jongeman uit Vaassen
over het werk van Sou '66 om de eenheid te bewerkstelligen
werd geantwoord door hr. . En wel, dat op de v
bijeenkomst te Nijmegen die heren ook waren uitgenodigd
teneinde tot een eenheid te komen maar op die dag v/as er
geen een gekomen, Hr. stelde de vraag wat de
leiding zou doen als het volk hen zou dwingen om tot eenhele
te komen. Ik herinner me,(aldus hr„ ,), dat ook
h±. Tamaela de Sou '66 de vrijheid had gegeven om een weg
te vinden en als ze erin zouden slagen dan zou hr„ Tamaela
aan de bijeenkomst deelnemen,, Erkennen de heeren dit aanbod
van hroïaraaela nog ? Hr. , minister van Binnen
landse Zaken antwoordde echter dat hetgeen in Nijmegen was
opgericht(of: tot stand gekomen) niet meer veranderd kon
worden. Met andere woorden de Noodregering blijft de ¥ood
regering van de EMS aan het hoofd waarvan staat I„Tamaela,
Het spijt hr. dat uit deze woorden blijkt dat
men geen. eenheid wenst» Een van de andere jongeren vraagt
waarom de acting president aan de mensen brieven zendt ora
hu3.p te vragen en dit niet doet via de minister van Finan
ciën„ Dit betekent dat de acting president de minister
van .Financiën niet vertrouwt0 De medewerker van de Minister
van ïinanciën (de minister zelf was niet op de bijeenkom:

antwoordde dat dit zijn oorzaak vond in het feit dat de
brieven die werden verzonden elkaar kruisten. Ook vroeg du
jongeman waarom er nu opnieuw ƒ.25,- werd gevraagd terv/ijl
er reeds eerder (geld) werd gevraagd door de B. P. ;ook wild
hij weten waarvoor het geld bestemd v/as. Hr.
antwoordde dat dit geld bestemd was om de 33 bij te staan»
Vervolgens zei hij dat degenen die naast de ƒ 25,- nog geld
wilden sturen dit niet rechtstreeks naar Amerika moesten
zenden, maar via de Minister van Financiën,, Een van de
jorigez'en wiens broer ook tot de 33 behoort drong er niet .'.:
klein op aan net geld - de ƒ 25,- - wel naar Amerika te
zenden. Hierop klonken van de van de Commando luidde kreten
van protest o De jongeman vervolgde zijn betoog met te ver
klaren dat de "aktie te "Wassenaar "~een aktie v/as van de L.P.
^e AssenT"Ben moeder wie? ^oon zich bij de 33 bevindt ntond
op on v/i ld e de jongeman van de makrofoon vandaan slepen
ze werd echter tegen gehouden d-or iemand die naast ha&r
zat. 'Doen riep de moeder ne.ar de jongeman : "Je kunt beter
je monu houden want deze aktie is van ons allen en mijn
kind heeft hst niet voor één groep gedaan maar voor ons
vaderland, hr. , eeri bevelhebber (ieger3.anvoerc.6r) ?
stond en .zei ö.e debatterenden hun mond $tt verder te houden.
Hij had de 33 bezocht en hij verzocht het hen niet moeilijk
te maven« (lett. hun hart niet te verdrieten-vert.)0
Br werden ook vragen gesteld met betrekking tot. degenen in
onze gelederen die de Indonesische nationaliteit bezaten.
Welke maatregelen denkt men tegen hen te nemen ? Hr.
]\r.ntwoordde hierop dat sij niettegenstaande hun Indonesisch
nationaliteit zij autochtone Suidmollulcers v/aren en dat gol
ook voor hen die nog een andere nationaliteit bezaten.
Een van de jongeren viel deze vorm van voorlichting van
hr. echter aa-.ï :•• e G te seg^en .lat hr. zelf ge-
zegd had dat hr>'t vaderland thar>s bezet werd door 60̂  Jriva^n
Islamieten. Dit kunnen we niet accepteren en hij wilde ;i.-:r.i
tegen de o'avanen waar 7,e zich ook bevinden.
De voorzitter van de Y/erkgroep vroeg om ook do jongeren op
te nsmen i;i de leiding en hiV'neririnerda eraan dat" ook
in.de B.P, de jongeren dsclna^ien waardoor zij wankel! j k
jongeren konden ̂ .n t r ukken om sic/i r.:-.ri hun zijde te sca£„:c'~.n
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Van achteruit de zaal werden stommen van de jongeren ver-
nomen dat zij de huidige leiding niet of onvoldoende aktie
vonden nemen. Ken eiste dat de leiding nu radikaal zou
optreden; en als zij dit niet konden dan moesten ze maar
aftreden.
Hierop ontwikkelde zich een hevig debat tussen het Kabinet
en de jongeren, in het b;zonder die van de Commando,
Van de zijde van het Kabinet werd niet geaccepteerd, dat
zij slap genoemd werden,in hun leiding en zonder er lang
over na te denken zei hr„ , Minister van Bin-
nenlandse Zaken: "Ze kennen nog niet, hij durft
de verantwoording te drgan tot de dood toe",
In deze vergadering voerden de hr. en het
hoogste v/oord, terwijl hr. die maar ongeveer 5
minuten sprak , tot het einde der vergadering geen mond
meer open deed.
De bijeenkomst werd gesloten om 18„00 uur met het zingen
van het lied Ina masa waja en het uitspreken van een gebed
door hr. ., Hr„ " dankte en zonder de
roep van ons volk "He.na Muria" te hebben uitgeroepen ver-
lieten de aanwezigen da zaal.
Aldus het verslag van de vergadering van de ïloodregering
van de RMS in het buitenland, door mij opgemaakt j daarbij
de hoop uitsprekend dat alles v/at u hierin leest duidelijk
is en zonder partij te«kiezen. Met andere woorden werkelijk
een verslag is0
Tot besluit van dit
"Alle ongeluk heeft

verslag zou
zijn zin"

ik willen opmerken

De verslaggever is een Kolukker
die de eenheid lief heeft en die h.et
optreden zal blijven verdedigen van de
33 jongeren broeders die zichzelf en
hun gezin hebben opgeofferd voor volk
en vaderland zonder v/elke partij dan
ook te :-:ieaen of v/elke leiding dan ook,
slechts opdat de KMS onafhaukel.ij.i-: zal
wordeno

M e n a M u. r i a



RAPPORT VAN C

ACD/

BijL:

AAN : CFO

NE. : 10584

BETE. : Anten, aangelegenheden

m: 2 5 NOV, 1970

23-11-1970

Van werd
het navolgende vernomen.

Op 14,11,1970 wordt te Assen in gebouw "De Kolk" een grote
vergadering gehouden door de Missie Militair - APRMS,
De volledige regering (met uitzondering van TAMAELA) en de
afgevaardigden van de volksvertegenwoordiging zal aanwezig
zijn.
Tijdens de vergadering, tussen 15.OO en 15»30 uur zal
TAMAELA vanuit New York telefonisch de vergadering toespre-
ken.
Noot: dit laatste werd op 11.11.1970 door politie Assen

bevestigd.

Op 21.11.1970 zal een aantal Molukkers in het woonoord
"De Biezen" bijeen/komen, Eeden onbekend.



Typ. : AO
Coll.: AO

ACD/
HOTITIE VAN : CFO

atu :: 2 6 NOV, tSTO
BETR:

Bijl.:

ZÜID-MOLUKKESS;

De Zuid-Molukkers zijn onderverdeeld in meerdere stammen
die door een verbond met elkaar zijn verbonden (z.g. pella's
De AMAHYstam (afkomstig uit Ceram) en de IHAMAHUstam zijn pe
la's voor elkaar.

Van de hier te lande verblijvende Zuid-Molukkere beho-
ren tot een van deze twee stammen.

De IHAMAHÏÏ is in Nederland de grootste stam.

Doordat genoemde twee stammen pella van elkaar zijn, en door
een eed hiertoe verplicht, moeten zij elkaar ten alle tijde
helpen.

Zij hebben een vereniging die in "IJsseloord" zetelt. De
voorzitter van deze vereniging is die woonachtis
is te Gouda.

•TAMAELA behoort tot de AMAHYstam.

ZUID-MOLUKSE KERK:

De Zuid-Molukse kerk is na de komst van de Ambonezen in Ne-
derland verdeeld geraakt.
De twee grootste groeperingen zijn:

GEREDJA INÂ UCLI MALUKÜ en de
GEREDJA PROTESTAN'MALUKÜ.

Dê G.P.M. krijgt nog steeds haar richtlijnen vanuit Indone-
sië.
De G.I.M. erkent het kerkelijk gezag uit Indonesië niet.
Ds.S.METEARY is een der voorgangers van de G.I.M..
Bij de G.I.M. mogen de jongeren b.v. bij de godsdienstlessei
in het Nederlands op de gestelde vragen antwoorden»
Bij de G.P.M, is dit verboden en moet men Maleis spreken.

CFO/ ., 20.11.1970.



ST.
: Hoofd

Mr. 89.903, n.
DAT UM: 18 dec emb ei\0

Datum bericht

Bron

: 16-12-1970

: Eigen waarnemingen! ACD/ lingenJACD/ /. KfTjfa

: t 1 JAN, 1971

Hrt «n».
* «h« Blaok
door MfwaaaA* ïuld lol«kk«ra,
H««t thaav * Tk« Sh«d»«c «•
Okuui*

v ,
Molukk«r«, heet thaai « QM ShMoo* «.

o,
Ir «i. Uw, la W.rl Duit«l«ad.

pareoncn aakcn thaa. d.el uit Tan h«i

B«t ork.at heeft m««r*



E;;i.

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR. : 10911 8-1-1971

3ETR. : Arabon, aangelegenheden

Van werd op 16.12.70 het navolgende
vernomen. 0

Ds J is kerkhoofd van de G.I.M., waarvan ds MBTIARY
een der voorgangeis is»
Ds is hooft.-, van de G.P.M.

De pro- RI-Arabonezen hebüen een eigen kerk, aangeduid met
CDPIN = Coordinasie Frotestan Indonesia Nederland, o.l.v.
ds .
Een uitvloeisel hiervan is het enige maanden geleden opge-
richte Cultureel/Sociaal lichaam, aangeduid als J.A.P.I.M.
dat zich bezighoudt met het stimuleren van het contact tus-
sen Molukkers in Indonesië en Molukkers in Nederland»
Hiertoe worden onder meer films uit Itegenwoordige Molukken
vertoond en vanuit Nederland worden geld- en kledingzendingei
naar de Molukken gestuurd.
.In het bestuur van de stichting J.A.P.I.N. hebben zitting:

-2-
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De stichting J.A.P.I.NI. staat uiteraard in nauw contact
met de BI-vertegenwoordiging te Den Haag.

Onder de aanhangers van de Missie-APRMS bestaat een kleine
groep die voorstander is van overleg c.q. overeenstemming
met de RI.
De 1e President van de HMS, MANUHUTU is voor TAMAELA een
aanvaardbare gesprekspartner.
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'e trcft : L-iscussieavond te Rotterdam
rond het ijuicliioluicse 'orobleeia.

F

Dupfc

Deturr.: 5 FE B, 1971

Biil.:

- 5 FHB. 1971
rllerdaorX bericht il: ü, dat door de projectgroep

" Juidiïiolukke rs "
op dinsdag LI6-1-1971»

te 20.00 uur, in de aiila van de Sociale Acader.iie, C-raa.
IPlorisstraat 58 te ÏLotterdan, onder het uotto "confron
t at ie lïederlanose politieke partijen - .juil^nolu^kers" ,
eer. discussiebijeenkomst werd georganiseerd.

ïii de aula waren. de uuren, behangen met kranten-
knipsels die alle betrekking hadden op saken aangaand
do iuidiiolukkers in Nederland.

kr v/as een gespreksgroep samengesteld uit een
aantal vertegenwoordigers van diverse politieke partij
en en personen die, volgens de gespreksleider drs.

' • - • • - • - • } directeur
van de Bociale Academie, als deskundigen raogen v/orden
beschouwd.

Yan politieke zijde maakten, deel uit van het
f o run:
VAk Dk.:. JZik", Alfred &. - lf.b.1?.;
i./ü-.a.S - k .v .d .A. ;
~

-'" ~~ .̂T • —' • / . ,
;ïj~'-" ("i V:' VT •

i. U !„• — "j . ii . U • J

"Gkl_CI?j? - V.V.k . en
kkh^okk - als lid van D ' 6 0 .

Van de sogenoenö. 9 desktuid^ge cijde hadden sit-
de veraeaigers van

Tsche residentie te kasse-
"Iloogleraar te Ansterdau en fki

"cing gen.or.ien: i.r. .J^LU^
de bezetters van de Indonc
naar, processor U'JPuLjOiJ

van het departement van O.k.k.
xLAkUÜAkA, Johaii A. , a ie ever

eens was uitgenodigd deel uit te i;ï&icen van oe geoprei:s
groep v/eigerdo dit terv:ille van de objectiviteit en ^^
tussen de on.gev,;ei- 150 aanwezigen.

; )e bijeenkoi.ist was si e cht& geannonceerd in één
avondblad.

ünstrceks 20.13 uur opende de gespreksleider de
discussie iiiet een kort woord, van welkoi/i en ga:C vervol-
gens de politieke vertegenwoordigers de gelegenheid 01.
kun stand .iunt iiite-ari te setten over he'c eerüte van de
vijf discussiepunten, verneld op bijgevoegde bijlage,
naiaelijk "is de politieke kant va:; de molukse zaak af-
gedaan?" .

ke achtereenvolgende sprekers gingen sich te
buiten aan breedsprak&ri^e betogen, waarin sij ziek bc
ijverden ou vocaal uit te laten konen dat cl e politieke
an de 'Juiclrioliikse saaie be -jari •C 10 £.1̂ '
:.on ging hierbij oons ^over dat één en

.iara.^'cer Kreeg van een ver;cieKii\scaupagne vraar&oor ue
kaïLci. :olukcG belangen in tliscrediet dreigden te g^rc^ei
ke. 'Olnati^, k\,ai:cn uit de caal dan ook ai'kourence reac-



"bies.
Professor Utrecht had. een mening die wel vat af-

week van de idealen dio do üuicküolukkers nastreven.
lijn stelling "behelsde GO bevrijding van het gehele In-
donesische volle va:: liet ï!0eliate regi::e:i in ..... Jakarta.
hen ieder aal een volwaardig bestaan moeten hunnen heb-
ben. hls dat gerealiseerd is aal men de bevrijding van
de ijuid holuhhen, r-: o daar dan nog behoefte aan "bestaat
moeten gaan nastreven.

heimelijk was dit een verrassende theorie want
de reacties o; dit betoog v; ar en nihil.

Anders was het met de stelling van hr. hroesen.
gezien de luide vreten van bijval, hij steD.de ö.at niet
de terughcer van de guidi.iclukkcrs naar Jj-ioon het crite>

~riui. s maai- de e v r d inj vaa de ^uc. o u e n .
Cr.is'jreehs 23.̂ 0 uur \7erd üe2i orSevoors^el ge-

daan in vcrbajid :v.3t het afhandelen van de resterende
vier diaeuGsiepuntcn. hesloten werd de }..:8iiiii£; van de
aanv/e^i^en te vragen ontrent de volgorde van belang-
rij loieid van C.Qze punten, hierop hvanen nagenoeg geen
reacties, hetgeen tvrijfels op zou Icunnen roepen over lie
nut van de^e bijeenkomst, heae tv.'ijfels klonken seher
door in de voorden, van Ihj.huD.iihA, J. h. en LOhOLLC, L::iet

die in een korte discuüsiebijdra
i ^ ge hxin teleurstelling uitspraken over de houding van

de I-Iederlaridse regering en de "oprechtheid i; van de go-
litiehe vertegenv/oordigcrs een bedenkelijke üaak von-
den.

liet enige concrete besluit v/at uit deze bij e en-
kons t werd geboren kv/aia naar aanleiding van de vraag
van hr. Droes en net betrekking tot de mogelijkheid tot
het houden van een hearing uet regeringsfunctionarisse

'2 i l anus deed een voorstel dat ieders insteijLiing
had, naiïïe'iljk1 een repr3Geïvba;üTêVe groep uit iuxduo ruk-
kers en Nederlanders te forneren d* ie me t een aantal ge
riciite vragen naar vertegenwoordigers van de departe-
raenten van TTuitei-la.nd.se l -aken en G. h. II. stampen.

In aansluit ing "op de door OTCTanus geopperde mo-
gelijkheid \;erd besloten dat vragen, die i::en wenselijk
achtte on op de aanstaande hearing te lanceren, ingele
verd konden worden bij de sociale Academie.

In een volgende openbare bijeenkomst zouden des
vragen dan naar v/aarde kunnen worden geschat, waarna
het tijdstip van d ... hearing sou kunnen 'worden vastge-
steld. haar dit plan ieders instemming had werd de bij
eenkomst te 23.30 uur gesloten. _/Ikï).Li.



DISKUSSiaPUHTSN VOOR DS MEETING OP DINSDAG 26 JANUARI

IN DS SOCIALB AKADEMIË.

1 . is de politieke kant van de molukse zaak afgedaan ?

2. uat is de rechtspositie van de molukkers in nederland ?

3. lioe moet de nederlandse houding t. a. v. indonesië
gewijzigd vorden?

4. hebben de molukkers voldoende invloed op het hun betref-
fende beleid van C.R.M. ?

5. hoe moet het kontakt tussen nederlanders en molukkers
verbeterd worden.?

oooooooooooooooooooooo



v/ie zijn wij? wat willen, wij? waarom deze avond?

Voor wassenaar wisten wij, eerstejaars studenten van de Sociale
Aor.denie Rotterdam van liet liele best.ian van een Zuiiinolukse' proble-
i.iatiek iiiet af. Heel toevallig raakten \ve enkele dagen na T..~assenr.rr in.
gesprek raet enkele Zuidiao lakse jongeren, die h«t hadden over "twintig
jaar lang" enz.

.De zaak intresseerde ons en we besloten de projektgroep "Zuidmolukkers"
te vormen» Van d?„t moment af zijn we ons intensief giian- bezighouden
;.; ;t de ZLiidrnolujcse zaak. we hebben feitenmateriaal bestudeerd, achter-
gronden onderzocht en de persvoorlichting t.a.v. de Zuidmolukse zaak gü~
aualyseerd. we hebben kontakten gelegd met Zuidnolukkers en Iran orga*
idsatios, we zijn in woonoorden en wijken geweest, we hebben net G.R.M.
ö'epraat en ook r.ot de Zuidmorukse leiders, üii v/e raturten ur Bteods
neer van overtuigd dat de idealen waar de Zuidnioluklcers in Nederland

" voor vechten Ki'JOiffiY.iuJfcDIG zijn en' dat^^zij .de.sainio.t.tendn onrecht-
vao,rdig behandeld worden\t £ill^,en door de regering, ruacx ook
door veel Nederlanders11• «ij willen een "beter inzicht verschaffen
in de Ziiidnoluksc- zaalc en daarvoor SD'GiRIP opwekken» Daarom zijn wij
naast teoreties bezigzijn ook ovorgegaan tot AKSI^YOIiJiüi'G-.
Onze projaktgroep stelt zich tot doel de KüMiiUIs11^1 IcJ t'ossen iiader-
Icinders on ïiOlukkers te bevorderen om de bestaande toe starter, in
positievere bfaiuïi te leiden, "«."ij trachten dit te "beruiken door:
1) liot geven, van scluriftelijlce voorlichting
2) liet beleggen vaii meetings
3) alle middoleii die tot dit doel dienstig zijn.

Op 30 oktober j.l. orgraiiseordon \;ij in samenwerking :;:ot Sticiitii'tg
oen meeting :net als tvua "IvDLeïülilKATIB KiuLUï-.U-

avond had tot doel informatie te gevon over do Vv
prooleiueii on acJiter gronden van de Zuiduoliakse problo'Matiök» Op du ze
p.von:'- './ord ons gevraagd of wo opnieuw een bijeuiJcoiast zouden willen
crgrjuisorcn, miv:1^ d,^n v/at grootser van opzot, b.v» not afgov:vr,rdigden
-ii^. de ^ederlandse politieke par'tijen. welnu, \<c hebbo:'i dit godaan»
".."ij vinden namelijk dat de Zuidrnolukse probloraatiuk rj-^-t ülochts oon zar.k ft
is voor liet ministerie v. C.R.M., naar hot*l duidelijk ook oei;
POI,i;:LjKB ir.iiiSTJi]• Daarom hebben wij deze awond georgcJiiseerd onder
hot motto: "KOi-.iliOIfT^ïIE iEDlacLi^DSE POLIïI^IvS P^iRTIJI-u-i'-ZTJIDtfiLIJiaiiaS"
ifaast uitjratürd diverse poliefeneke partijen zullen ook verschillende
cLslcundigon t.a»v. de Zuidmolukse zc»ak c^nwezig z-ijn, o,a.
ir, ï'iJanusarcsv, Drs. "u'ageiifijld van C.R.M., Prof. Utrecht, Dra, >ïarien.
»é v/illen door deze avoaid de Zuidaolulcsu zaak nogoeiis onder du aand.r/3ht
brerigcii van de Icariiorleden om zodoende te bowerkstülligon dat clo zaak
iii de twoede tejiier a=-.n de orde aal komen.
Verder willen \/o de ITederlandso jongeren in aanraking "bren(_-;en ix-t
Zuldnolukso jongoron on hun iderJLon en opvattingen*
..;e willen dt:t uien gaat nadenken over de Zuidnoluksu zc^Jc ou dat men
tot do konlclusie komt dat dit geen afgedane zai-Jc is, dat er vrüi

o cijclc iets gedraai moet worden.
is dat verplicht aar., het Zuidmolukse volk. De ze^rJc noet niet

langer alloon als oon sooiael probleerii binnen Hederlcnd, dus als oen
znrd. vrn 0»R,M» worden beschottwd.
Er zrJ. gezocht moe ton worden naar een POLIETIEIüi OPLOSSIi.G.



vinden zal zijn "bu tekent holonaeJL uieti 'dat we het R.ii.S. ideaal naix
het etiket "Irrieoel" moe ton opplakken en de zaak als afgedaan,
uo.iten beschouwen» Een dEerg^lijke rwntalitoit zal voor zowel He du r land
als voor het .iiblukse volle katastrofale gevolgen heb ben I!

i.'ij v/illen daaron de Zuidmolukkers zoveel mogelijk steunen» wij Willen
proberen iets tw doen arja de best aande wederzijdse raisverstanden,
vooroordelen, onwetendheid en koramunikatiüstoornissen tussen de
j :cderlandse regoring en het Uolukse volk enerzijds en tussen hot
i.cdürlaiiüse en Molukse volk anderzijds,

f-^ .;ij hebben een brochure samengestuld met 2,ls titel: "De Zuidraolukso
zr'a^:! een pt-'litifelae lonestiel"
:iet deze brochure beogen v/ij inzicht te verschaffen in de feiten en
achtergronden van de Zuidinolukse zaak, de. huidige situo^tie en al-
ternatieven voor de toekomst,

ook Tzoore-1 de nadruk op het fait, dat de Zuidmo lukse
een strijd voeren in het kader van de wereldpolitiek, n.l«

togen D.'IPüclu'JjISl.E} l^^IILLLÏSi'E en tegen OUDEixDRUIvKE-IG- in-da.
Derde Wereld,

lïj.ast liet geven van voorlichting en het organiseren, van meetings
e «a, zullen wij blijven zoeken naar nieuwe middelen en mogoli.;.Ia'aeden
on de Zuidraolukkers te steunen

/^



/

NA PROSES POLITIEKE OPLOSSINGï

Er zullen weinig mensen zr;n die verwachten dat vandaag met
de uitspraak vr.n de Daagse rechtbank tegen de 35 Zuidmoluk-
kers van "Wassenaar1'1, een eind is gekomen aan het probleem
van de Zu i dra o luk s e beweging, of zilfs n: a ar de >eweldasaek-
ten daarvan. Het tegendeel is eerder het n e val. De veroor-
deling g.?eft de bewer-.ing zijn eerste "martelaren'1 in Feder-
land, die nu al in publikaties "POLITIEK!-. Cri/VAVG-lZüF- wor-
den genoemd. iinige gebeurtenissen na -'assenaar hebben duide-
lijk gemaakt dat er een verharding au n de -^ng is, dio in
en buiten het politieke vlak haast dramatische vormen aan-
neemt.

Zo a. TI vaak moeili'k te onderscheiden van elkaar, de vechtp. r--
tijen en gewelddadige demonstraties met of zonder politieke
betekenis. Ruw geschat zitter er or het ogenblik, de Vasse-
naarse groep inbegrepen, zo'nhonderd jonge Ambonesen in de
gevangenis, veroordeeld of beschuldigd van gev/eldrrdsurrven.
Er is betrekkelijk weinig publiciteit geweest ronc- zulke zaken
als de overval van tientallen holukkers pp het politiebureau
van (Japelle, begin december, aan gevechten met yjnbonese knok-
ploegen in Winterswijk en a.;-.n georganiseerde relletje? in Gro-
ningen, Brabant en Arnhem. Politiek? Of hot noodlottiye ge-
volg van gettovorming in kampen en woonwijken en verpaupering?

Voor de Zuidmoluk' ers zelf is het allemaal erg eenvoudig.
Bij het begin v~n het Daagse proees heeft de Badan rersatuan,
de eenheidsraad die de meerderheid van de /_uidmolui-:kers/in
ons land vertegenwoordigt, een stuk overgelegd dat als volgt
begint: ;illet volgende is een ernstig, openlrk protest tegen
de wrede, onmenselrke behandeling die meer dan 30.000 Luid-
raolukkse vluchtelingen in Federland sinds 1950 van de Neder-
landse regering hè •••b en ondervonden". Le bespottelijke eensjjdig-
heid van dit stuk wordt verder voldoende geïllustreerd door
de bescluldiginf dat de assimilatiepolitiek van de - euer-

. landse regering gelijk staat aan ;genciders volkcrenroord.

Besp~ö~ttelr,k, ja, maar uit een recent onderzoek van de On'der-
aooksgroer. Crisissituaties van de Amsterdamse universiteit
blijkt toch ock dat de Ambonezen zichzelf als SL̂ .ChïÔ P.iif, S
V. .r' DE POLITI -K beschouwen en niet van plan zi,n mee te wer-
ken aan oplossingen van hun probleem die van- sociale en eco-
nomische omstandigheden, uitgaan. Integendeel verletten i-...
sich tegei? elke poging om hun. ellendige woonomstandigheden
(vaak nog in oude barakken uit de 'Iweede ..creldoorlog!) te
veranderen, voor hen georganiseerde aanpascingskursuBsen te
-laten, volgen of hen op andere manier uit het zelf geleeden ico-
lerrent te halen. Het resultaat is d-üt de Ambonezen e - - iret
name de jongeren, als groep sociaal meer en meer achter-
bl'.ven. ,;.r ontstaat een wisselwerking tussen isolement en
diskriminatic, een spanningsveld dat de laatste jaren al in



toenemende i^ate in geweld is l o. s. /eb .~-.rst.cn. Zo gezien heeft
'• a s soiic.: .'.i r- wal dcgelgk eer. sociale achtergrond. ...aar dit
b ..'tekent eieteon cat ^e±\ P. A9p_ A11/". Jv.°.°.r. J1.0-̂ . .--.uiA~

in i-.ederTand__jii._e_t_ i '5~"eve..n _J3 , hoogstens* ~ * *_ _ _ _ _ . _
eee drj"soc'iV:le,~ ir: "nel:, h als in er er* top r~e-l-.cn*-** dr t de verpau-
pering, op den duur, over eo 'n jacrL. je c- i? vefti • • . misschien,
7, v -.vel zal dwingen te assimileren.
Tegenover dit ui torn-, cc sotiber vooruitzicht bl.: f' t ma.cir één
EI l öcrnatief en d?, t is de rCLriT-jKZ CPLOSST" "G . - TTatuurlilc is
h e 't; v/Har de t ""ederland zich niet met da binnenlandse politie-
ke problemen van Indonesië kan bezighouden. ';'et is trouwens
nog veel meer v/aar cl?: t de borst v-; n deze K'elL-ieilitairon naar
l' e dor l and (inderti jd 15.000 ï?-ensen, t vin;; i-; jaar heter 3^ .000-
en noe snel groeiend in tal en last) inderte.d ir een de zin
v r"- n de ] 'ederland.se regering Is gesc- . ieu , er. roet alle vcor-
spelljare gevolgen die er nu van s.1, n reehorden. I;o ':-;eclorland3e
'.dvioours van toen, die de Ambonezen 3l.:oïrccff o r lieten v/or- .
a'?n v-~n hun anti-lndonesische rancune, staan nu aan de kant
te huilen. Loor de Ze uwen vrouv/i

f^ab^elgargg^ al^ .^JwiJLjL^. vy r_ _d_e_ /ui d
wor_gg .̂  i c h. jeegg "de^ eupli^tieke_ prpbl e^d. ojgg.:._ ^tt: _ . . .
leenden, veilïer we n£t •? T e o n e r o tg1 eat" strofe ^.-rs^tev^enen e!?/e;
''v.! .".e:;^3ereear - np^ n^-_ets_ J.̂  . bovendien inoet er ook voor Indo-
riosië i'-i,s "tr* eolegcn ehn do he^.:-d ven onriisé in er. o r de

•- olukken v/P g te ne?^en.

Zouden o l de^e belc-.n^en samc^n^evoe^d niet hunnen leiden tot
het '/o:-:lcncn van o3n "utonon.e nto.tus (-'Jjaerah Istimev/a ' • ) arn
a e 'Juid-: .oluicken, of e-er. deel d..arvans . •.;> d.e:oe.lAde w:,ze els
o.v . A t j eh en Djokja in Indonesië een be^ondere s'catua hebben?
Voor de -..uiduolul'se bewe''inf... is dit het •!nr.:-:iraum haalbare . vp^r
I_'idjvn,9t-i_ë ^r.eo-p poliypkje pr^ov;j2lJ'kJ\ei^. Voor eederlane zou hot
~;G;(/relH;' ii-oet*en ïljh' liTei^voo'r**een"ont.'.'ik]i:olint"s--ro jekt oe te zet-
t an v n niet n;ino.Gre ur{renti;: dar. de hulp a.£n J enie. of eeru.
eet .ie --./-xar dat deoe mo^cl'. 3r.e politie:--.i- o 'lossing no-reorut
op eet betredon van oen v/e f, die dr edorlandse roe.erin;en se-
dert 1350 naarukkel:';k hebben efeeweaen. .""et irecot recent is
d i e re. het incfd^nt van .'assenaar, nog eens res'old door
premier 3c Jong in z.en fcorrespondentie roet chr. I anusemr-, de
leider ( 'president : ' ) va.n de Zuidmolukse hev/eging in ons land.
' i e s chr J ft o.u1, det elke Uederlandsc int:rventie in Indone-
sië politie1; averechtse gevolgen zou heb ' - en . Ja, indien het
met grove r . ' ido elc.n zou gebeuren nee, als het plan eet de r.or-
!"'el -.- d iplomatieku voorzichtigheid \ /ordt bebandeld. ^-cderlard
kee in Indonefiib' v/aara.c;'tig weer een p o t ^ e broker.
: 'eissen&.e.r- en v</e.t daarna k\-/aiüs heef t n.i . overtuigend bewe--
?.e n d . t . oen nieuwe politiek nodig is: '

uit H.^ï :h.ix;\ van I9-I- 71



RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR. : 11.373

BETR.: MASOHI

30 maart 1971

Op 16.3.71 werd
het volgende vernomen.

Op initiatief van is enige tijd geleden te
Alphen a/d Rijn tot stand gekomen de "Kapitein JONKER-
Stichting", waarin MASOHI is opgegaan (Het periodiek
MASOHI blijft nog bestaan).
De Kpt.JONKER-Stichting wordt door CRM gesubsidieerd en
is te vergelijken met de Dr SOTJMOKIL-Stichting te Middel-
burg.



R.P.APELDOQRN I .D.

Onderwerp

Antwoord op

Bijlagen

Evaluatie

: 4705 I.D.

: Activiteit Zuid Molukkers.
f ^

Dup!. .

Daimr: 2 2 AP R, 1971

B.Ijl.1

Naar aanleiding van bovenstaand onderwerp, heb ik de
eer U het navolgende te berichten.

Op zaterdag 13 maart 1971 kwamen in Hotel NIJK te
Eerbeek, gem.Brummen, een aantal Zuid Molukkers in vergader!
bijeen, in totaal oirca 40 personen»

Vernomen werd dat het hier «n aantal oud-K.N.I.L.-
mensen betrof, allen uiteraard boven de 40 jaar.

K Als leiders traden op i

en

Op de bijeenkomst werd uitsluitend Maleis gesproken,
het geheel had een ordelijk verloop.

Tijdens de bijeenkomst werd door de aanwezigen een
formulier met onbekende inhoud ingevuld.

Een gedeelte der aanwezigen beschikte over eigen vej
voer, de overigen gingen na afloop met een bus van de lijn-
dienst richting Apeldoorn.

Boor
vastgesteld dat aan

de bijeenkomst deelnamen:



Typ: N.- E I N D E »

Apeldoorn 20 april 1973
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2 3 APR, 1971
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RAPPORT VAN C 22 april 1971.

AAN : CFO

Nr. : 11.̂ 89

Betr.: Belangenorganisaties Zuidmolukkers»

Van
werden op 13-4-1971 de navolgende gegevens ontvangen.

Belangenorganisaties van h.t.l. woonachtige Zuidmolukkers

1. Badan Persatuan
2. CRAMS (flENNO)
3. CRAMS (POLHOUPESSY)
k. Bond ex-KNIL.
5« Groep LEASA
6. Mil. Missie (TAMAELA) nood-regering
7. PNMS-Partai Nasionaal Maluku Selatan
8. JOJSPI - Koraitee Umum RakJat Persatuan Indon. (flATTIMSNA)
9. RSLA '6?

10. ONIM
11. 3iak RMSP
12. Groep die voor terugkeer is naar Indon. (z.g. pro-Indon.

De Mil. Missie (nr. 6) vindt steun in de
I. Commando's die bestaan uit de Angkatan Muda, het Z.M.

Bevrijdingsfront (Rode jeugd - Radicale jongeren -
Vrijheidsschool) •

II. Werkgroepen
III. Vertrouwelijke personen (familieleden van TAMAELA).

De KÜRPI. (nr. 8) vindt steun in de
I. JAPIM (Jajasan Pembangunan Indon.-Maluku)
II. Radicale jongeren en Vrijheidsschool.



1 \! 1871

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR. : 11603. 10-5-1971

BETR.: RELA

Van werd op
23.̂ .71 het navolgende vernomen:

Als bijlage I een rondschrijven van RELA, gericht
aan Zuidmolukkers, in welk rondschrijven het doel
van RELA wordt uiteengezet*
Tevens een formulier OT zich als lid op te geven.

Als bijlage II een ontvangst/bedankbrief van het
"INSTITUT THEOLOGIA (G.I.M.) Ambon RI voor ont-
vangen financiële steun van RELA.



1^71. ƒ

STICHTING Oïï KALO^KOE

ATA ÏÏTI LAI?

Tentu saudara-saudara bjrhak untuk bertanja djika melihat naraa
diatas ini.

Apalcah ini Rela 69'.
v •-

Rela 69 ini ada satu stichting gang dibangunkan oloh beberapa
, — pemuda pormdi, jang rnerasa bahv/a pombangunan adalah keperluan

• jang pertama jang kam i perlu.

Art in j a apa?
ïïela artinja:Meno.lon2 dengan rel,-.-. hati,ir.enolong tjara saudara ks-
saudara,menolons t j ara koban.gsaan,ncnolon£' t i ara kenanusian.

* Rela tolon.glah saadara saudaraiaa ^ang ta'berlimpah sebagai kami
tiang ada hidup dalarc neger i jang TDerlimpah (welvaart)

. Bukt i "buk t i telah banjak,ialah saudsra saudara kami ada kegiatan
untuk pemban.gunan,tetapi ia bertanja:
Sio ale nau kerdja seng ada perkakas, seng ada "bahan,tontu djuga
seng ada .................

Keppeng.

'Dorang di ï'ialuku tunggu aio d^rang pung k"ppeng,ale s^ng usah
kasih besar "henar,! gulden so.dja satu minggu dorang disaiia su
bilsng:Dan.ke banja barija saudara sobr.ngsa.
Denran sper a ini katong tanong" alasan par dibalakang h.ari.

(~ Rela 69 au bikin apa?
Rela 59,selama anp^r 2taon ini tjari kepp^np dengan rup?. rupa djalan
R-1!-:. :9 djup.l g --las !r.inum,balp •"•r. , dorapet tjubit , korant tua-tua.dll.
Rel?. 9̂ "oi'.iin _:i.ra"bon-avon,d ,l,etjil kètjil sadja.

I-!er.iapatan ji-.ng ka-r.i "ooieh teriraa t^lrh kami k ir int "P 1500,-
Ko Anibon. (Liat surat soksi dari Tn Pattiasina)

^etapi ini par bantu HalukLi,belu!n apapa.Dong disana p^rlu banjak.
ïeVpi p-jrtolong.?.n nusti d?.ri papa?
Juist , saudara su rai akang aendiri. Tjuma saudara diluar Maluku
j a n. g ^ i s a tolon." , t •'rl̂ bih kani d:iri Beland LI.
Helalih tolont; saudsrr. saudara jang berkekurangr.il, t ©Ion ~lah 'T a a ah-
mu Lalikr. manis*.
Pertolongan dari Bangsa p?.r 3an;jsa,i~ar ?-^t" 1-r-q-'̂  punja

Dengan F10.-sebulan.seorang mahasiswa selesaikan se-
kolahnja.



RSLA 69. Stichting ba>->t-^ i:alo-vOo.

tanab,dan Kan^samu

3atu rupia o at u min^gu sadja ulo, dong di Maluku RU sonang.
Saudara kirim per postwi^p";! ^npada p^nnirirrmcstor Rela 69,

sd~" Jo^p Mahaknnc. Tjind^straat 13 Leerdam.

Of' dengan giro tnv Rela 69. (gironr.3252l3.2i-. . )

Saudara sebagai pemuda inilah korinmpatarjnu untuk berdjasa kepada
Tanah airr.u.
Reakties kam i toenggoe dengan t

Informaties m^ngenai Rela 69 dari saudara/sauclari.

Frans Palyana-Rutgerstraat 50 Gouda.

K j o n j a AkiJiary-Hetharia- w?revnoVon j-\ Gap.a.d.Yssel.

Chris \Vattimury- \Vi Jkslag 858- Idem.

Stevens Anthony- Chaikof skilaan. 1- Voorschoten.

Jacob TaberiTna- Ter weiidelnan S^-Gulernborg.

> 3and^.ra2 mari ramp.i? kn^i b ' ^ r f l^as" u^.tuk Tannh nïaluku manis*;.

Goenting dan kirim,sebagai djasamu,

Jang botanda tangan dibawah ini ,
Nama: ............... . ........... lahir ............ di

Tempat t

Adres : ..................... . ...........

Sedia untu]: menolonr; Rela 69»"hantu Maluku.

Ia akan ir.engirim bantuannja bes^r ? ....... tiap2 min^gu/bulan per-

post\vissol/^iro kepada penning poatwr "Stichtinp1 Rela 69" p/a

J.Mp.h.akena-Lindelaan 1 3 -L e er dam .

Tand-i
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O ho>. Cable-Addres* INSTILOGIA

Alarnut Kawat AMBON

Amboins, 21 Djanuari 1971

En'.' , Lamp e

Jtb.: STICHTING RSLA 1969
Penn.m. J.2.E.Mahakena
Lindestraat 13
LKERDAM
KCDSRL.-'-vND.-

Dengan hormat,
Menjambung surat kami tertangqal

5 Djanuari 1971 NO.09/L1I/71, perlu k.imi kabackan
bahv;a paria hari ini tel ah karni terirr-.a uanr; se -
banjak F. 1498 jang ditransfsr men-ljadi Rp. 152.695,—
setelah dikurangi dipotong dongan berbagai ongkos
pengiriman.- Untok pengiriman ini kami utjapkan di—
perbinjak terima kasih .-
Dengan Uórnj t e r^<-hut kami nercjunakan unt'ik merovi.si
poliklinlk^dëTvgart blaja sebesar Rp,137.500,- Kami
tidak dapat membannun sebuah gedung baru untuk
Poliklinik ini;7 karena biajanja terlampau besar .-
Diang^Tp"^rju*rup untuk meravisi «^enyan uang jarig ada
ini, sedangkan sisa uang sebanjak Rp.15.195 kami
pergunakan untuk membel i obat2an bagi keperluan
Poliklinik .-

Jang belum kami terima berita jaitu
,..mengenai 10 orang untuk beasiswa, sehubungan dengan

djxAmlah tmh-fsir-wa kami saat ini ada 186 orang.-
.\chirnja kami utjapk.iri ban jak herima

kami atas p<=?rh-«t i ;=n Ciaudara terhadap Lembaga Pendidikan
Theologie G.r-.fi. ini .-

C. c:.:

Teririnn sal?m cHn doa,

ektor Institut Theologia G.P.M.

; J.M.Pattiasin*\S.Th. ).-

Pekcrdja 3ynode GPM, Ambon.-



RAPPORT VAN C.

Aan : CFO

No. : 11.860

Betr.: Bestuur van de K.R.P.P.T.

11.6.71

ACD/

c » * = - , . 1 1 lUM!1 uLi'ji 1571

Bi|!.: /

Uit
werd op 18 mei 1971 het navolgende vernomen.

Het bestuur van de K.R.P.P.T. (Kepentingan Rakjat Pulau-Pulau
Terselatan), een Keiese/Tanimbarese belangenorganisatie waar-
van het huishoudelijk reglement als bijlage bij dit rapport is
gevoegd, is als volgt samengesteld:

voorzitter
vice "
Ie secr.
2e secr.
adviseur
voorlichting
penningmeester

De bij deze organisatie aangesloten leden zijn woonachtig in
Zwolle, Rijsen, Zevenaar, Nistelrode, Helmond, Cuyk, Deventer
en Montfoort/Echt. Zij zijn vó6r terugkeer naar Indonesië en
het bestuur staat in nauw contact met de Indonesische Ambassac
te Den Haag.
De in Teuge, Assen, Smilde en Nijverdal woonachtige Keiezen/
Tanimbarezen zijn pro-R.M.S.



PULAÜ-pULAÜ

; ̂  ________________ ?2RSELATAH_ (KKPPT2 _________________

Fatsal -T P
PEHSRIMAAH-AKGGAUTA

Jang diperbolehkan untuk masuk anggauta badan ini ialah Anak-anak
Terselatan sedjatih.

Fatsal
-AMGÜAUTA

Tiap-tiap anggauta harus ta'at pada perintah dan perratutan-peraturan
Organisatie.Ta'at pada peraturan jang dl keluarkan oleh badan ini,seraja
mengikuti djedjak-djedjak serta petundjuk-petundjuk jang direntjanakan
oleh Badan Pengurus.
a. AnggautaK harus dengan saksana akan raemadjukan keberatan dengan

Bertingkat-tingkat,agar sesuai dengan peraturan badan ini.
b* Semua anggauta berkewadjiban memadjwkan keberatanja dengan teratur

didalam rapat dengan idzin dari Kefcua. Segala pembitjaraan dalam
rapat harus bedasar keeopanan.

Tiap-tiap anggauta terlarang menjiarkan propgada-progada jang an*i badan
ini.

Pataal

Badan Pengurus sudi menerima kritik-kritik jan£ bersifat kehormatan dan
pri kemanusiaan.

Fatsal 75T

Mengenai fatsal 3 Anggaran-Dasar,maka jang dimaksudkan harus beusahakan
akan memperbaiki serta pempertahankan supaja badan in\l tetap
terpilihara.

Pasal

Ketua Badan pengurus-Pusat meoiaipin sidang Umum dan sidang Umum luar biasa,
djika ia berhalangan dipimpin oleh Ketua Muda.
Pennjurat harus melakukan segp.la pekerdjaan mengonai administratie (panai ten
dalam hal ia dibantu oleh pennjurat 2,
a. Bendahara melakukan segala pekerdjaan uiengenai keuangan mau jang mr-suk

maupun jang keluar dan dibantu oleh .bendah; , ra 2.
b. Penanggung atas wang-wang haruslah berdasar bukti-bukti jan̂ , sjah.
C. Mendjaga segala mi l ik perkumpulan(oadan) ini.

Fatsal

1. *Pada tiap-t*î P bulan harus diadakan rapat(sidantj) untuk memperbintjangkan
so'al-so'al jang berkenaan dengan badan ini.

b. Sidang diadakan djika perlu oleh Pengurus-Pusat.



ANGÜARAB DASAR DARI KEPFJiTISCAU RAJAT ÏULAU-*ULAU

Fatsal JT
Badan ini dinamakan Kepentin̂ an Ra^at Pulau-pulau Terselatan jg
disinekatkcn K.R.P.P.Ï.

Eatsal IC
l* Ba&dft ini dibentuk di Provensi Limbo r̂  pada tanggal l Februari 19*5̂ *

bertempat sementara di Groesbeök(I'rovensiGeldcrland),

2. Laoianja txad: n ini dal' m vakta jang tidak di tentukan»
Putsal %E

fflüJUANKJA
« Badan ini berdasarkan Ke-Tuhati;„n,

» Kejoentingka,meiaperaaiki,dan iaenq?ertahankan kepentint^an-kepetingan dari
aneeauta-ang^autan.}» dalaa* arti ;Jaii& seluas-luasnja di luar Pulau-
pulau-ïersel: teji.

» Membelah serta meioperkitkuhkiin pord^uangan untuk mentjapai pengharüaan
bimsau dan keaiadjuon tfuiah-air-Tersclütan mau di Du\na sadjutborda6ar-
atas azas2 democratie jang seluas-Iu;.,snja Sx,baöai satu golongixn suku

4-t Menen tang dengan soker a-kerasnja tindakan-tindakan jan£ bersifat-
meruntuhkan perd^uangan kebc,ngsafaii dari keaadjuün tanah! Air-r

Terselatan*
5» Memadjukan penaohonan~penaohonan dan kcberaU-n~koberat;.u kepada ĵang

borwadjiü atas djalan janti halal»
- Fatsal j/V"

l* ttengadakan perhubungan der̂ an laiu badaa jön̂  öertudjuan sama»
2* Hempertiadakan se£,axa perDuatan-peroualan jan̂  salaa |aüg meneroitkan

pperselisihan antara kita dungan kit- *
3* Ment- nam modal untuk meméliharakan

Fatsal V
Ati U ü AU 'i! /u:Ja

1. Jan̂  behak oendjadi anéï̂ uta badan inifialain
a. Anak-anak Torselatan jans sedjati jcurî  borasal dari Pulau-pulau

Xerselatan*
b Jan& berhak mond,); di an̂ gauta luar biasa, h;on3üliih oran̂  j

bukan berasal duri x'ulau-pulau ïörsol;-tajn.
2» LaKi-laki jang beriiiaur dolrpan belas t ïiuri(iü) tauazi ke-ataa»



Fatsal

HAL MI.ulLIH ÜAfl

1. Tiap-ti;-.p anggauta badan bcrdasa.r fatsal b j t i t k l dan 2 oerhak memilih
*• d.-1 n. dipilih.

Sedan^- jang berhak mendjabat pan^kat Ketua,ialah seorang anfigauta atli
Pul au- pul au- T e r s e la t an .

1. toasinü-Diasink an^jjauta jang, melHnggs.r percituran orga.nisatie dati badan ini.

Kendjual hak-hak badan ini kepada lain badan.
Mengambungkari diri denman lain badan jany bertudjuan meruntuhkan perdju
an£;an perhargaan bangsa dan kemr.djuan Pulfiu-pulau-Terselatan chuausnja.

Fatsal

1^ Berdasarkari fatsal 7 titki,! ,2,dan3.

'•^ —Atas permintaan sendiri, beralasan. jang pr.tut.

3 . Menin&gal dun ia .

Fatsal Zfe.

l . a . i e ngu r a ü-f u sta t .

o. PenguruG-'i'jabang atau ±;en&urus-s^temp;: b.
t

Fatsal

1. Janti disebut raenurut Fatsal 9>niaka tiap-tiyp bo.dan Pen^urus-Tjabanr, ,harus
memc:likxrn..-.h dan men{jiri,ü ari^ir.uto.-aii^iiF.ut;- njr j untuii aienduduki bad?; n

j;:us;.-.t .

J. iji.\ U riU O— XcJ .-uXHü .JL .

Jan:, distbut l enguruij-Tjabanü menuruü f i ts;,.l cj , t i tik l r-jub b, ja 'niserau--.
n^'gauta jJewr-,n-kamp d- ri tiap-ti' ^ ternpat ata.u kazuo .

Fatsal

1. Ocngan t i dak inemperbedakan tick l c1.-.n 2 dari fatsal 10, mak.-:, tiap-tiap
br.-.dan Pengurus terbentuk atas:

1. Jeoran^ Ketua

2. öcoran^ Wakil-Ketua

5. oeoran^; Penulia l

4. Seorang Penulis 2

5. 3eoran£ Üendahara l

6. .jeorang Bendahr ra 2

7 . >:J e o r an,j P e l i ridun. _

b. weorari^ Penr.sihab dan

^n Verban tv.



a. oosial.

b. Pener;:ngan.

1. Kenjataan pada f at sul 11 mengcnai Pengurus- Tjaban^, tepergantung dari
dari d j umi ah kebanjakan anggauta pada tiap-tir.p kamp.

K.;J-UTU3Ai>i-l^u?AT AT.AU oIjJ/vij'G

ï. a. Lalani segala hal jarig hendak diselerigga.raka.n,hcrus de-ngan perse tu
djuan suara bul a t d;,ri djuialah au^aut----. segenap didalam Hapat,atau
sekurang-kur;: ngn ja 2/~5 d j umi ah dianggah adah.

b. Putusan dr\ri 2/1) üjamlah anggaut;.; segenappun dianggap sjah.

Hal-hal jang ta ' tert j;::,ntum U- 1 r m An^arari-'jjasar1 dan An^garan tetangga,
oia.i:a Ladan-r enguru& berhak mengaiabel keoutus; -n asal:

a. Tid; kaïerijin^kir da. r i azas-azas organisatie badan ini .
b. T i dak ^erugikan badan ini. ,

Fr.tsal

1. lial-h.?l jant; ta.' te re jan t urn cU • la Anggnr;,n-Jasar , somuanja ternjata d i dal/ u



Patsal

1.' Pada tiap-tiap tahun diadakan pemelihan badan pengurus baru« =,
2. Tiap-tiap anggauta behak memilih dandipilijtj. - '
J>, Dalam pemelihan tersebut badan pengurus lama diberi kesempatan untuk

dipilih keoibali sebagai anggauta pengurus baru.

4. Tiap-tiap anggauta jang dipilih untuk mendjabat anggaut& badan pe-
ngurus, djika ia berkeberatan boleh inemadjukan penaintaan^a untuk
dipertimbangkan oleh badan pengurus setempat(tjaban^) dan badan
Pengurus Pusat.

Fatsal
HAK-I)EI?SUARA

Tiap-tiap anggauta mepunjai satu suara didalam ijapat,

Fataal
SURAT-SURAT MASUK DAM KELUAR

1. Tiap-tiap surat masuk dan keluar dialaoatkan kepada pennjurat duri
badan pengurus »

2. Semua surat masuk dan keluar harus di tan^gung oleh pennjurat.

3» Surat jang masuk harus diuuka oleh peagariis pen Jura t atau Ketua.

Fatsal _
1. Tiap-tiap anggauta jang memasuk surat pemohonan mengenai sesuatu kedja

dian tmaka djika hal itu harus dipertiraban^kan didalam rapat atau sidan^
tcrsebut,maka ocnomji:; bersan^kutan harus diundan^ dengan surat , untuk
menghadiri rapat (sidang) tersebut.

2 Hal ini berlaku djuga. bagi tiap-tiap anggauta pen^urus .

3 Kepada tiap-tiap anggauta jang mau rainta bernenti harus djuga dengan
idzin dari anggauta didalam rapat ( sidan^ ;).

Fatsal XVT
1>A5/U<

r
Segalaperubahan men^enai anggarandasar dan anggaran tetanjga ,harus
dengan persetudjuan penuh didalam rap;.t(sid:,n0)dari djua.l;:.h anggauta
segenap atau sekurang-kurangnja 2/3 dari djumlah an^öaut segenap.

Fatsal

Dimikian Anggaran Dasar dan Anggaran Tetangga dari Kepentingan Rajat
Pulau-pulau Teselatan(KRPPT)inidsetudjui serta disjahkan didalam Rapat-
Umum Dewan-dewan Kamp ïerselatan pada tanggal 27 J U L I l 9 5 2. Djam
16.00 Dl WOONOORD; "DE HOGERHORSï"(GROE313Ei:K)FROVIKCl^:GELD_RLANJj.



ACD/

Dupi.

Da'.™,: 1 JULI 157!

Bijl.:

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NH. : 11.953

BETR.: MASOHI

30 juni 1971.

Van
het navolgende vernomen:

werd op 1̂ .6.71

Onder auspiciën van MASOHI is de stichting STIMASCO tot
stand gekomen.
Deze stichting houdt zich bezig met Molukse culturele ac-
tiviteiten.
In augustus 1971 houdt STIMASCO zich bezig met een Moluks/̂
talenten muziekfestival (zie bijlage)



MUZIKALE JONGEREN KRIJGEN KANS EU DE MOLUKSE CULTURELE MA N1FËSTATIE"~

STIMASCO ( stichting masohi communicatie ) organiseert medio augustus een Molukse,
{Culturele Manifestatie '71 (kortweg: MCM '71) om de Capitan Jonker Grand Prix.
Iedereen die op instrumentaal of vokaal gebied iets denkt te presteren kan hieraan deelne-
men. Inschrijving slaat open voor folklore groepen, combo's en solisten. De deelnemers
moeten de leeftijd vanaf 16 jaar bereikt hebben.
Het festival wordt gehouden in verschillende fases resp. op vrijdag 28 augustus a. s. in
het gebouw Pretoria te Rotterdam-Zuid aan de .Pretorialaan 115, deze wordt tevens als Ie
voorselectie voor het grote landelijke talenten festival beschouwd, welk ij"! het najaar in
den Haag gehouden wordt.
Het geheel bsgint 's middags vanaf 2 uur na afloop is er een bal na. Alle deelnemers krij-
gen in die tijd de kans om per groep of solist/te, alleen voor de jury en publiek op te tre-
den. Voor de winnaars worden vele prijzen beschikbaar gesteld, alsmede een eventuele
plaatopname plus een speelcontract bij sociëteit Stlmasco. Bovendien bestaat de kans dat
de winnende groep of solist/te een radio- en/of h' --optreden krijgt aangeboden.
Verder nog veel meer prijsen ........... -

een platenspeler
een electrische gitaar
drie fraaie bekers

Ook is er gelegenheid voor alle soorten andere orkesten en eventueel buiten mededingen
hier hun kunnen te tonen \vaama bij een succesvol optreden zeker vele maand- en losse
contracten zullen volgen.
Versterkers/zang installaties alsmede drums zijn aanwezig. Wel gitaren en snoeren mee-
brengen,
In de jury hebben zitting: vele deskundige en bekende personen uit de showbusiness- radio
en tv. - graminofoonplatenmaatschapp-lj.
Deelnemers kunnen zich gratis laten inschrijven bij de redactie Stimasco, postbus /J4.26
Rotterdam (zie inschrijfformulier). Graag op de brief vermeiien; MCM '71.
Netto opbrengst van dit festival komt ten. goede aan het ontwikkelingshulpproject voor de
opbouw van de Molukken.

Het is voor ons en ook voor U van belang dat alleen bij tijdig inschrijven voor deelname
een goede organisatie gewaarborgd kan worden.

Het comité ontwikkelingssamenwerking
opbouw ir ol ukken. _______
Onder auspiciën van S T I M A S C O .
Rotterdam, mei 1971

Ondergetekende:
Naam:., ,
Straat: , ,
Plaats: ,..
Telefoon:
geeft zich hierbij op voor "MCM '71"- Voorselectie.

Haudtekenin g:



l J- J*

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD/

Dupl.

Datum:. 2 5 0 K T . W71

Bijl.:

Distr.: HC-CFO Bijlagen):

Afschr.: BO: 92.872

Betreft:

Volgens zijn de Ambonezen nog veel fanatieker geworden
sinds de Koningin Indonesië heeft bezocht.

2OO A 03



iJüpl.

Datum: 8 HOV, 1871

Bijl.:

RAPPORT VAN C 5.11.1971

AAN : CFO

NR. : l*t.<»80

BETR.: Militair Procesrecht KNIL

Van werd op 9.9.71
het navolgende vernomen:

Op 15.7.71 heeft HANOCH MARWA van het comité AMA (Armyraen
of Maluku) een schrijven doen uitgaan aan alle in Nederland
woonachtige leden van het voormalige"KNIL en hun kinderen.
De inhoud van dit schrijven (zie bijlage) komt in het kort
op het volgende neer.

Op 20.7.71 zal het comité AMA een proces (zgn. militair
procesrecht KNIL) aanhangig maken bij de rechter.
Dit proces gaat over de te betalen huishuur en andere so-
ciale aangelegenheden van de ex-KNIL militairen/burgers,
die in 1951 "per dienstbevel" naar Nederland zijn overge-
bracht.
Het comité verzoekt iedereen die het niet eens is met
het betalen van huishuur of andere sociale aangelegenheden
gerealiseerd wil zien, vnd. comité te steunen d.m.v. opgave
van naam en adres.



"K.r.I.L." - Arrnymen of Kaluku.
"A n A11

Seliretariaat "AïïA" .
Kamp . -Vos se veld .
Postbus 89.
ÏÏIi^SWIJS... (Cild).

Nr. : 000/1951.
Peri-hal: Socialrecht "ÏQTIL" .

Sdr2* seperduangan.,

kepada.

Jth. Segala anggota2 KNIL
dan anak2nja jang telah
berurnah-tangga jang ber-
diam di ÏB3BBRLAJÏD.

Winterswijk, 15 juli 1971.

Dengan ini diiaaklumkan kepada Sdr2* sekalian bahwa: ......
berhubung oléh karena nanti pada tanggal 20 juli 1971. j. a. d.
kaïdi Coriffiiittee "AI IA" mulai naik proces dimuka Ilalcim mengenai
soal pembajaran sewah-rumah dan soal social lainnja, dan oléh.
'.arena pekerdjaan kami ini bukannja untuk perseorangan akan te
tapi untuk kami Eangsa se Umumnja, dan proces ini dibiiat set 3 a-
ra ilitai r ® r ® c ma^-a dengannja kami bermohon ke. . - _ . .
pada ~3dr2~ da'ri 'IJoïongan atau'dari Party apa sekalipun dengan
tidak mengganggu kedudukannja dari Party tersebut dan tidak se
ka.li2 nenentang politieke beleid dari Organisatie tersebut, -a*»
kan tetapi hanjalah raenuntut IIak2 kesocialan kami dari 1CNIL.-
militairen-burger jang dalam th. 1951. "jp^er-dienstbeyelj'
dengan /^apalZ International dibav/ah ke rTederland.

Kami Committee berriohon kepada Sdr2. jang tidak setudjuh
dengan perabajaran sewah-ruinah, atau jang mau menuntut soal2
social lainnja dan jang beringin meabantu kami dalam proces2
ini baiklah nientjatjatkan iiaaanja dibav^ah ini:

1 . perhubungan landjutnja dengan Kampraden sesetenipat (Penim-
pin2 jang bersangkutan) ;

2; porhubungan dengan Gontac persoon seseteinpat j
3. kiriiïikan selandjxitnja kepada Coimuit-bee "AJTA". Postbus

, . Vif iiit_erswljk .

ttd.
i

" "lit-teé/JlATA".

hierlangs knippen.

ïTama/nama rnuka. ......

Tempat perdiaman

ïïaiiia tenpat G-en./Prov.

t anda-1 angan'



F ...Dl

Oupl.

Datum: 2 2 NOV, IS

RAPPOHT VAN g.

AAN : CFO.

No. : 1^.655

Betreft :

dd. 22.11.71

Op h november 1971 werd
het volgende vernomen.

was tot enige jaren geleden, secretaris van
de B.P.
Hij heeft samen met de B.P. en het S.M.S. idee
de rug toegekeerd omdat hij tot de conclusie kwam dat het
R.M.S.-idee niet te verwezenlijken zou aijn en de Molukse
leiders in Nederland in dit verband hun aanhang misleiden.
Na uit de B.P. te zijn getreden hebben en
zich aangesloten bij de Bond Ex-K.N.I.L.

werd voorzitter maar heeft na enige tijd deze
functie opgegeven omdat hij hiervoor geen tijd meer had.
Wel is hij (tot op heden) gewoon bestuurslid gebleven maar
is hierbij niet actief.

behoort ook nog tot de Bond
Ex-K.N, I.L. en bekleedt de functie van secretaris».
Reeds geruime tijd gaat er van de Bond Èx-K.N.I.L. weinig
activiteit uit.



- 2 -

De Bond houdt zich afzijdig van politiek en houdt zich
ook niet bezig met het R.M.S.-idee.
De Bond houdt zich bezig met de sociale problemen vaa
haar leden en streeft naar erkenning voor haar leden
van de rechten en aanspraken die zij menen te hebben
als ex-K.N.I.L. militair.
Zij maakt echter uitsluitend gebruik van legale midde-
len.



RAPPORT VAU G

ACD

i 7 ra 1372 J

AAK : CFO.

No. : 15.513 17.3.1972

Betr.: Nieuwe organisatie».

Van werd op 17-2-1972 vernomen dat
hem berichten hadden bereikt dat men doende is een nieuwe Zuid-
Molukse organisatie op te richten. ^
Initiatiefnemers zijn ,

• De naam van de nieuwe organisatie, welke â .s
tegenhanger moet fungeren van de "regering" 1ÏANU3AMA en TAMASLA',
is "Invasie Maluku". Naar verluidt hebben diverse hooggeplaatste
Indonesiërs w.o. en

, zich achter deze organisatie geplaatst.
Voorts heeft een niet met name genoemd land toegezegd schepen en
vliegtuigen ter beschikking te zullen stellen voor een invasie in
de Molukken.
De nieuwe organisatie zal op 25 april a.s. (de dag van de her-
denking van de proclamatie van de KMS) aan het "volk" worden ge-
presenteerd. Deze presentatie zal worden vooraf gegaan door een
actie. Omtrent de aard van de actie heeft men zich niet uitge-
laten.

gaf tot slot als zijn mening te "kennen dat bovenstaande
moeilijk is te evalueren en rekening dient te worden gehouden
met het feit dat deze nieuwe organisatie door middel van groot-
spraak vooral onder de jeugd aanhang hoopt te krijgen.



ACD

datum

CO

'-JJI
3 SEK 1373

F j b-

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

No. : 19.553

Betr.: Actie Zuid-Kolukkers - Capelle a/d IJssel,

31.8.1973.

Op 30-7-1973 werd
het volgende vernomen.

Op 24, 25 en 26 april 1973 werden op een flatgebouw
te Capelle a/d IJssel enige RMS-leuzen geschilderd.
De (vermoedelijk Molukse) daders zijn niet bekend.



ACD

datum

CO

b.

10 DEC 1973

d.

C

Aan

Betreft

nr.: d.d.

: CFO

: Opbouw Kei-eilanden.

Bijl.:

Van werd op 19-9-1973
vernomen dat de h.t.l. woonachtige Keiezen in het
kader van de opbouw een hout aankap project willen
beginnen op de Kei- en Aroe eilanden. Op 20-9-1973
zal er in Nistelrode over de financiering van dit
project worden gesproken

Als alles naar wens verloopt zal op korte termijn
worden begonnen met omscholing van de eerste groep
Keiese jongeren. Men hoopt deze groep begin 197̂
gereed te hebben voor uitzending.
De uitzendingstermijn is zes maanden waarna zij voor
één maand met verlof naar Nederland komen.

is naar DJakarta/
Keieilanden vertrokken om e*e.a. met de autoriteiten
aldaar te bespreken.
Getracht zal worden van CRM subsidie te krijgen voor
dit project.

11A10



RAPPORT VAN C

AAN : GFO

lïr. : --H/?0 21 JAM. 197*

3etr.: Nieuwe RM3-organisatie.

Door tussenkomst van ID-Utrecht werd op 2.11.1973 het volden
de vernomen

De vroegere minister van Binnenlandse Zaken uit het kabinet
'PAMAELA is momenteel druk doende een nieuwe
partij op te richten. Hij zoekt voornamelijk mensen, die
capabel zijn zitting te nemen in de leiding van deze nieuwe
partij.
Deze leiding zal dan tevens een nieuwe regering moeten vorme
doch zover is het nog lang niet, daar hij sinds kort met dez
plannen rond loopt. Deze nieuwe partij moet een soort comprc
mispartij worden tussen TAMAEEA en MANÜSAMA. Hij is druk in
onderhandeling met de ex-premier van TAMAELA,



AC D

datum Q5APR.1974

CO

b.

C ( )nr.:7V657 d.d. 5-4

Aan : CFO

Betreft : Zuidmplukse Veiligheidsdienst OO?

Bijl.:

Van
gende vernomen.

werd op k.J.7k het navol-

De sedert kort in het leven geroepen "Zuidmolukse Veiligheid
dienst 00?" heeft geen enkele binding met de noodregerij^g
van TAMAELA. De bestuursleden, welke deel uitmaken van het
korps commando's, zullen door de "Minister van Defensie"

worden voorgedragen vóór schorsing.

301A10



A C D X YVvlV'o
datum 22APR1974

CO

b. d.

C ( CFcf) nr.: -? y/?sy d.d.

Aan : CFO

Betreft : Ceramse Molukse organisatie

Bijl.:

Op 22.3.7̂  werd het navolgende vernomen

In Nederland is een nieuwe Molukse organisatie in opbouw,
die zich tot doel stelt een Molukse RMS-eenheidsgroepering
te worden.
De initiatiefnemer is een ex-vooraanstaand MM-leider die de
leiders TAMAELA en MANUSAMA laksheid verwijt bij het stre-
ven naar een RKS.

11A10



ACD

datum

CO

b.

06 AUG.1974

d.

C

Aan

Betreft

nr.: d.d. C.

: CFO
: Badan Commissie Persatuan

TRa jat Ma

Bijl.:

Op 26-6-7*f werd
het navolgende vernomen.

De "BCPRMS" is niet de voorloper- en ook niet te ver-
eenzelvigen met de later totstand gekomen Badan Perin-
tis.
De BCPRMS was een commissie die getracht heeft om de
2 grote organisaties en de zich "radicalen" noemende
jongeren bij elkaar te brengen om zodèende te komen
tot een grote organisatie o.l,v. of MANÏÏSAMA, of TAMA
ELA of een nieuw te kiezen leider.
De BCPRMS bestaat uit 15 leden; t.w.:
5 radicalen o.l.v.
5 BP-ers o.l.v.
5 MM-ers o.l.v.

Een en ander is op niets uitgelopen omdat na korte
tijd al, de MM en BP leiding druk oefende op de com-
missie leden en deze zich terug trokken.

301A10



Verbinding 54.

No. 244/75.

Onderwerp: Zuid- Molukkers.

Door wordt het volgende medegedeeld:

Onder de in Nederland levende Zuid-Molukkers heeft

zich een radicale groepering gevormd die zij aanduidt

met de naam "Groep'Somoukil'.1

Deze groep zou volgens niet voor geweld terug

schrikken*

Zuid-Molukkers uit alle delen van Nederland maken

deel uit van deze groep.

Binnen deze " Groep Somoukil" zijn cellen gevormd

van 8-10 personen.

In elke cel is één van hen met de leiding belast.

Deze leiders vergaderen regelmatig.

Binnen deze groep heerst een strenge dicipline.

Men beschikt over ruime geldmiddelen waarvoor vermoe-

delijk wapens worden gekocht.

Door de leden van de " Groep Somoukil " wordt over

een grote aktie gesproken op 25 april 1975, waarbij

een aantal vooraanstaande Nederlanders moet worden

gegijzeld en zonodig gedood.

Hierbij is de naam van minister Van Agt genoemd.

Men is van mening dat de Nederlandse regering door

dit soort van akties gedwongen zal kunnen worden om

de Zuid-Molukkers in Nederland massaal terug te stur

naar hun land van herkomst.



ACD /?
datum 23JÜfcU9/5

CO

b. d.

C (CFO ) nr.:

Aan : CFO

Betreft :

Bijl.:

Van

vernomen.
werd op 30-1-1975 liet volgendi

In de stichting die onlanga is opge/icht in Krimpen
a/d IJssel, spelen *n en
en de belangrijkste rol. &e stichting
beoogt fie strijd voor de vrij Molukken in dit stadium
van de ouderen over te nemen om vervagen van de doel-
stellingen te voorkomen. De ouderen hebben hierover
geen zeggenschap meer en worden beschouwd gefaald
te hebben.

zou de leider zijn van een groep radicalen
die zich het Rode Leger noemt (geen Molukse naam

bekend).
Deze groep heeft contacten in Haarlem, waar

ook nog een
andere leider woont. De organisatie heeft vertakking
in Moordrecht, Ridderkerk en Capelle»

301A10



ACD

datum 3 1 OKI 19? 5

CO

b. - d.

d.d.
O OKT, 1375

: O.N.I.M.

Bijl.:

Uit werd op 17.10.1975
het navolgende vernomen:

De O.N.I.M. = Obor (= Toorts) Nasinaï Ideologie £elanë>ia
is een kleine groepering o.l.v. ene ; bestaande
uit mensen die op de een of andere manier binding hebben
met W-Nw. Guinea.
De ONIM streeft naar de tot standkoming van een Melanesisch<
federatie waarin ook Nw-Guinea (Oost en West samen)
en de Molukken zijn opgenomen

301A10



datum i

CO

b.

1n *? -'

d.d.
t •; n-?
i £. l S s.' « »

1375

GFB
ONIM

Bijl.:

Op 17-10-1975 werd
het volgende

vernomen:

De ONIM werd omstreeks iy6k opgericht met een idealis-
tische doelstelling. De oprichting en het bestaan zijn
een feit geworden, maar veel verder is men ook niet
gekomen.
Na enige tijd bleek, dat de voorzitter
regelmatig overspel pleegde en daarmee het geld uit
de kas had verbruikt. Een poging van om dit

in de schoenen te schuiven leverde eerstge-
nofle'mde een pak slaag op en had tot gevolg, dat
werd benoemd tot algemeen voorzitter van de ONIM.
Dit heeft geduurd tot medio 19&9- Toen namelijk werd

lid vanfe de Tamaela-organisatie.
Sindsdien heeft de ONIM weinig van zich doen horen en
momenteel kan gesteld worden dat zij alleen nog maar
op papier bestaat.

301A1O



datum

CO

b.

C (

Aan

Betreft

d.d.

CF
JUNS1976

Stichting TULAKABESSY te Almalo

Bijl.:

Uit
navolgende vernomen:

werd op 19.5.19?6 het

Op 7-5«197é werd een vergadering gehouden door het
bestuur van de Stichting Tulakabessy in samenwerking
met de initiatiefgroep.

301A10 - 506622*



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Dlatr.: 7~ g A

ACD 1687891
datum 2 5 AUG. 1983

CO

b. d.
mmm

Bijlage(n):

Afschr.: B0=

Betreft:
Bundeling N.G.-Molukkers

Op 10-7-1983 vond in het kader van de bundeling van de Nieuw-
Guinea Molukkers in Boden een bijeenkomst plaats.
Het eerste deel van de ontmoeting werd besteed aan een voet-
balwedstrijd. Na de maaltijd werd aandacht besteed aan het fei-
telijke doel.

Aan de 6k aanwezigen werd gevraagd wat men als uiteindelijk doel
van de bundeling zag; losse contactmannen of een officiële
vertegenwoordiger bij het hoofdbestuur van de B.P.

Men was van mening dat, wat er ook gebeuren zal, men niets moet
overhaasten. Het idee om via sport en/of culturele manifestaties
tot eenheid te komen kreeg eenieders instemming, waarbij dient
te worden opgemerkt, dat men de politiek daarbij niet uit het
oog wil verliezen.

Tenslotte was men blij dat ook jongeren bij het plan zijn be-
trokken en men vond het fijn dat deze dag had plaatsgevonden.
Inplaats van praten was er nu eindelijk iets daadwerkelijks ge-
beurd.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

1724459 !
.; l 2 APR,

d.

Distr.: r Bijlage(n):

Afschr.:

Betreft: Nieuwe Badan

Vernomen weed dat er recentelijk een nieuwe organisatie is opge-
richt . De leden daarvan zijn, voorzover bekend is
geworden:

Voorts werd nog vernomen dat de organisatie "activiteiten in
het buitenland" wil gaan ontplooien.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD 1770988

datum 8 FE8< 1935

b. d. _
DlStr.: 767 Bljlage(n):

Afschr.: B0:

Betreft:

PATTIMÜBA

De gemeente Assen heeft een bedrag van ƒ 100.000,- beschik-
baar gesteld roor de aankoop van een stok grond waarop het
nieuwe stichtingslokaal yen PATTIMURA gebouwd zal gaan worden.
In principe zal dit in april 1985 gerealiseerd worden.

Overigens is voor het gebouw zelf nog een bedrag van
ƒ 150.000,- nodig.

Zoals bekend is het beataur van de St.
ondergebracht in het MASIBN-pand.

PATTIMÜBA nog steeds

200 A 03



Informatierapport

Door rapporteur In te vutten

Volgnr. : 1 •

Datum : 19-8-1986

Evaluatie:

Door BVD In te vullen

BO :

Bijl. :

Dlstr.:

ACD 8 6 0 9 2 / * 076

datum 19. SEP. 19 86

CO

b. d. —-^

Betreft:

Molukse gemeenschap

Na de enigszins uit de hand gelopen Molukse demonstratie van 24-7-86
in Den Haag zijn er diverse evaluatiebijeenkomsten en vergaderingen
over dit onderwerp gehouden.
Daar-hij zijn vier zaken naar voren gekomen:
1. De ordedienst heeft* voor zover dat binnen haar vermogen lag, zeer

goed werk verricht.
2. De aangehouden Molukkers zullen rechtskundige bijstand krijgen van

de advocaat WATILETE uit Amsterdam.
(Evt. ook steun aan gearresteerde Molukkers in Indonesië?).

3. Er is sprake van Molukkers in Assen die een verradersrol spelen
(n.g.o.).

4. Door de huur van de Houtruathallen heeft het organiserend Komitee
zich fors in de schulden gestoken.

Bedoeld Komitee is voornemens om verdere activiteiten te ontplooien,
maar daar zijn nog geen nadere bijzonderheden over bekend geworden.

20QA03


