
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraamde aanslag op paleis Soestdijk door Zuid-Molukkers 
voorjaar 1975 



/or-rv?
datum 30MEI1975

CO

b. - d.

C (CFO ) nr.: 75/1171

Aan : CFO

Betreft : Actie Sóestdijk.

d.d. 29.5.75.

Bijl.:

Van werd op 7-̂ -1975 m.b.t.
de tegen het paleis Soestdijk geplande actie het navol-
gende vernomen.

In Z-Molukse kringen heerst grote verontwaardiging over
het feit dat een aantal landgenoten het Toornemen heeft.
gehad om H.M. de Komingin in gijzeling te nemen.
Een aantal Z.Molukse ex KNIL militairen hebben er bij
MANÜSAMA op aangedrongen de Nederlandse regering te ver-
zoeken om de organisatoren van vnd. gijzelingsplan aan
hen over te dragen. Zij zouden voor de verdere "afhande-
ling" zorg dragen.

MANÜSAMA is voornemens premier Den ÏÏIJL een schriJTen te
doen toekomen over de kwestie Soeetdijk. Als "zijn
kabinet" hiermee instemt zal hij de premier verzoeken de
organisatoren van het gijzelingeplan als ongewenst uit te
wijzen.

In Z-Molukse kringen acht men het, gezien de band van de
Z-Molukkers met het koninklijk huis, uitgesloten dat het
plan tot gijzeling van H.M. de Koningin ontsproten is uit
het brein van een Z-Molukker.
Men verdenkt er de Indonesische Ambassade van hier de hand
in te hebben gehad. Indien de actie doorgang had gevonden
zou dit tot gevolg hebben gehad dat de HMS activiteiten
in Nederland verboden zouden worden.
Indonesië zou hiermee haar doel hebben bereikt, aldus
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datum

CO

b.

09 JUNI19/5

d. ,

C ( CFO) nr.: ~p P"̂  d.d.

Aan : D CFO

Betreft : Voorgenomen ontvoering H.M. de Koningin.

Bijl.:

Op 5-4-1975 werd
het Tolgende Ternonen.

In ,B.P.-kring c.q. Reg. MANDSAMA houdt men er rekening
•ede dat e.s. het ontroeringsplan uitwerkten
op instigatie ran agenten Tan de R.I.-regering.
Immers, als dit plan uitgeroerd zou zijn en de grote
Molukse organisaties zouden hiervan de schuld ge-
kregen hebben, zou dit het einde zijn van de good-vill
die deze organisaties nog hebben en het einde hebben
kunnen zijn van de Molukse organisaties in Nederland.
Dit laatste zou de R.I* zeer welgevallig zijn.
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datum

CO

b.

17 OK11975

d.

C ( CF ) nr.: -l«S"/!2.obi d.d.
Aan

Betreft

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen:

werd op 8.10.1975

De regering MANUSAMA houdt er rekening mede dat de
Soestdijk-affaire (groep ) werd op touw gezet door RI-
agenten met de bedoeling de RMS-Molukkers in discrediet te fcxm
brengen ale gevolg van de anti-Molukse stemming die opge-
roepen zou worden als een dergelijke actie zou worden uit-
gevoerd, '
In deze mening wordt de HMS-reg. gesterkt doordat haar
bekend is dat een zxx der betrokkene in de
Soestdijk-affaire contact onderhield met de RI-ambassadeur
te Den Haag .
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