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Verbinding: Ho.12

Doss.170/31.

Onderwerp: Ar.ibonnese Aangelegenheden.

31 Januari 19Ü3.

/v /

Hierbij wordt medegedeeld, dat h-31
volgende werd vernomen:

Cp Vrijdag 23 en Zaterdag 24 Januari 1953 werd door'
}io-t Uestuur der B.P.R.L.S. (J3adan 1-erwakilan lïepublik
j aluku Selatan) des avonds een besloten vergadering ge-
houden in het cai'é "De ILroon", Spui 10 te 's-Gravonhage.

Aanwezig waren een 70-tal /imbonnezen, t .w. het Be-
stuur van de B.P, » ^ .^ • O* Kampraadleden uit diverse woon-
oorden in iiedariand, enige buiten de kampen wonende tobon-
naaen (voormannen) en enige vertegenwoordigers van Dr
imiULUv/ uit Rotterdam.

Cp deze bij eenkomsten v;ei'd ga zocht naar een nodus om
een eenlaeid onder de Aiabormez-an in I-Je d er land te bereiken
door sacieïiv.'ex'king met de CKAI.IS.

Hoewel het Grarasbestuur voor deae bijeenkomst was
uitgenodigd, verscheen er niemand. Op de tweede avond ver-
scheen slechts het Gramsbestuurslid , die
ecutur geen v; oor ei sprak.

Verder werden op deze bijeenkomsten voorbereidingen
getrol'xen voor de verkiezing van -jen nieuw hoofdbestuur
van de B• P.lï•!.'..3. (einae) ,
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Verbinding: No.

Doss.: 170/67.

Onderwerp: Ambonnese Aangelegenheden. ACD/ JU
Du;.' " " ^

22 Maart 1954.

n / <— l

M W. 1954

Bijl.

Code

Ten vervolge op dezerzijds schrijven d.d. 9
Maart 1954 doss. Ho. 170/66 wordt medegedeeld dat

het volgende werd vernomen.
Op Zaterdag 13 Maart 1954 om 12.00 uur werd door

de g«P«_R,M..S, een besloten vergadering gehouden in het ge-
bouW Amlcftïa aan het Westeinde te ' s-G-ravenhage.

Ongeveer 200 Ambonnezen, afgevaardigden uit de
woonoorden, waren aanwezig.

2ij waren bijeengekomen voor het verkiezen van
een nieuw Hoofdbestuur van de B.P.R.M.S. óoals in bovenaan-
gehaald schrijven was medegedeeld, was het H.B. enige tijd
geleden "en bloc" afgetreden. Het huishoudelijk reglement
bepaalt echter dat jaarlijks in de maand Februari de helft
van het aantal H.B.-leden moet aftreden. Waar nu het gehele
H.B. was afgetreden, kon op deze vergadering geen nieuw
H.B. worden gekozen omdat het huishoudelijk reglement hier-
in niet voorziet. Sr werd uitvoerig gediscussieerd over de
wijziging van het huishoudelijk reglement en mocht over
enige tijd (l 1/2 maand) deze wijziging worden aangenomen,
dan pas kan worden overgegaan tot de verkiezing van een
nieuw H.B.

Bij het Hoofdbestuur van de B.P,R.M.S. aan de
Bazarstraat Ho. 50 te 's-Gravenhage, hebben enige dagen ge-
leden drie stafleden van het "Sngelse blad "Daily Telegraph"
een bezoek gebracht teneinde over de Ambonnezen in Neder-
land meerdere gegevens te verzamelen, zulks vermoedelijk
naar aanleiding van de door de Stichting "Door de 3euwen
Trouw" uitgegeven extra editie van het blad "de Stem van
Ambon". Dit blad werd in het buitenland eveneens verspreid,
Deze ïïngelse journalisten hebben ook aan de Ambonnese woon-
oorden in Nederland een bezoek gebracht.

Naar aanleiding van het in de dagbladen versche-
nen bericht, __ w

dat de leiders van de GRAMS contact heb-
ben gezocht met het Hoge Commissariaat van de R.I. over de
terugkeer der CRAMS-Ambonnezen naar Indonesië, werd verno-
men, dat de juistheid van dit bericht van CRAMS-zijde ten
stelligste ontkend werd. £ij noemden het een "canard".

Van ' werd vernomen, dat van B.P.R.M.S.-
zijde dit bericht juist werd genoemd. Het was bij de
B.P.H.M.S. bekend, dat de CHAHS-leider POLHAUPESSY in het
geheim contact had gezocht met Nederlandse en Indonesische
autoriteiten. Gr zou van Nederlandse kant "een lek" zijn
geweest, zodat "de Maasbode" dit bericht het eerst kon pu-
bliceren.

Omtrent berichten
als zouden een aantal ontevreden GRAMS- en B.P.R.M.S.-lede:
uit hun organisatie zijn getreden en een eigen groepering
hebben gevormd, wordt medegedeeld, dat zowel de B.P.R.M.S.

- als -



- 2 -

als M3 de CRAMS hieromtrent nieta bekend is. Wel is be-
kend dat een 200 CRAHS-leden zijn overgegaan naar de
B.P.R.M.S.

EINDE.



ÏO-L U-L-UU-LIJ-ë, 11 U. J.C. •

Do ss. No. 170/66.
Onderwerp: Ambonnese Aangelegenheden.

Hierbij wordt medegedeeld,

//o.
Dup'. . -~

DAT. 13

Bi.i.

Code
LaJL.

MRT 195*
s
J

Cf,~ï(&t\ \t volgende werd vernomen.

Op Woensdag 3 Maart 1954 des middags, werd door de
B.P.R.M̂ S.. een besloten vergadering gehouden in het
gebouw ""Amicitia" aan het v/esteinde te 's-Gravenhage.

Ongeveer 150 Ambonneaen, afgevaardigden uit de
woonoorden, waren aanwezig,

Er werden algemene besprekingen gehouden over het
aftreden van het Hoofdbestuur van de B.P.R.M.S. Het
hoofdbestuur had niet neer het vertrouwen van de leden.
Snkele dagen vóór deze vergadering namelijk was het
hoofdbestuur in resoluties, die uit de woonoorden waren
gezonden, aangevallen. Onder meer golden als bezwaren var
de leden tegen dit hoofdbestuur, dat het zich mengde in
aangelegenheden van de vertegenwoordigers c.q. ministers
van de R.M.S. 2o werd enige maanden geleden de minister

geschorst, doch enkele leden van het hoofdbestuur
beschouwden hem ondanks deze schorsing nog steeds als
een regeringsfunctionaris. Uit de besprekingen op deze
vergadering bleek dat de leden van de B.P.R.M.S. unaniem
achter de R.M.S. regering en haar vertegenwoordigers
staan.

Het hoofdbestuur is thans demissionnair tot 13 Maar'
a.s., op welke datum in het gebouw Amicitia een nieuw
hoofdbestuur zal worden gekozen.

(einde)



No. 96 - PP -

Onderwerp:
lö December 1954,

ifaar _ werd vernomen, zal door het bestuur
vuil de B.P.E.M.iü. op Vrijdag 17-12-1954 te Utrecht ean bij eenkomst
worden gènouden met vertegenwoordigers v<jn de "kampraden" uit J.e
verschillende \voonoordea. voor «Ambonezen.
Naar verluidt zal op de^e bijeenkomst - waarvan nioö bekend is

waar en hoe iaat deze z<*\n gehouden - o. a. gesproken worden
over de a.g. "60/ir-r e Deling" en de sedert kor b nier-op ingevoerde ver-
scherpte controle.
Het schijnt,Ksaucaiï dat vooral over de ingevoerde verscherpte con-

trole op deze regeling, nogal oiitsteiiLain.̂  is ontstaan onder ds ^rabo-
neaen.jSinde.



Verbinding: No. 12.

Doss.: No. 170/112.

Onderwerp: Ambonnese aangelegenheden.

! ACU/J

DAT. 3 oer. isss !
j

j

Hierbij wordt medegedeeld, dat
het volgende werd vernomen.

Op Zaterdag, 24 September 1955 te 14.00 uur,
werd door de B.P.R.M^S* (Badan Perwakilan Rajat Ilaluku Se-
latan) te 's-Gravenhage een besloten vergadering gehouden
in het gebouw "Amico" aan de Nieuwstraat te 's-Gravenhage,

Het bestuur van de B.P.H.U.S. had voor deze ver-
gadering de karipraden van de H.LI.S. woonoorden in fcfeder-
land opgeroepen. ',

Op deze vergadering waren 42 Ambonnezen <van de
kampraden en 8 bestuursleden van de 3.P.3.H.S. aanwezig.

Besproken werd het opstellen van richtlijnen
voor de candidaatstelling van personen voor de a.s. ver-
kiezingen van het nieuwe bestuur van de B.P.R.M.S. Op de-
ze vergadering is het nogal heftig toegegaan, "dr werd n.l.
scherpe critiek uitgeoefend op het beleid van het huidige
bestuur van de B.P.3.M.S. en dat van de leiders van de
H.M.3. in Rotterdam.

Om plm. 17.00 uur was de vergadering geëindigd
en vertrokken de deelnemers per trein naar hun diverse
woonoorden.

Voorts werd nog vernomen dat in de woonoorden
grote ontevredenheid hesrst over het beleid van de R.M.S.-
leiders en het bestuur van de B.P.ü.IJ.S., zodat plm. 70
procent van de bewoners der woonoorden de maandelijkse
contributie niet meer overmaakt.

EINDE.



Verzoeke agenderen, en retour' CA W
R A P P O R T . .. —
VAN: CAV7/I
Be tr.: Bijeenkomst van de B.P.R.M.S.

l
J

Uit is vernomen,—•ére%~op aâ f̂edag 18 augus-
tus j.l. een bijeenkomst werd gehouden in het gebouw "Ami'citia"
alhier op verzoek van het hoofdbestuur der B.P.R.M.S., waarbij
waren uitgenodigd de leiders der R.M.S. en de kampraden van de
B.P.R.M.S.-kampen. De zes leiders der R.M.S., n.l. MANUSAMA, NIKI-
JULUW, LSBELAUWj KAJADQE, LOKOLLO en TAHAPARY waren aanwezig, als-
mede het voltallige B.P.R.M.3.-bestuur en een aantal kaïapraden, in
totaal ongeveer 100 personen. De vergadering heeft geduurd van half
twee tot acht uur n.m.

De voorzitter van de B.P.B.M.S. deelde mede, dat schriftelijk
verzoeken waren binnengekomen van een groot aantal kampraden waariö.
het bestuur der B.P.R.M.S. werd voorgesteld nu in te stemmen met de
regeling van 13 mei j.l. van het Ministerie van Maatschappelijk
Werk inzake de zelfverzorging.en het verlenen van onderstand van de
zijde van C.A.-Z. aan de niet-werkers, of anders maar af te treden.
Daar het hoofdbestuur van de veronderstelling uitging dat niet alle
kampraden zich met dit voorstel konden verenigen, werd besloten dez
bijeenkomst te beleggen. Door Ir MANUSAMA werd aan de aanwezigen
medegedeeld, dat de tegenwoordige toestand in de B.P.R.M.S.-kampen
niet kon worden bestendigd. Er wordt honger geleden door de niet-
werkers en voornamelijk door de kinderen en ouden van dagen. Hij
heeft zich in verbinding gesteld met de raadsman van de R.M.S., Mr
van Rijckevorsel, die hem had geadviseerd in te stemmen met de nieu
regeling, doch onder protest én in afwachting van de beslissing doo:
de rechter van het aanhangige proces tegen de Nederlandse Regering.
Daar hiermede het ingenomen standpunt van het bestuur der B.P.R.M.S
niet zou worden geschaad, stelde hij dit bestuur voor maar toe te
geven en accoord te gaan met het advies van Mr Rijckevorsel, onder
mededeling dat niet hij alleen, doch de gehele R.M.S.-leiding achte:
dit advies staat.

Na uitvoerige besprekingen bleken alle kampraden in te stemme]
met het voorstel van MANUSAMA. Alleen het hoofdbestuur der B.P.R.M.,
kon zich hiermede niet verenigen en besloot als zodanig, staande de
vergadering, af te treden, waarna vervolgens werd overeengekomen da
in oktober of november a.s. een nieuw hoofdbestuur zal worden geko-
zen. Onmiddellijk na deze beslissing werd door alle kampraden der
B.P.R.M.S. aan het Ministerie van Maatschappelijk Werk bericht, dat
onder bovenvermelde voorwaarden werd ingestemd met de nieuwe rege-
ling en werden de benodigde lijsten ingevuld. In het grootste kamp,
Schattenberg, werd door de^daarvoor in aanmerking komende personen
dan ook bereids de financiële onderstand van C.A.Z. ad ƒ.32.— per
week voor man en vrouw en ƒ.3.— voor elk kind ontvangen en voor de
alleenstaanden ƒ.20.— per week.

TAHAPARY zegt, dat naar hij meent dezelfde regeling ook in de
andere B.P.R.M.S.-kampen reeds wordt toegepast of althans in voorbe-
reiding is, zodat er thans in deze geen verschil meer bestaat met d<
leden die bij de Crams en de Bond van ex-Knil militairen zijn aange-
sloten.

Alleen de groep van vormt hierop nog een uitzonder!]
doch zowel de leiders van de R.M.S. als de kampraden aangesloten bi,
de B.P.R.M.S. en bij de Crams staan geheel afwijzend tegenover de
handelwijze en het optreden van deze groep.

30-8-1956.



Verbinding No, 12.
Doss. No. 170/143.
Onderwerp: Ambomese zaken.

23 november 1957.

/Republik

ACD/
Dupl,

r-. '•• TL- r-, l,
2 9 NOV, 1957

Hierbij wordt medegedeeld, dat op zaterdag 16
november 1957 te 13.00 uur door het bestuur van de
B.P.R.M.S. (Badan Perwakilan/Maluku Selatan), gevestigd
aan de Bazarstraat 50 te 's-Gravenhage, een besloten
bijeenkomst werd gehouden in het gebouw "Amico", gelegen
aan de Nieuwstraat te 's—G-ravenhage.

Van werd vernomen, dat op deze ver-
gadering 4- 100 Ambonnezen, t.w, kampraden en belangstel-
lenden uilf 25 woonoorden, aanwezig waren. Uit het woon-
oord Vught waren £ 40 Ambonnezen per autobus naar Den
Haag gekomen. "~

Van de Ambonnese vereniging "Crams"(van Y/enno)
was en
van de P.JÜ.M.S. (Partai National Maluku Selatan)

als afgevaardigde aanwezig.
De voorzitter van de B.P.R.M.S. -

- leidde de vergadering. Het doel van deze
vergadering was het bespreken van de tweede fase van
de zelfverzorging voor de Ambonnezen. De Nederlandse
regering heeft n.l. het voornemen om de Ambonnezen
in de woonoorden in de toekomst zelf de kosten voor
huisvesting (huishuur) en gebruik van licht en water
te laten betalen.

Na langdurige discussie werd besloten om de be-
zwaren, die segen deze nieuwe regeling waren gerezen,
ter kennis van de regering te brengen.

Ook de vertegenwoordigers van de Crams en de
P.N.M.S. hadden bezwaren tegen de nieuwe zelfverzorgings
bepalingen.

Na bespreking met hun leden zullen de drie Ambonnes
verenigingen, t.w. de B.P.R.M.S., de Crams en P.N.M.S.,
gezamenlijk hun bezwaren bij de Regering voorbrengen.
Er werd op de vergadering door velen gewezen op het feit
dat de Ambonnezen het op financieel gebied toch al
zwaar te verduren hebben. In vergelijking met de Indisch
Nederlanders, die een renteloos voorschot krijgen van de
Nederlandse Regering om meubilair aan te schafien, moe te
de Ambonnezen, die dit voorschot niet krijgen, zich in
schulden steken om zich het nodige aan te schaffen.

Er waren enige heethoofden, die voorstelden met
zijn allen naar Indonesië terug te gaan en zich daar
met de R.I. tegen de Nederlanders te keren. De leiding
wist deze personen te kalmeren.

Om 4 17.00 uur werd de vergadering gesloten.

EINDE.



RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR. : 11.433 8.4.1971

: Vergadering Zd.Mol. te IJsseloord

Van
werd het vol^ence vernomen.

Op 27.3.71 werd in het woonoord te IJsseloord een vergadering
gehouden onder auspiciën, van de BP.
Het doel van deze vergadering was het bespreken van richt-
lijnen en plannen voer de golitieke actie "Geef ons. de Vijf".

Aan de deelnemers van deze vergadering, die uitsluitend
toegang hadden op vertoon van hun lidmaatschapsbewijs, werd
hiervoor een reeks stencils uitgereikt.

Behalve deze stencils, werden ter vergadering tweebrochures
voor ƒ 5>- te koop aangeboden»

i
Het betreft hier de brochures: "SJUffoOLU'vKËRS - feiten en aehl
gronden belicht dooi- de Projectgroep Zuidmolukkers van de
Sociale Academie Rotterdam", en de brochure:
"Het Zuidmolukse probleem: erfenis van een koloniaal verledei
opgemaakt door de""OND^HZOEKGROSP KRISISSÏTUATIES" van het
Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam,
Korte Spinhuissteeg 3»
Gedagtekend 10 december 1970.

TJ.



RAPPORT ÏAN C. 29 april 1971.

Aan : CFO

No. : 11.550

Betr.: Bijeenkomst van wijk- en kampraden te IJsseloord.

In IJsseloord is op 2? maart j.l. een bijeenkomst geweest van
wijk- en kampraden. Op deze vergadering welke bijeen werd
geroepen om te beraadslagen over de wijze waarop dit jaar de
proclamatie van de R.M.S. op 25 april zal worden herdacht,
werd het navolgende besloten.

a. In de ochtend kerkdiensten in de diverse woonwijken c.q.
woonoorden.

b. Te circa 13.00 uur samenkomst in de Houtrusthallen te
Den Haag, alwaar na een vlaggenparade zal worden gebeden
voor de S.M.S.

c. De erewacht zal worden gevormd door leden van de K.P.K.
sector I.

Op deze bijeenkomst waar o.m. MANUSAHA, LOKOLLO en ds. METIA
aanwezig waren werd voorts gesproken over zendtijd, paspoort
en de actie "Geef ons de vijf".
Een aantal niet met name genoemde aanwezigen heeft bij deze
gelegenheid MANUSAMA de vraag gesteld waarom de actie "Geef
ons de vijf" is genoemd en niet "Geef ons de één", waarbij e
gebalde vuist werd getoond.



F ACD

datum

CO

b.

8 DEC. 1972

-d.

RAPPORT VAK C.

Aan : CFO

No. : 17.V73
Eetr.: B.P,-bijeenkomst te Tilburg.

8.12.72

Op 31-10-1972 werd van politie Hoogeveen, het
volgende vernomen.
Op 28-10-1972 zijn aanhangers van de B.P. uit Hoogeveen in
3 bussen naar Tilburg gegaan om aldaar een B.P.-bijeenkomst
bij te wonen.

Aant. CFO.: Op 28-10-1972 begon te Tilburg een reeks
culturele manifestaties.
Doel: verzamelen van gelden t.b.v. de Molukse
Evangelische Kerk.



ACD

d*um \I 1973

CO

.d.

RAPPORT VAN C.

Aan :

No. :

Betr.: Vergadering B. P. -jongeren»

Van werd
op 29-5-1973 liet navolgende vernomen.
i>e B.P.-jongeren hebben op 2-6-1973 een bijeenkomst te Wierden
waarbij president MANUSAMA aanwezig zal zijn.
Op deze bijeenkomst wordt door de jongeren de B.P.-activiteiter
voor de toekomst onder de loupe genomen, waarbij speciaal
aandacht wordt gewijd aan reorganisatie van de B.P.-commissies,
werkgroepen, etc.
Ook zullen voorverkiezingen worden gehouden met het oog op
de a.s. bestuursverkiezing voor de B.P.



ACD

datum

CO

b. c'.

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR. :

BETR.: Voorlichtingsbijeenkomst van de BP

Voor de door de BP op 16 en 23-2.7̂  gehouden voorlichtings-
bijeenkomsten resp. in Boven Smilde en Heer (Maastricht)
was de belangstelling vrij groot.
Als woordvoerders traden op o.m. li.TAHAPARY en "pres."
MANUSAMA.
Eerstgenoemde sprak over zijn "speciale missie"
(Filippijnen) en MANUSAMA gaf een overzicht omtrent de
laatste ontwikkelingen m.b.t. de rechtspositie van de
Zuidmolukkers, het inspraak-orgaan, het beleid van de Ne-
derlandse regering t.a.v, de Molukkers etc.
Na de pauze konden de aanwezigen vragen stellen.

Zowel in Boven Smilde als in Heer werd MANUSAMA de vraag
gesteld waarom hij tegen het gebruik van geweld is, dat
in het belang is van de strijd.
Een aantal aanwezigen gaf te kennen het niet eens te zijn
met de passieve houding en men vroeg zich af of men zich
alles moest laten welgevallen.
MANUSAMA wond zich zichtbaar op over deze vragen en gaf te
kennen elke vorm van geweld af te keuren en voorstander
te zijn van vreedzaam overleg.
Hij verklaarde dit standpunt te zullen blijven huldigen en
zo men het hiermee niet eens zou zijn men maar moest uitzier
naar een andere "president", die wél voor geweld is.
Een aantal aanwezigen reageerden hierop met applaus.



06 AUG.1974

b. d.

Aan

Betreft

d.d.

BP-bijeenkomst te Hatert 29-6-1971*

Bijl.:

Tijdens de bijeenkomst te Hatert is niet gerept over
plannen of mogelijkheid tot het voeren van enige acti<
in augustus 197̂ .
De bijeenkomst te Hatert had tot doel aan de MANUSAMA
aanhangers openbaar te maken, de plannen, verband
houdende met het 5e RMS-lustrum op 25-4-1975 en de
herdenking hiervan waarvoor het thema zal zijn,
H confrontatie", (zie bijlage).
Zoals de bijlage laat zien is deze confrontatie ver-
deeld in 5 onderdelen (A t/m. E).
Elk punt wordt uitgewerkt door een werkcomité o.l.v.
een te Hatert aangewezen persoon.
Punt A zou aanvankelijk worden uitgewerkt door

. Hi£ werd echter tijdene de vergadering ver-
vangen dooj die (met grote bijval) had be-
toogd dat v£$ de realisering van punt A ook beslist
actie c.q. militair optreden niet vergeten dient te
worden omdat alleen politiek gepraat zinloos is.
MANUSAMA wees erop dat harde militaire acties in
Nederland gevoerd het RMS-ideaal alleen maar zullen
schaden. Hij vond echter weinig gehoor en dit had
weer als gevolg dat in de plaats kwam van

Bij de realisatie van punt A wordt
door : ;

bijgestaan

Punt B.' wordt uitgewerkt .door
bijgestaan door de ÜNA^tSt commissie.
Punt C. wordt uitgewerkt door bij-
gestaan door Hej. 1 ï

en een of meer nog aan te wij zet personen
uit de PM-Almelo.

- 2
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Vervolgblad nr. 3 bij C-rapport nr.

- Punt D. wordt uitgewerkt door Drs»
- Punt E, wordt uitgewerkt door , bijge-
staan door i en Mej.

In de bedoeling ligt dat de onderscheiden werkgroepen
(A. t/m. E) elk nog Jx bijeen komen voor de geplande
algemene vergadering op 17-8-197̂  waar dan de concrete
plannen ter tafel gebracht zullen worden.

TS.
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Jhgma vijfde lustrum R. M» B.

" CONFRONTATIE "

"Confrontatie" zal het thema zijn van de herdenking van het
vijfde lustrum van de R. M. S. op 25 april 1975»Willen wij evenwel met
dit thema bereiken dat wij ons op het 5de lustrum zullen kunnen
presenteren als een volk dat dient te worden gerespecteerd,dan zal
het begrip "confrontatie" hier nader moeten worden toegelicht*
"Confrontatie betekent niet alleen het tegenover elkaar stellen van
twee onderling tegenstrijdige meningen of opvattingen,maar dit woord
heeft ook nog de figuurlijke betekenis van iemand de realiteit onder
het oog brengen. Wanne er vrij hier van confrontatie spreken,dan is het
goed duidelijk vooraf te stellen,dat wij een confrontatie bedoelen in
de beide betekenis van het. woord.Bovendien zal de confrontatie .
moeten plaats vinden op vele fronten.Zo zal er moeten zijns
A. in de allereerste plaats een confrontatie van onszelf met de harde

realiteit en de werkelijke situatie van het ogenblik.Wij zullen dezo
harde realiteit.en die werkelijke situatie niet uit de weg moeten
gaan,maar het één en ander onder het oog moeten durven zien en
daaruit de noodzakelijke consequenties moeten durven trekken,

j. Een confrontatie van de op het ogenblik in do internationale werold
en in kringen van de Verenigde Naties heersende opvattingen over
het recht van zelbeschikking van een volk en over dekolonisatie
vraagstukken mot onze eigen opvattingen ten aanzien van deze on-
derwerpen.

C» Een confrontatie van het afwijzend Indonesisch standpunt ten aanzien
van ons onafhankelijkheidsstreven met de oprechte en reële vrijheids-
drang der Zuid Molukkor s, die niet blijvend kan worden genegeerd.

D. Een confrontatie van het door de Nederlandse Regering tot dusver
ten aanzien van ons gevoerd boloid met do werkelijke resultaten verx
dat beleid.

E. Een confrontatie van bepaalde publiekelijke misvattingen hior te
lande ten aanzien van ons,Zuid Molukkcrs, met de werkelijkheid.

Natuurlijk zal do confrontatie op do vijf hierboven genoemde fronten
nader moeten worden uitgewerkt door speciale,daartoe in te stellen
werkgroepen»Als richtlijn wil ik hier enige belangrijke punten noemen,
die bij de bovengenoemde confrontatie niet zullen mogen ontbreken.

.JL. Met betrekking^tot onze confrontatie met do realiteit,dient
duidelijk onderscheid genaakt te worden tussen een realiteit,die
aan verandering onderhevig is, en een realiteit,die een blijvend
karakter heeft.
Zo kan bij een beschouwing van het Zuid Molukse streven naar onaf-
hankelijkheid, do huidege internationale politieke situatie als een
realiteit worden aanvaard,maar dan zal daarbij toch niet uit het
oog verloren mogen worden,dat deze realiteit er morgen geheel
uit kan zien.Politieke realiteiten zijn nanelijk veranderlijke
realiteiten.Realiteiten net een nin of neer blijvend karakter zijn
o.a. J de drang naar vrijheid en onafhankelijkheid.bij het Zuid Molukse
volk; de verarming van de Zuid Molukse Archipel,zolang dit gebied
door anderen wordt bestuurd en overheerst en de volkomen andere
geaardheid van de Zuid Molukkors ten opzichte van andere bevolkir.̂ ^
groepen in do Indische Archipel.
Een beschouwing vnn de huidige politieke realiteit moet ons echter?
wel tot het inzicht brengen dat ons politiek onafhankelijkheid-
ideaal vemoedelijk niet op korte ternijn verwezenlijkt zal kumion
worden.Dit brengt net zich nee,dat wij ons hier hebbon te bezinnor.
op do wijze waarop wij dit politiek ideaal zullen blijven uitdragen
en sullen blijven nastreven.



-2-
In dit verband noot worden opgemerkt dat ons streven nier in
Nederland naar "behoud van de eigen identiteit .niet alleen wordt.
"belaagd door invloeden en zelfs bewuste Beïnvloeding van buiten,
naar ook door de wijze waarop wij denken a_ te konen voor ons on-
af hankelijkheidsideaal» Tot één van de wezenskenmerken van onze
identiteit f behoort vhet^ni et. -to - loochenen, feit, dat- -wij allen? be-*-
horen tot een volk,dat in het verleden steeds bekend gestaan
heeft door de grote plichtsbetrachting,de noeste ijver,de voor-
uitstrevendheid, de onwankelbare trouw en de grote moed en dapper-
heid van zijn zonen én dochteren." ' ' •
In ons streven naar een onafhankelijke R.M» S« dreigen de hier ge-
noemde eigenschappen verloren te gaan. Er is nonelijk na de Uweedo
Wereldoorlog overal,niet alleen ènder de Zuid Molukkers,maar ook

_ bij andere volkeren,een duidelijke tendens merkbaar,om in de wereld
"~' van vandaag niet alleen vooruit te konen via bewezen prestaties

en via plichtsbetrachting,via ijver en trouw,maar via de gemak-
kelijker paden van de politiek.ünze confrontatie met de werkelijk-
heid zal ons op dit punt de ogen moeten openen en een duidelijke
weg moeten wijzen,hoe wij onze strijd zullen voortzetten»

B« Het standpunt van de Verenigde Naties ten aanzien van het recht
van zelfboschikking wordt o.a*bepaald door de opvatting dat met

• betrekking tot jonge stat en, die eerst kort hun onafhankelijkheid
verwierven, geen steun mag worden verleend aan af scheidings-
bewegingen» Een dergelijke gedragslijn mag in zijn algemeenheid
misschien wel juist zijn (misschien,omdat dit nog geenszins
v ast staat), t en aanzien van de Zuid Molukken gaat deze opvatting
in ieder geval niet op»Immers,bij de souvereiniteitsoverdracht op
2? december 194-91werd in de, ook dooe de UNGI ondertekende
R«T« C» -over eenkomsten, zeer nadrukkelijk b€paald,dat de'uiteinde-
lijke staatsstructuur op een later tijdstip .nog ,nader zou worden-,
bppaald. Daarbij werd de mpgelijkheid open gehouden, van een legaal,

s- uittreden uit het Indonesische staatsverband van.de deelstaten»
Bovendien,is de-bezorgdheid.'Van de :V»N»met .betrekking ,tot het
voortbestaan 'v,an :.koloniali^me:. in, bepaalde, door .'.andere .landen .over-
heerste, dan wel.beheerde gëbieden^te beperkt*Doze bezorgheid mag
zich namelijk niet alleen maar beperken tot de z«g*trustgebieden
maar .zal zich ook moeten uitstrekken tot bepaalde ontwikkelingen,.,
die het gevolg zijn van latere ontwikkelingen, zo als het defcoloni-
satieprooes. .,- : • . - : - * ' - . " . . . : - ; • „ . , , - • « - = . v . .; '• • . . ; . . ; • - -

C* Déi. Indonesiscne leiders zijn steeds vanaf het eerste begin uitge-
gaan van dé gedachte dat het gebied van Sabang.tot Merauko een '•-"
staatkundige en politieke eenheid is»De leuze was "en is nog steeds
"Indonesië,.van Sabang tot .Merauke,eon en ondeelbaar"» .-.,
Deze opvatting woödt noch door hitorie,.noch door de werkelijkheid
bevestigd»Het begrip Indonesië heeft dezelfde waarde als het be-
grip Europa.In dit verband zal duidelijk naar voren gebracht
moeten worden op welk manieren de Indonesische nachtshebbers in

., . werkelijkheid geprobeerd hebben de Zuid Molukkers,die voorstanders
zijn van een eigen Zuid Molukse onafhankelijke staat,te overtuigen
van hun "onjuist" standpunt» .. .
W5j van onze kant noeten duidelijk stellen Boe de werkelijke situatie
hier en in.do Zuid Molukken is. .



D. Bij deze confrontatie noot ervoor worden opgepast dat wij niet ver-
vallen in een uitsluitend becritiseren van het Nederlandse
Regeringsbeleid. Bij een verdere uitwerking van dit punt zullen wij
daar nauolijk al te gauw de neiging toe hebben.Waar het tenslotte
bij deze confrontatie on gaat is on,tegenover het door de Neder-
landse Regering in de loop der jaren ton aanzien van ons gevoerd
beleid,duidelijk te stellen de werkelijke resultaten van dat beleido
Daarbij zal o. a. tot uiting kunnen konen dat dat beleid,dat op
repatriëring of op een opgaan van de Zuid Molukse geneenschap in
de Nederlandse sanenleving is gericht,juist het Zuid Molukse
nationalisne onder de jongere generatie ten zeerste bevordert en
het zelfs in een richting stuwt,waarbij politieke tegenstellingen
worden verscherpt en ongewenste.situaties kunnen ontstaan.
Tegenover de door nevrouw Klonpé als Minister van C.R.M» enige
jaren geloden.in do Tweede Kaner de Staten Generaal geuite ver-
onderstelling^ dat het R.M. S.-ideaal nog alleen bij de oudere gene-

^ ratie leeft en dat bij de jongeren,die nog nooit hun eigen land
~ net eigen ogen hebben aanschouwd,dit ideaal aan het vervagen is,

moet duidelijk de realiteit van het tegendeel worden gesteld.Ook
zal noeten worden ingegaan op' wat diverse nalcn door'de Nederlandse
Regering in het Nederlandse Parlenént is verkondigd,nanelijk dat zij
reeds in 1950 bij de Verenigde Naties bepaalde stappen heeft on-

• dernonen net betrekking tot het Zuid Molukse recht van zelfbe-
schikking,naar dat daar geen belangstelling voor do zaak was.
Hiertegenover kan gesteld worden wat de ervaring zijn van diegenen
onder ons,die deze zaak weieens net bescheiden niddelen onder de
aandacht van andere landen hübben gebrachte
Tot slot noet worden boklentoond,dat een politieke zaak als die
van de R.M.S. on een politieke oplossing vraagt en ninner net
sociale en naatschappelijke naatregelen kan v/orden opgelost.

E. ED zijn bepaalde publiekelijke opvattingen in Nederland ten aanzien
van de Zuid Molukkers,die beslist onjuist zijn en een onrechtvaardig
ongunstig licht worpen op deze nensen. Dit ongunstig beeld wordt
vooral bevorderd door een voor het nerendeel verkeerd ingesteld

"̂  publiciteitsnediun in Nederland (televisie,radio,nieuwsbladen en
weekbladen).De publieke opinie noet hier geconfronteerd v/orden
net de werkelijkheid.Welke zijn deze publiekelijke misvattingen?
Ik wil hier slechts een tweetal noen en,naar no gelijk zijn er nog
enige andere te bedenken. Dit laatste is dan vooral een punt dat
in de nader in te stellen werkconriissie,die zich net dit onderwerp
zal bezighouden,vorder noet worden bekeken.
Velen in Nederland zijn de nening toegedaan,dat de Zuid Molukkers
weinig tolerant zijn ten aanzien van politiek andersdenkenden. De ze
gedachte en nening wordt gevoed door bepaalde berichten in nieuws-
bladen,waarin beschreven wordt hoe politiek andersdenkenden onder
de Zuid Molukkers (hierbij dient vooral gedacht te worden aan de
leden van de API) onder druk en dreiging uit do Zuid Molukse
wijkgenoonschappen worden geweerd. Een dergelijk optreden van onze
kant zal hier duidelijk en aannemelijk noeten worden genaakt-
Onder Nederlanders hoort nen weieens de vraag: "Wat doen die Zuid
Molukkers hier .Waarom gaan zij niet terug naar hun eigen land?"
Ook hier is een confrontatie net ons standpunt en net de werkelijk-
heid volkomen op zijn plaats.



ACD /./ƒ*<*>ƒ/
datum 29AUG.1974

co

b. d.

C

Aan

Betreft

nr.:

: CFO
: Bijeenkomst BP.

d.d.

Bijl.:

Op 1̂ .8.74 werd van een doorgaans betrouwbare informant het
navolgende vernomen.

Op 31.8.7̂  houdt de BP een plenoverfcadering te Assen.
Aanwezig zullen ook zijn :
- bestuur BP
- de Centrale werkgroep BP.
- de UNASI
- KPK.

MP.
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ACD

datum 15 OK11974

CO

b. d.

C(CFO) nr.: ̂ \> d.d. \ _ \ ""

Aan : CFO

Betreft : Molukse bijeenkomst d.d» 28.9*197^

Bijl.:

Bedoeld als voorlichting van het volk t.a*v. de plannen
c.q. voorbereiding van de "aktie, confrontatie 1975" werd
op 28*9*197̂  in bet gebouw Pattinura te Assen een bijeen-
komst gehouden o.l.v. de regering MANDSAMA; bijgestaan door
het BP Hfd. bestuur.
Enige interessante punt en die in deze bijeenkomst naar voren
kwamen, zijn;

- Vertegenwoordigers van het volk hebben bij MANDSAMA er op
aangedrongen contact op te nemen met de hiervoor in
aanmerking komende VN organisaties om het Molukse probleea
weer onder de aandacht te brengen van de wereld.

- MANUSAMA heeft uitdrukkelijk verklaard dat confrontatie
aktie uitsluitend zal zijn een politieke confrontatie en
geweld onder géén beding zal zijn toegestaan.
Uitdrukkelijk stelde hij nog dat ook "militaire" akties,
zoals ~ destijds suggereerde, niet gehouden mogen
worden. ( heeft zich hierbij neergelegd).
MANUSAMA stelde nog dat elke gewelddadige aktie in
Nederland gevoerd, afbreuk zou doen aan het Molukse strev
Hij voegde hieraan toe dat als men dergelijke akties wild
voeren, dit dein in de Molukken diende te gebeuren, door
middel van infiltratie of dergelijke.
MANUSAMA maakte voorts duidelijk dat allejictiviteiten
m.b.t. de "aktie, confrontatie 1975" gecoördineerd zullen
worden door de B.P.

- T.A.v. het Molukse probleem deed MANUSAMA nog de mededeli
dat hij genegen is om hierover te spreken met de R.I.
delegatie; echter alleen dan, als deze delegatie zou zijr
samengesteld uit figuren die pres. SUHAKTO vertegenwoor-
digen en dus gemachtigden zijn.
In een gesprek met de R.I.- ambassadeur en/of ambassade-
personeel ziet MANUSAMA geen heil en wijst dit dan ook ai

MB
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AC D

datum

CO

Je
AUG.1975

C (CFO ) nr.: TW 11 Y/ d.d.

Aan :

Betreft : Zuid Molukse "Coöperaties".

Bijl.:

Op 10-6-1975 werd

vernomen:
het volgende

Op 7 juni j.l. heeft de Badan Persatuan in Wierden
een vergadering gehouden. Tot de aanwezigen behoorde
o.a. Ir.MANUSAMA.
Op deze vergadering ZQ.U gesproken zijn over de op-
richting van z.g. coöperaties, in alle woonoorden in
Nederland waar aanhangers van de B.P* woonachtig zijn*
De coöperaties zullen centraal voedingsmiddelen etc.
inkopen en deze met een winstpercentage van circa 856
weer verkopen. De aldus verkregen gelden zullen worden
besteed aan het betalen van oude schulden en de aan-
koop van wapens.

AANT.CFQ
Enige lichte twijfel is op zijn minst gerechtvaardigd
t.a.v. de bewering dat er over wapenaankoop is ge-
sproken in MANUSAMA's aanwezigheid.

Typ.CW,
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ACD

datum 15 SEP. 197 5

CO

b.

C ( cj

Aan

Betreft

) nr.: d.d. \ SE?.

GF

Bijl.:

heeft
bericht ontvangen:

2 aug. j.l. Vaassen*

uit Vaassen het volgend

Bijeenkomst gehouden op initiatief van de Badan Persatuan
met het doel om onder de Holukkers in Nederland tot een-
heid te komen.
Tot de aanwezigen behoorden o.a.:

Ir. MAWTJSAMA
NIKIJÏÏLÏÏV
LOKOLLO
Ds. KETIART
TAHAPARY

- Van de Permesta:

/"tot Beide groeperingen hadden reeds/samenwerking besloten.

Aan de TAMAELA-groepering waren eveneens' uitnodigingen
verzonden, maar aangezien Gen̂  TAMAELA momenteel in het
buitenland verblijft, wafcVn er van zijn groepering slecht,
een aantal commando*s vertegenwoordigd.
Het doel van de bijeenkomst, aldus , was daardoor
reeds bij voorbaat tot mislukken gedoemd.

trok hieruit de conclusie, dat MANÏÏSAMA en
1. nog steeds trachten om Gen. TAMAELA opzij te zetten en
2. deze bijeenkomst diende "als zoethoudertje" voor het
Molukse volk onder het motto "MANÏÏSAMA, de grote leider,
doet nog wel wat voor zijn volk".

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

Op deze bijeenkomst is torens gesproken over het erkennen
van de EMS door de Nederlandse regering. Volgens was
besloten on de Nederlandse regering onder druk te zetten,
wanneer dit niet volgens de normale weg bereikt kon worden
E.e.a. volgens het gebruikelijke stramima van geldinzame-
lingen, wapens kopen, actie voeren. T.w.b. de aankoop
van wapens dacht men eraan om contacten te leggen met
(Chinese ) communisten en/of communistische groeperingen.
De acties zou men gaan voeren in dezelfde trent zoals de
Palestijnse verzetsorganisaties dit deden. De voorbeelden
en resultaten daarvan hebben zij op TV kunnen zien.

Volgens zou MANUSAMA methet bovenstaande hebben
ingestemd. Hij zou wel moeten, omdat hij anders zijn
"greep" op het volk zou verliezen.

Tijdens de bijeenkomst deed wel een klein incident voor,
tijdens de redevoering van LOKOLLO. Deze werd namelijk in
de rede gevallen door de cpmmando_

• werd hierop door aanwezige KPK-menser
het zwijgen opgelegd.

accepteerde dit niet, omdat "hij het bij gen.
TAMAELA anders gewend was". Daar mocht hij namelijk wel
een opmerking plaatsen.- Later, tijdens de feestavond na
afloop van de bijeenkomst, is hierover een xmmt vechtpar-
tij ontstaan, waarbij steun had gekregen van
commando*s uit het Zuiden (Sittard en Helmond). De mensen
van hebben daarbij een behoorlijk pak slaag
gekregen, aldus
Tijdens de vejfchtpartij zijn ook schoten gelost.
Vermoedelijk waren hierbij betrokken ene

en
één van de kinderen van , beiden wonende te
Vaassen.
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TErtBINDING 54.
tfo.79/76.

Onderwerp: Zuid-Molukkers

T.a.v de heer

detum 1 C FHS. 1S76
i.

CO
ïbmedegedee||d :Door een informant wordt het volgend

Op zaterdag 31 januari 1976 werd doo

een voorlichtings-vergadering gehouden iri de Zuid-Molukse

woonwijk aan de Venesluis te Hoogeveen.

Deze vergadering stond onder leiding van de heer

,"minister van bijzondere zaken in het kabinet Manusama

Het belangrijkste onderwerp van deze vergadering was

dat alle Zuid-Molukse gezinnen en verder alle

workende Zuid-Molukkers werden opgeroepen om een eenmalig

bedrag van honderd gulden te geven ten bate van de verdedi-

ging van de 14 "vrijheidsstrijders" uit Vijster en

Amsterdam.

De heer riep de aanwezigen op "pal" te staan

voor de zaak van de R.M.S. en vroeg nogmaals met klem om

genoemde financiële steun.

Hij vervolgde zijn betoog door te stellen dat de Nederlands

regering tot op heden met de Zuid-Molukkers steeds een

"vuil" spelletje heeft gespeeld en dat de Nederlandse rege-

ring het ideaal van de R.M.S. nooit serieus heeft genomen.

Volgens informant is de heer raet een aantal ge-

lijkgestemde personen bezig om de Zuid-Molukse gemeenschap

in Nederland op te hitsen tegen de Nederlandse regering.

De heer stelde dat de besprekingen van 17 januaj

1976 van nul en gener waarde waren.

Naar buiten uit heeft rnen doen voorkomen dat er goede resu]

taten waren geboekt, maar wezenlijk is er n&ets veranderd :

de houding van de Nederlandse regering.

Binnenkort zullen de Vrije Zuid-Molukse jongeren een verga<

ring beleggen in Hoogeveen onder leiding van

liet is de bedoeling om op deze vergadering de jongeren voo]

te lichten en te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om

tot verwezelijking van het R.M.S. ideaal te komen. De datur

van deze vergadering moet nog worden vastgesteld.

Volgens broeit het binnen de Zuid-Molukse gemeen-

schappen in Assen-Bovensmilde- en Venlo nog steeds en is e:

binnen deze gemeenschappen een duidelijke bereidheid aanwe:

om eventueel tot een aktie over te gaan.
4-2-1976.



datum O 2 MR! 1976

CO

b. d.

dd > 2 MC ETSC ( CF)nr.:

Aan : cf*

Betreft : Vergadering in Capelle a/d IJssel op 2^.1.1976

Bijl.:

werd
het volgende vernomen:

De vergadering werd bezocht door vijfhonderd a zeshonderd
personen uit diverse delen des lands. Vooral de plaatsen,
Leerdam, Nijverdal en Hatert waren goed vertegenwoordigd
en er waren ook veel "ex"-TAMAELA-aanhangers aanwezig.

Van Boven-Smilde en Assen waren er slechts de officiële
vertegenwoordigers en zelfs de ouders van de daders van
Wijster en Amsterdam waren niet aanwezig. Ook waren er
opvallend veel jongeren aanwezig.
MANUSAMA heeft zich beperkt tot het communiqué en een vrij
korte, sobere verklaring, doch METIARY ging al weer enigszii
op de volksmennerstoer.
De meeste mensen waren, naar de indruk van , x±x met
vrij gespannen verwachtingen naar de vergadering gekomen
•aar, volgens , was MANUSAMA er in geslaagd ze/é weer
met beide benen op de grond te krijgen.

In de vergaderruimte was een omroepinstallatie aanwezig,
zodat men de vergadering ook elders kon volgen, omdat
de ruimte veel te klein was voor zoveel mensen.

Hoewel de stemming vrij gematigd was, en vooral het woord
werd gevraagd door ex-KNIL figuren, was één uitlating
van een onbekende toch wel vermeldens waard: "Als de
commissie niks wordt: dan blazen we heel Nederland op en
jullie erbij".

Tijdens de vergadering deed MANTOÏÏW van het ICCAN de sugges
tie de verhouding ouderen-jongeren in het BP-bestuur te
wijzigen van 2:1 in 1:J.
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,> 7x-1976

r

Onderwerp: 1976
Zui d-M olukk en Tribunaal , . • *JL ̂  _

Op donderdag 4- maart 1976'ueeil Lu Amsterdam in de
grote zaal van "Krasnapolsky" een door de Stichting "Getuigenis en Eenheic
georganiseerde bijeenkomst plaatsgevonden onder het motto: "Zuid-Molukken
Tribunaal".

De bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 900 per-
sonen, waarvan ongeveer een kwart gedeelte een blanke huidskleur had.

De grote zaal van "Krasnapolsky" was gehuurd door
ïs, te Amsterdam, Deze dominei
fioudt iedl3rê1*zondcag met zijn stichting godsdienstoefeningen in "Krasnapoli
-ky».

Als voorzitter trad op een zekere , ter-
wijl op het podium meerdere bestuursleden van eerdergenoemde stichting
waren gezeten.

Door de voorzitter werd als gast begroet de heer
Ir. J.A,__MANUgAMA en echtgenote zomede mevrouw SOUMOKIL. Voor de vocale 01
lijsting zorgde een koor van Zuid-Molukse dames onder leiding van de beke:
de Ds. METIARY.

Even na 20,00 uur werd de bijeenkomst geopend door
'voorzitter , die een korte inleiding hield, waarbij ook een ge-
deelte in de Maleise taal. Hierna gaf Ds. een beschrijving van

•- verdiensten van , die een gedeelte van sijn leven op 'de Zuid-Mo
lukken zou hebben gewoond en onder meer begiftigd zou zijn als ridder in
de orde van Oranje Nassau.

Vervolgens werd een kort woord gesproken door een
onbekend gebleven bestuurlid van de stichting, waarna het woord werd gege
ven aan de heer J_,A. MANUSAMA, Hierna werden enkele liederen gezongen doo
het koor van Ds. MBTIARY.

De hoofdmoot van de avond was het hierna volgend b
toog Van Ds, dat grotendeels een opsomming was van het on-
recht dat het Zuid-Molukse volk is aangedaan. Hij belichtte hierbij het
kerkelijk aspect van deze kwestie, het politieke aspect en het sociaal
maatschappelijke aspect.

Te ongeveer 22,15 uur werd de bijeenkomst gesloten

Bij het verlaten van de zaal werd aan een ieder een brochure uitgereikt .
waaroj?



Nr. 7x-1976 - bl. 2

waarop de tekst voorkomt: "Tribunaal", een getuigenis a" décharge in de
zaak van de Zuidmolukkers, door Ds. .



AC D

datum 08MRT.1976
co

b. d.

C(CfO)nr. :

Aan :

Betreft : Meeting te Amsterdam

d.d. 8 nunr 1975

Bijl.:

het navolgende vernomen:
werd op 23~2-?6

Op A—3-?6 wordt een openbare meeting gehouden m.b.t
RMS-probelemen in Krasnapolsky te Amsterdam.
Aanvang 20-00 uur.
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datum 10JUM1976

CO

b. d.

C (CFO )nr.:

Aan :

Betreft

d.d. 10 M\6

'• Bijeenkomst_JBP op 10 april 19?6

Bijl.:

Van werd
het navolgende vernomen omtrent de op 10 april j,
gehouden BP vergadering in Den Haag.

1.

De inzamelingsactie welke was gehouden na de acties te Beile
en Amsterdam, heeft ƒ 220.000,— opgebracht. Van dit bedrag
zal de verdediging worden betaald, voorts krijgen de ouders
van &de veroordeelden een tegemoetkoming voor bestrijding
van de reiskosten etc. voor bezoek aan hun kinderen. Het
resterende bedrag zal in het "Fonds National" worden gestort
Volgens hebben enkele van de ouders echter te kennen
gegeven de geldelijke tegemoetkoming te zullen weigeren omda
het initiatief tot deze inzameling is uitgegaan~van ds.
HETIARY. Zij zijn het n.l. niet eens met nét door betrokkene
'gevoerde bemiddelingsbeleid gedurende de bezetting. Toen de
opgelegde straffen ter sprake kwamen deelde het landelijk-
hoofd van de KPK, mede dat een groot aantal jongerer
hun misnoegen heeït geuit over de straffen welke naar hun
mening te hoog zijn. Volgens hen krijgt een Nederlander vooi
het plegen van een moord maar drie a vier jaar. MANTJSAMA hee
hierop tegen te verstaan gegeven dat de jongeren zich
hier buiten dienen te houden en geen protest mogen laten
horen. Als de veroordeelden het niet met de straffen eens zi
moeten zij zelf hogerberoep aanvragen, aldus MANTJSAMA.
De in Tilburg woonachtige _ __ betreurde het dat de
1-H jongens aich hebben laten misleiden, zij zijn slechts de
uitvoerders geweest en moeten nu voor hun daden boeten.
De aanzetters hiertoe wassen hun handen in onschuld en gaan
vrijuit. Hij verzocht de aanwezige leiders derhalve in het
vervolg de jongens met rust te laten. Als er zonodig actie
gevoerd moet worden doe zelf dan mee of durf de verantwoor-
ding hiervan te dragen, aldus 7" Geprikkeld merkte
ds. MJüïÏAR? op dat zijn naam al meerdere malen was genoemd
als opdrachtgever, hij zei zich hier niets van aan te trekk
en voor niemand bang te zijn. Toen zei in het alge
meen te hebben gesproken en geen namen te hebben genoemd
bond METIARY wat in.
V.w.b. de commissie deelde mede dat op de bijeenkomst
is bepaald dat hier van de volgende personen deel uit -2-
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Vervolgblad nr. ~2- bij C-rapport nr.

gaan maken: , ,.„„., en ^

Tot slot deeldö MA"NUSAÜA mede dat hem steeds meer verzoeken
van jongeren bereiken om de mogelijkheid "te onderzoeken
naar samenwerking met c.q. steun zoeken M i communistische
landen. MANUSAMA heeft echter te kennen gegven hier weinig
voor te voelen.

301A11



ACD . f JU
datum 2SCCL1976

CO

b. d.

«w. 2 8 DEC. 1976C ( C F O ) n r . :

Aan :

Betreft : Bijeenkomst B.P. te Wierden opA6.11 .1976

Bijl.:

Uit
het navolgende vernomen»

werd

Van het Kabinet en het B. P. -bestuur waren aanwezig:
MANÜSAHA

Kol. TAHAPARY
Ds METIARY

Aan belangstellenden waren circa 150 personen aan-
wezig; afkomstig uit Wierden; Almelo; N ij verdal.

In hoofdzaak werd door MANUSAMA gesproken over de
zgn. rechtspositie Z.-Molukkers en het in te voeren
nieuwe paspoort voor Molukkers. .
Voorts deed MANUSAMA de navolgende mededelingen
- hij had uit de Molukken een brief ontvangen geda-
teerd 13.8.1976, afkomstig van het Moluks'verzet
aldaar.
In deze brief werd gesteld dat het Moluks verzet
achter MANUSAMA staat.

*ï twee weken geleden ontving MANUSAMA een brief van
één der ouders van een Wijster terrorist waarin
(op verzoek van alle veertien terroristen gevraagd
wordt om financiële steun uit het Naïi&ate Fonds
voor de gezinnen van deze terroristen.
MANUSAMA maakte duidelijk dat e.e.a. niet ingewilligd
kan worden.

Ene uit Wierden stelde de vraag of er gelden
ter beschikking worden gesteld voor de aankoop van
wapens $.b.v. de R.M.S.-strijd.
MANUSAMA antwoordde dat hij op deze vraag niet kan
ingaan maar dat later het volk wel geïnformeerd zal
worden. __^_
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ACD/.

datum C? MKH977
co

b. d.

C ( CFO ) "'• ••

Aan :

Betreft : Afscheidsreceptie Hr. DROESEN

-3~U

Bijl.:

Op werd
volgende vernomen:

het

Op 15.1.1977 heeft Mr. DROESBN van het bestuur van de
B.P.R.M.S. een afscheidsreceptie aangeboden gekregen.

De belangstelling voor deze receptie - ongeveer 50 personen
viel tegen.
Het kabinet MANUSAMA en METIAHI (met zijn vrouw) waren
er vanzelfsprekend wel, maar hét gewone volk werd slechts
vertegenwoordigd door enkele ex-Wassenaar en Garuda
jongens met hun echtgenotes uit Capelle aan de IJssel.
Van de ouders van de "veertien" uit Bovensmilde waren
slechts en aanwezig.
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/Eet voltallige
kabinet MANUSA IA

mC (CFO )nr.: «W/ 7°7 <«•«••

: « 7 i^
Betreft : Nieuwjaarsreceptie van het kabinet MANÜSAMA.

Bijl.:

werd het volgende
vernomen.

In besloten gezelschap heeft ir. MANÜSAMA op zaterdag
7 januari om 1̂ .00 uur in Oostgaarde een nieuwjaarsreceptie
gegeven. De volgende RMS-ers waren uitgenodigd en Aanwezig:/

en het Badan Persatuan-hoofdbestuur was vertegenwoor-
digd door

In zijn toespraak verdedigde MANÜSAMA de reis, die
c.s. binnenkort naar Indonesië zullen gaan maken. MANÜSAMA
liet weten van mening te zijn, dat een dialoog met Indone-
sië in eerste instantie niet afgewezen diende te worden.
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Vervolgblad nr. bij C-rapport nr.

Voorns presentejwfUe MANDSAMA zijn nieuwe kabinet en net
name ';. Ondanks de leeftijd van laatstgenoemde
moeiRt hij, aldtfs MANUSAMA, geheel worden geaccepteerd.
Tensïô e .sprak MANUSAMA de hoop uit, dat aan de grote ver-
splintering van de Zuidmolukse jongerenorganisatie een
einde zal komen in tiet nieuwe jaar. Het had de grote belang-
stelling bij het kabinet en MANUSAMA hoopte dat d.m.v. een
congres in het voorjaar een eerste stap in de goede richting
kan wor4«n geset. Vervolgens gaf MANUSAMA het woord aan de
aadere kabinetsleden.
TUTUHATUNEWA uitte in zijn speech veel kritiek op de reeds
weer naar Indonesië vertrokken diplomaat . Toch
vond TUTUHATUNEWA een dialoog met Indonesië noodzakelijk,
teneinde te weten wat de Indonesische regering exact te
bieden heeft.
Recht daar tegenover stond de mening van , die
van oordeel was, dat ze (de RMS in Nederland) al jaren lang
wisten, wat Indonesië hun te zeggen heeft. is der-
halve tegen een dialoog en vond dat de Molukkers in Neder-
land eerst intern orde op zaken moesten stellen.

benadrukte in zijn toespraak dat hij niet alleei
van leeftijd jong was, maar dat hij bovendien zeer "nieuw"
in de Zuidmolukse organisaties terecht was gekomen. Op kort»
termijn wilde hij hier verandering in "brengen, door zoveel
mogelijk vergaderingen en bijeenkomsten te bezoeken.
Als laatste kabinetslid sprajrjDoJLf-LILIPALY. Hij bepleitte
een grotere samenwerking—vaS de diverse RMS-organisaties.
Er werd volgens hem nogal waVlangs elkaar heen gewerkt.
Na het kabinet kregen ook enkele vertegenwoordigers van de
andere organisaties gelegenheid om hun nieuwjaarswens uit
te spreken.
De BP-voorzitter, METIART, maakte hier gebruik van. Inhou-
delijk zei hij maar weinig. In zijn toespraak deed hij also.
alles koek en ei was tussen hem en MANUSAMA. Hij pleitte
zelfs voor meer vertrouwen in de Kepala Negara.
Bij uit Eist wekte deze huichelachtige speech een
impulsieve reactie op. Hij probeerde tevergeefs de onenig-
heid tussen de dominee en MANUSAMA in discussie te brengen.
Als staflid van de KPK sprak Frieda TOMASOA het gezelschap
toe. Ook zij pleitte voor een snel congres ten behoeve van
de Zuidmolukse jongerenorganisaties. Zij had in diverse
wijken een toenemende ontevredenheid bemerkt over de huidigi
jongerenleiding.

MP.
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ACDX

datum l 3 SER 1978

CO

b.

C(CFO )nr:

Aan : CFB

Betreft : B. P. -Pleno- vergadering.

d-d •' '13 SEMS78

Bijl.:

Op 7.8.78 werd
het volgende vernomen.

Op zaterdag 29 juli jl. vond in de Bazarstraat in Den
een Pleno-vergadering van de Badan Persatuan plaats.
Deze duurde van 11.00 tot ca. 18.00 uur.
Tot de aanwezigen behoorden o.m.:
B.P. :

S.P.P. :

P.M.

De S.P.P./P.M. was door de B.P. uitgenodigd voor een "nadere
kennismaking" en om te vernemen wat er momenteel onder de
Molukse jongeren leeft en hoe er gedacht wordt. Met dit
laatste functioneerde de S.P.P. dus als spreekbuis voor de
jongeren.

M.b.t. de S.P.P. werd gesproken over het programma, de werk-
wijze, ontwikkeling, ervaringen en de huidige stand van
zaken, o.m. het a.s. congres.
Ook werd gesproken over de beginperiode van de S.P.P. en daa]
bij werd METIAKY door één van de S.P.P.-leden aangewezen als
de schuldige voor het falen van de S.P.P. toen, doordat
METIABY een jongerenorganisatie voorstond die>het beleid van

- 2 -
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Vervolgblad nr. 2 bt] C-rapport nr.

de B.P. (klakkeloos) aou volgen en dit bereikte door de op-
richting van de P.M.
De S.P.P. is nu - net als na de eerste oprichting - een
"oppositie"-partij, die vindt dat zij het recht heeft om
kritiek op het gevoerde beleid te hebben. Door het bundelen
van diverse jongerengroeperingen kan zij dan spreken namens
een grote achterban.
Tijdens de vergadering werd de S.P.P. door de B.P. erkent
als jongerenpartij en METIARY sprak de hoop uit dat S.P.P.
en P.M. tot een samensmelting zouden komen.
Tevens werd toegezegd dat het aanstaande S.P.P.-congres door
de B.P. (Fonds Nasional) zal worden gefinancierd.
In het vervolg zal de S.P.P. ook aanwezig zijn bij elke
pleno-vergadering van de B.P. en het kabinet. Het is voor
de S.P.P. mede van belang om het beleid van "boven" te ken-
nen in verband met het werken "beneden".

Op voorstel van een S.P.P.-lid werd afgesproken, dat de
B.P. in een schrijven aan de diverse wijkraden het verzoek
zal doen om de S.P.P. onder de aandacht van de jongeren te
brengen. Daarmee tevens doelend op het nut van een goede
voorlichting van de hele Molukse gemeenschap m.b.t. het
doelgericht te werk gaan.M
Dit mede als een anti- tendens.

M.b.t. hetgeen er onder de jongeren leeft, bleek dit vooral
een verlangen naar een koerswijziging van het beleid van
MANUSAMA te zijn. Daarbij komt uiteraard ook het handelen
van de president ter sprake.

Men bevindt zich momenteel in een periode van bezinning
over de R.M.S.-strijd en de situatie waarin deze zich be-
vindt.
Daarbij is men tot de conclusie gekomen, dat men op de inge
slagen weg niet verder kan doorgaan en dat al het gefiloso-
feer nu omgezet moet worden in concrete daden. Er moeten
nu doelgerichte stappen worden ondernomen.
Om dit te realiseren zal het nodig zijn om te komen tot eet
radicale ommezwaai van het tot dusverre gevoerde beleid.

Het door MANUSAMA gevoerde beleid wordt gekenmerkt door eei
passief en conservatief politiek optreden naar buiten en ei
zich blijven vastklampen aan Nederland, ondanks de publica^
tie van de Molukken-nota en het door Nederland gevoerde be>
leid van vóór de publicatie,
MANUSAMA wordt verweten, dat er van een actief en doelge-
richt beleid nimmer sprake is geweest.

Het doel waarnaar gestreefd wordt was en is nog steeds een
vrije Republik Maluku Selatan.

Na de publicatie van de Molukken-nota is wel duidelijk gevi
den, dat men niet op steun van de Nederlandse regering hoe
te rekenen. Het voeren van acties in Nederland heeft derha
ve geen enkele zin meer.

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

Verder realiseert men zich, dat de andere Westerse (kapita-
listische) landen, hun relaties met Indonesië niet op het
spel zullen/kunnen zetten ter wille van een kleine groep
als de Zuidmolukkers.
Om de strijd voor de RMS toch voort te zetten rest nog de
mogelijkheid om dit middels steun van communistische landen
in het buitenland te doen.
Voor veel Molukkers zal het aangaan van een relatie met het
communisme niet van harte gaan, maar wanneer er geen andere
keuze overblijft, vooruit dan maar.
In dit kader zullen ook vroegere buitenlandse stappen op-
nieuw onder de loupe worden genomen, zoals Oost-Duitsland
en India.
Vietnam was/is een zaak van de B.P.

M.b.t. MANUSAMA kan dan gesteld worden, dat men hem niet in
staat acht om überhaupt een verandering in zijn beleid aan
te brengen, laat staan een dergelijke ingrijpende wijziging,
zoals hierboven geschetst, aangezien MANUSAMA altijd al een
fel tegenstander van het communisme is geweest (N.B.:
Affaire Vietnam).
Zou MANUSAMA desondanks een verandering in zijn beleid toe-
zeggen, dan zal dit voor de overgrote meerderheid zeer on-
geloofwaardig klinken.

Met dit al komt de positie van MANUSAMA als president van
de RMS in ballingschap danig in de verdrukking.
In het verleden is er wel vaker kritiek geleverd over zijn
stuntelig optreden als president en over zijn houding en
uitlatingen heeft men reeds vele malen afkeurend gesproken,
maar zijn reacties op de gewelddadige akties in de zomer
van 1977 en de afloop van de treinkaping bij De Punt, waar-
bij 6 Molukkers de dood vonden, hebben veel kwaad bloed ge-
zet. De dood van deze 6 jonge Zuidmolukkers is voor veel
Molukkers in den lande nog steeds een "grote open wond". De
laatste tijd worden er regelmatig geluiden gehoord, waarbij
MANU.SAMA verweten wordt schuldig te zijn aan de dood van
deze zes. Zijn beleid heeft geleid tot de nodige frustraties
bij de jongeren, hetwelk resulteerde in harde akties. En
een dergelijk beleid dat geen resultaten heeft opgeleverd
kan niet gecontinueerd worden.

Naast voornoemde punten is er sprake van nog veel meer ver-
wijten aan het adres van MANUSAMA. Om er daarvan enkele te
noemen:
- hij treedt op als eenling, dictator en neemt beslissingen
zonder zijn kabinet daarvan in kennis te stellen en zonde:
overleg te plegen, maar hij praat wel over democratisch

-. handelen;
- hij heeft zichzelf - en zijn volk - politiek in een hoek
gemanoevreerd;

- hij heeft de Vietnam-zaak de mist in geholpen, evenals de
zaak Tsjechoslowakije en de zaak Sumatra-CIA, enz. enz.
Men is zelfs al zover gegaan, dat men zich is gaan afvrag
wat er zich indertijd precies heeft afgespeeld rond de
asielaanvraag van MANUSAMA.

- k -
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Vervolgblad nr. k bij C-rapport nr.

Hoewel op de pleno-vergadering niet met zoveel woorden ge-
zegd, kon uit het voorafgaande geen andere conclusie worden
getrokken dan: MANUSAMA moet weg als president.

Het probleem dat zich hierbij alleen nog wel voordoet is
de manier waarop.
De aangewezen weg zou zijn om MANUSAMA de eer te gunnen
uit zichzelf terug te treden, om welke reden dan ook en hem
daarna een adviseurschap te verlenen/aan te bieden.

Noot; - Volgens leeft de gedachte om MANÏÏSAMA aan de
kant te zetten niet alleen bij de jongeren, maar
worden deze geluiden eveneens gehoord vanuit kringen
als de S.P.P., P.M., B.P. en K.P.K.
Daarbij redeneert men in de trant van MANUSAMA als
president: nee I, als persoon: ja.

- Verder deelde nog mede, dat als opvolger van
MANUSAMA de naam van genoemd werd en dat
van de huidige kabinetsleden alleen Dr. TUTUHATUNEV/
zou kunnen aanblijven. en LILIPALY zouden
worden "gewipt".

- Voorts gaan er geluiden op, dat men de oude waarden
als adat e.d. in ere moet houden, zeker nu de ver-
westelijking zich, vooral bij de jongeren, steeds
verder doorzet.

- Opgemerkt wordt nog dat op genoemde pleno-vergaderir
slechts in algemene zin over het bovenstaande werd
gesproken, als zijnde datgene wat onder het volk
leeft.

MP.
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datum

CO

b. d.

C( CFO) nr.: tl l / \  ü  d.d.

Aan :

Betren : BP-bijeenkomst te Hatert d.d. 17 maart

Bijl.:

Op 27-3-1979 werd
volgende vernomen:

het

De BP-voorlichtingsbijeenkomst te Hatert (d.d. 1? maart
1979) had een soortgelijk verloop als de twee vooraf-
gaande voorlichtingsdagen in Moordrecht en Assen.
De bijeenkomst werd druk bezocht. Vanuit het publiek werd
veel kritiek uitgeoefend op de "kolonel" TAHAPARY. Men
stelde voor datMLNUSAMA hem onmiddellijk zou laten aftreden,
Ook op de bijeenkomst verdedigde MANU&AMA .enter het op-
treden van TAHAPABY.
Door METIARY werd een bedrag van ƒ 500.000,- genoemd,
wat nodig zou zijn om de activiteiten van de stuurgroep te
financieren. Uiteindelijk werd besloten dat als start
voor dit financieel project een ƒ 25»- actie georgani-
seerd zal worden.
Vanaf 1 mei a.s. zullen BP-leden ƒ 25t- Per maand storten
bij de wijkraden. Voorlopig wil men proberen hiermee ge-
durende k maanden door te gaan.

301A10-728017F-69



ACD

datum 2 3 A P R 1 9 8 0

CO

b. d.

Bijl. :

2 2 APR, 1980
C( CFO)nr.: ffG\i(bL, d.d.:

Aan :

Betreft : BP-bijeenkomst 16.12.79 te Wierden.

Info

nr 13.3.'80

het volgende vernomen:

3.̂ .1980
16.̂ 1980
EBu

Van bovengenoemde bijeenkomst valt weinig interessants te
te vertellen. In hoofzaak werden 2 onderwerpen behandeld
t.w.:
- actie ƒ 100,—
- kwestie TAHAPART.

Aanwezigen;

Van de commissie "actie ƒ 100,—" waren aanwezig:

Zij stelden dat de actie ƒ 100,— zeer slecht liep en dat de
binnengekomen gelden lang niet aan de verwachtingen voldeed.
Zij deden een beroep op vooral de aanwezige volksvertegenwoor-
digers om meer activiteit te ontplooien bij het propageren
van deze inzamelingsactie.

Vertegenwoordigers uit Assen/Groningen waren:
Ds. METIARY, .

heeft de afdoening door MANUSAMA van de kwestie
kol. TAHAPARY weer aangekaart en vond het noodzakelijk dat
alsnog door MANUSAMA openlijk een veroordeling over TAHAPARY
wordt uitgesproken.
De meerderheid van de vergadering was het hiermede eens waarop
besloten werd dat de BP bovenbedoelde eis aan MANUSAMA ken-
baar zal maken.

Voorts aanwezig:
Uit Smüde:

Uit Oosterwolde,
Uit Nijverdal,
Uit Almelo, *
Uit Wierden,

301 A10-919260F



ACD 1679387
datum 29 JÜK11883

CO

b. d.

C(CFO )nr.:ÖO//7bST

Aan : CFB

Betreft : Badan Persatuan

d.d.:2 IS33

Bijl. :

np 1-6-TQ83 werd

het volgende vernomen:

Info:. 1

Het hoofdbestuur van de Badan Persatuan heeft op zaterdag
28 mei jl. in het Jaarbeursgebouw in Utrecht een zgn.
studie-en bezinningsbijeenkomst gehouden.
De uitnodigingen daarvoor waren op naam gesteld. Aanwezig
waren:

Met kennisgeving afwezig: Ir. MANUSAMA,

De bijeenkomst begon om 10.V? uur en werd om ca. 16.00 uur
gesloten. ^̂ N)
Centraal stonoTae positie en doelstelling van de BP. Een
eventuele herwaardering van deze organisatie ëïT een evolutie
daarvan tot een volksorganisatie, gebaseerd op een breder
en sterker draagvlak.
Een schriftelijk verslag van deze bijeenkomst volgt nog.

301 A10-119332F



Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr. : 2 •

Datum : 16-12-1985

Evaluatie:

Door SVD In te vullen

BO :

Bijl. :

Distr.:

ACD 860120 067

datum 17. JAN. 198 6

CO

b. d. __

Betreft: Molukkera naar Zweden

Zoals bekend heeft een groep Molukkers eind april/begin mei 1985 een
reis naar Zweden gemaakt om in Stockholm op 1 mei samen met - en ter
ondersteuning van - aldaar verblijvende Atjehers te demonstreren.

20QA03


