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datum

CO

b. -i

1527542
08 JAN. 1981

C(CFO )nr

Aan

Betreft

' l 'H d.d. : Info: III

Bjjl. :

CF

RMS-gebeuren.

op 15.12.80 werd

het volgende vernomen:

In januari 198l (vermoedelijk in de eerste 2 weken van januari)
zal er in Nederland een "groots gebeuren plaats hebben als resul-
taat van een samenwerking tussen de rjsgering MANÜSAMA (BP) de
Papua's en Fretilin, dit in een opstelling, die gericht is tegen
Indonesië.
Uitdrukkelijk werd hierbij vermeld dat dit "groots gebeuren" geen
harde akties impliceert.

MP.

301 AIO 019246F



ACD /ff*. //*
datum

c° /S'i
b. d.

-ya^r
C(CFO )nr.:|

Aan : CFB

Betreft : Patima-conferentie.

Bul. :

d.d.: - L IK'"^_ i Ju»«.

Op 23.lf.lQ8l werd

het volgende vernomen:

Info:

Hedenmorgen is om 11.00 uur (l uur later dan aangekondigd) de
Patima-conferentie van start gegaan.
Hieraan werd door 3 delegaties deelgenomen, t.w.
- Papua-Barat
De Papua-delegatie van 7 personen staat onder leiding van

- Timor-Dili
De Timor-delegatie van 5 personen (k mannen en l vrouw) bestaat ui
2 Portugezen en 3 Timorezen.
De Portugezen staan ,p.l.v. en hebben contacten net
of zijn vertegenwoordigers van de Portugese regering.
Het ligt in de bedoeling dat Timor-Dili een verlengstuk wordt van
het Fretilin, dat alleen voor Oost-Timor strijdt.

- Maluku Selatu
De Molukse delegatie van 7 personen (6?) staat o.l.v.
Leden: METIARY

Het geheel staat o.l.v. Ir. MANUSAMA, bijgestaan door TUTUHATUNEWA
en (vertaler).
Deze Triple-Alliantie streeft naar het vormen van een staat West-
Melanesië.
Gezamenlijk wil men één vuist maken tegen het Regime SUHARTO.
In dit kader bestaan er plannen om contacten te leggen met de
Moslims in Indonesië.
Andere onderwerpen van gesprek:
- dekolonisatie
- de politiek van Amerika in Indonesië en in Vietnam.
- "Our countries are under American control'.
Na de opening om 11.00 uur, werd er van 11.̂ 5 tot 12.15 uur gepau-
zeerd.
De belangstelling voor deze conferentie kon erg groot worden genoemd
en de reacties op e.e.a. waren - afgaande op een eerste indruk -
erg enthousiast. Dit biedt perspectief voor de komst.

- 2 -
301 A10 -119130F



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

Noot; Opmerkelijk was de sterke vertegenwoordiging van de
wijkraad Bovensmilde.

heeft filmopnamen gemaakt.
De wijkraad Assen schitterde door afwezigheid. (Noot;
Dit was te verwachten).

MP.

301A11-830883'-128



C(CFO )nr.:$v

Aan

Betreft : West Melanesië Conferentie (Patima)

.„., - % JUNI 1981" Info! !

Bijl. :

nr 2Q.-*t-198l werd

het volgende vernomen:

De W.-Melanesië conferentie (waaraan gekoppeld het Patima project)
werd gehouden op 23 en 2k april te Capelle a.d. IJssel )
Aan het eind van de conferentie werd een persverklaring afgegeven

De 22e april werd besteed aan de voorbereidingen, opvang/huisves-
ting delegatieleden en leden van het voorbereidingscomitê.
Behoudens de delegatieleden waren circa 100 belangstel-
lenden aanwezig. Zij werden echter niet toegelaten tot de besloten
vergadering (uiteraard) zodat niet naar buiten kwam, welke overeen
komst werd gesloten.
Wel ligt het in de bedoeling, dat later, deze woorden door de reg.
MANUSAMA aan de Centr. BPP ter bestudering worden toegezonden.
Uit hetgeen werd bekendgemaakt moet begrepen worden dat de West-
Melanesië Alliantie een vriendschapsverband is tussen Vanuatu, Nw.
Caiedonie met Patima (de samenwerkende volken: Papua's Timorezen
en Molukkers).
Uitgelekt is dat de Patima samenwerking behalve het gezamenlijk
politiek Sigeren tegen Indonesië, het vooral behelst, het organise
ren en stimuleren van gewapend verzet in Nw. Guinea, Timor en de
Molukken waarbij Nw. Guinea bedoeld wordt als uitvalsbasis.
Dit werd bekend, nadat op initiatief van een aantal leden van de
Centr. BPP op 23-5 een informele bespreking werd gehouden met de
Timor delegatie en later ook met de Papua delegatie.
Bij de bespreking met de Papua-delegatie waren van Papua-zijde
ook aanwezig: ,
en ene .
Deze was destijds (toen nog Ned.-Nw. Guinea) leider van het
Front Pemuda Maluku in Merauke.
Voorts bleek nog dat de Patima tenminste 1x per jaar bijeenkomt
en dat een bureau geopend zal worden in Vanuatu.

301 A10-119130F



W E S T M E L A N E S I S C H E

C O N F E R E N T I E

23 EN 24 APRIL 1981,

CAPELLE AAN DEN IJSSEL,

K O N P E R E N S I

M E L A N E S I A B A R A T

PAPUA-BARAT / TIMOR-DILI / MALUKU SELATAN



ENKELE RICHTLIJNEN

HARTELIJK WELKOM OP DEZE KONFERENTIE

Om de gang van zaken op deze conferentie niet te
verstoren wordt U verzocht goede nota te nemen
van de hieronder vermelde punten.

- Het programma van de conferentie op

donderdag, 23 april 1981.

10.00 - 11.15 uur Openingsplechtigheid;
11.30 - 13.30 uur Plenaire vergadering;
13.30 - 15.00 uur Lunchpauze;
15.00 - 17.30 uur Plenaire vergadering;
17.30 - 20.00 uur Pauze (Avondmaaltijd);
20.00 - 22.30 uur Besloten vergadering van

de Commissies.

vrijdag, 24 april 1981.

12.00 - 13.30 uur Middagmaal voor allen;
13.30
14.30

14.30 uur
16.30 uur

17.00 - 18.00 uur

Plenaire vergadering;
Ondertekening van de ge-
sloten overeenkomsten;
Persconferentie.

De toehoorders van de conferentie worden ver-
zocht rekening te houden met de aanvangstij-
den van de vergaderingen; ^
Zij dienen dan ook 10 minuten voor de aanvangt
van elke zitting hun plaatsen in te nemen.

Behalve de deelnemers van de conferentie en de
speciale genodigden, kunnen allen een warme
maaltijd verkrijgen tegen een betaling van
ƒ 3,50 per portie;
De plaats waar de maaltijden kan worden genut-
tigd wordt door het Comité bekendgemaakt;
Koffie en thee worden gratis verstrekt, ter-
wijl andere dranken tegen betaling kunnen wor-
den verkregen.

BEBERAPA PETUNDJUK

SELAMAT DATANG PADA KONPERENSI INI

Untuk mendjaga supaja konperensi ini berdjalan
dengan teratur, maka dimohonkan perhatian pada
petundjuk-petundjuk jang disebut dibawah ini.

Atjara konperensi

hari kamis, 23 april 1981.

dj. 10.00 - 11.15
11.30 - 13.30
13.30 - 15.00
15.00 - 17.30
17.30 - 20.00
20.00 - 22.30

Upatjara pembukaan;
Persidangan Pleno;
Beristirahat (makan siang);
Persidangan Pleno;
Beristirahat (makan malam);
Persidangan tertutup dari
Komisi-Komisi.

hari djumat, 24 april 1981.

dj. 12.00 - 13.30

13.30
14.30

14.30
16.30

17.00 - 18.00

Semua pengikut dan para pe-
dengar konperensi sudah ha-
dir untuk makan siang;
Persidangan Pleno;
Upatjara pengesahan resmi
dari pada Piagam Triple Al-
liantie oleh tiga delegasi;
Pertemuan dengan para warta-
wan.

Diminta dengan hormat supaja para pendengar konpe-
rensi perhatikan djam-djam rapat, sedang 10 menit
dimuka itu sudah mengambil tempat masing-masing.

Ketjuali pengikut-pengikut konperensi (delegasi2)
dan para tetamu agung, maka semua jang datang, da-
pat membeli makanan dengan harga ƒ 3,50 per porsi;
Tempat makan ditundjuk oleh Badan Komité;
Kopi atau teh dapat dengan pertjuma, sedang minuman
jang lain harus dibeli.



Zij, die wensen te overnachten, dienen dit
kenbaar te maken aan het Comité;
Er is voor slaapgelegenheid gezorgd.

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM TE ROKEN
IN DE CONFERENTIE-ZAAL.

DE TOEHOORDERS VAN DE CONFERENTIE WORDEN
VERZOCHT OM NIET HEEN EN WEER TE LOPEN EN , -v
OF RUMOERIG TE ZIJN TIJDENS DE VERGADERINGEN.

In het gebouw waar de conferentie wordt ge-
houden is slechts één toilet aanwezig;
In de Kantine zijn er twee beschikbaar.

DE TOEHOORDERS DIENEN DEZE INSTRUCTIES EN
RICHTLIJNEN STRIKT OP TE VOLGEN;

DE LEDEN VAN HET COMITé ZIJN HERKENBAAR AAN
HET TEKEN " KOMITE ".

"M E N A M U R I A"

Het Comité Ter Verzorging Van De Conferentie

Capelle aan den IJssel, april 1981.

P.S.
Programma-wijzigingen voorbehouden.

Kepada mereka jang kehendaki untuk bermalam,
maka diminta supaja masukkan namanja kepada
Badan Komité;
Tempat-tempat bermalam telah disediakan oleh
Badan Komité.

TERLARANG SANGAT MEROKOK DIDALAM RUANGAN KON-
PERENSI.

TERLARANG SANGAT PADA BERDJALAN SANA-SINI DAN/
ATAU RIBUT SELAMA ADA RAPAT.

Ditempat konperensi hanja terdapat satu "toilet";
Diruangan Kantine terdapat dua "toilet".

SEMUA PARA PENDENGAR KONPERENSI DIHARUSKAN UNTUK
MENGIKUT INSTRUKSI ATAU PETUNDJUK INI;

ANGGOTA2 BADAN KOMITE DAPAT DIKENAL PADA TANDA-
NJA " KOMITE ".

"M E N A M U R I A"

Badan Komité Pengurusan Konperensi

Capelle aan den IJssel, april 1981.

N.B.
Perobahan2 dalam programma dapat diadakan.



ACD /3SO. O/O.
datum 1 2 JUNI 1981

CO

b.

Aan

Betreft

Bijl.:

C( CFO)nr. : Ql / l
•
•

: Pa-Ti-Ma

1 1 JUNI 1981 Info: I

nr 12-5-1981 werd

het volgende vernomen:

Het Pa-Ti-Ma verdrag is in de Molukse gemeenschap goed ontvangen.
Slechts een enkeling uit de Mol. wereld heeft hierop kritiek uit-
geoefend. Geen van de kleinere groeperingen (ootyGoheba niet) heeft
kritiek geleverd.
Gezien alleen al de politieke mogelijkheden (steun Portugal-VN
inzo Timor) waarvan de RMS en Papua's profijt zullen hebben zal
dit gaan betekenen dat het vertrouwen van de Mol. in Nederland
in MANUSAMA wordt hersteld. Ook betekent dit, gezien de te verwach-
ten successen in de toekomst, dat onder de Molukkers geen frustra-
ties zullen ontstaan. Dit voorkomt weer dat ongewenste uitspatting*
zich in Nederland zullen voordoen. Dit ook al, omdat duidelijk werc
gesteld dat de PaTiMa tot doel heeft (zonder Nederland hierin te
betrekken):
1. politieke activiteit tegen Indonesië, via de VN.
2. militaire activiteit (verzet, guerilla) uitsluitend in de be-

zette gebieden zelf (Molukken, Nw. Guinea, Timor).
Te verwachten is dat binnen afzienbare tijd het guerillaverzet in
Nw. Guinea, Timor en de Molukken zullen opbloeien, vooral ook omdal
de politieke spanningen tussen het regiem SUHARTO en de verschillei
de onderdrukt gevoelde volken met de dag groter worden.
Als een daadwerkelijk verzet in de Molukken eenmaal bestaat, ligt
het voor de hand dat getrainde Molukkers uit Nederland aan dit ver-
zet (in de Molukken) zullen deelnemen.
Gedacht wordt aan een militaire training van Molukkers in Vanuatu.
Deze Molukkers zullen zich dan bij het verzet aansluiten en niet
meer naar Nederland terugkomen.
Verwacht wordt (als de mogelijkheid er eenmaal zal zijn) dat vele
Molukkers uit Nederland zich zullen opgeven voor een militaire tra:
ning omdat (inclusief reis- en verblijfkosten) hieraan voor hen ge<
kfeüten zijn verbonden.
Een soortgelijke oproep destijds gedaan door TAMAELA+ faalde omdat
een ieder, zelf zijn reis- en verblijfkosten moest betalen.

-2-
301 A10-1191 SOF



Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

Deze rail. opleiding wordt voor PaTiMa mogelijk gemaakt, dank-
zij de z.g.n. W-Melanesie Alliantie, een vriendschapsverband
met Vanuatu en fe*± de Nw. Caledonische Vrijheidsstrijders.
Belangrijk is dat de Papua-strijders in Nw. Guinea zelf,
het geheel eens zijn met de PaTiMa.
Dit is van belang omdat hierdoor ook de verscheidene Papua-
organisaties in Nederland zich hierbij zullen neerleggen
en dit zal zeker tot uiting komen bij het in september 1981
in Ned. te houden Papua Eenheids Congres.
Als eerste taak heeft de reg. MANUSAMA zich tot taak gesteld
op zo kort mogelijke termijn,via persmedia in geheel Europa,
bekendheid te geven aan het PaTiMa project.
Hiervoor heeft zij o.m. de G.f.B.V. verzocht een persconferen
tie te willen organiseren in Duitsland waar dan verschillende
vooraanstaande Molukkers voorlichting zouden geven. Deze bij-
eenkomst is voirge week gehouden.

301A11- 830683* -128



'ACD

datum

CO

b.

C ( C F O ) n r . : 0 l / l t o » d . d . : 29 MEI 1981 inf o *

Aan : CFB

Betreft : Patima-conferentie (23 en 2k april 1981)

Bijl. :

werd

301 A10-019246F

het volgende vernomen:

De Patima-conferentie werd gehouden op 23 en 2k april 1981
in de Molukse kerk in Capelle a/d IJssel (Oostgaarde).
Centrsal stond de vorming van de Westmelanesische Triple-Alliant
een samenwerkingsverband van Papua's, Timorezen en Mduku's ge-
richt tegen de Indonesische overheersing van hun gebieden.

In de "openingspeech of the chairman" schetst
MANUSAMA de wordingsgeschiedenis van deze conferentie en de
eerste contacten die daartoe op 20 en 21 mei 1980 door

en ; in Lissabon werden gelegd. Verder memo-
reert hij aan het feit, dat met namefle politieke positie van
de 4L participanten niet dezelfde is.

De voorzitter van de Molukse d^eegatie, , wijst
in zijn speech ondermeer op de onderlinge ver-
deeldheid binnen de gelederen van de participanten.

De voorzitter van de Timorese delegatie , hield een vrij
uitgebrande speech gelardeerd met diverse passages uit de ge-
voerde correspondentie
O.a. memoreerde hij het bezoek van en
aan Lissabon. Zijn toekomstbeeld van de strijd tegen het
Suharto-regime schetste hij als volgt:
a. het diplomatieke deel met het algemeen secretariaat wordt

in Lissabon gestationeerd;
b. het militaire deel komt onder commando van West-Papua»
c. financiële steun wordt door de Molukkers verzorgd;
d. President van het geheel is MANUSAMA.

-2-



Vervolgblad nr. bij C-rapport nr.

Samenstelling van de delegaties:

1. Papua's
Papua-Barat.
7 leden onder wie:

Timorezen
MNLITD = Mpvimento Nacional para a Ijiberta?ao e Lndependencia

de Timor-Dili.

5 leden, tws

5. Maluku Salatan
Badan Persatuan,
7 leden, twj

-5-
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Vervolgblad nr. * bij C-rapport nr.

1.
2.
3.4.
5.
6.
7.

De organisatie (enz.) van deze conferentie was in handen van
het "Badan Komite 1981 RMS" (een gewijzigde vorm van het Komitl
Nasional).
Leden, t.w.:

en 22 leden
Tijdens een vergadering op 20 april 1981 om 18.00 uur in Bazar-
straat met de Kapala Negara en Ds. METIARY heeft het Komitee
n.a.v. een opgemaakte begroting een bedrag van ƒ 10.000,-
gevraagd. Door METIARY werd dit gehonoreerd met ƒ 7500,-.
Zelfs van dit geld heeft het Komite nog overgehouden. Men
heeft een inzameling in natura in de wijk Oostgaarde gehou-
den (koffie), thee, suiker, rijst etc. etc.). De opbrengst
was dusdanig dat er wat dat betreft zeker nog een conferentie
gehouden kan worden.

Totaal indruk: Een goede conferentie, die in een groter ver-
band gezien het nodige perspectief biedt voor de toekomst,
Het is nu zaak om e.e.a. verder uit te werken en te concretise-
ren.

301A11. 830883'- 128



/ i

datum

b.

C(CF )nr.:$| IH43 d.d. : 1 9 M- S 1981

Aan : CFB

Betreft : Samenwerking Papua's - Molukkers.

Info:

Bijl. :

nr 15 april 1981 werd

het volgende vernomen:

De publiciteit die gegeven wordt aan de samenwerking tussen
de Papua's en de Molukkers in Nederland - in het kader van
de gezamenlijke viering van 25 april - is
overdreven. Indien er sprake is van samenwerking tussen
Papua's en Molukkers, betreft het een zeer kleine groep
Papua's, t.w.: als eenling en de groep Papuase
vluchtelingen " ", beide gesteund, financieel,
ideologisch en propagandistisch door de stichting "Door de
Eeuwen Trouw (St.D.D.E.T.).
Bovendien wordt de vluchtelingengroep van

door de meeste Papua's in Nederland gewantrouwd.

De Papuase leiders en incl. hun aanhang,
voelen niets voor samenwerkfing met de MANUSAMA-regering,
omdat zij dit zien als consolidatie van de eigen positie
van MANÜSAMA. Voorts stelden de Papuas en ,

i.v.m. een evt. samenwerking met de Molukkers
de voorwaarde, dat beide groeperingen eikaars politieke
streven erkennen.

had tenslotte het plan geopperd om de pers te infor-
meren over de juiste gang van zaken inzake de samenwerking
tussen de Papua's en de Molukkers.

301 A10-019246F



^

^

ACD

datum

CO l5

b.

C ( C F O ) n r . : 01 ||\|| d . d . : j 2 9 APR, liOJ Info:

tT+é #*o
/

2 9 Am 1981
>3^ 00-7

/ d.

ii
Aan

Betreft Pa-Ti-Ma (Alliantie West Melanesië)

Bijl. :

np werd

het volgende vernomen:

Gedateerd 23-3-1981 heeft de B.P. een rondschrijven gericht aan
de wijkraden, waarin wordt bekend gemaakt dat een nieuwe ontwikke-
ling tot stand is gekomen, t.w. de samenwerking van Papua's, Timo-
rezen en Molukkers, en wel in het Bondgenootschap West Melanesië.
Een conferentie hieraan gewijd zal plaatshebben op 22, 23, 2k april
waarna de ratificatie van dit bondgenootschap op 25 april .plaats-
vindt tijdens de RMS-herdenking.
Opgemerkt werd nog een financiële bijdrage van het volk te vragen
of ƒ 25,- p.p« ter financiering van een en ander, (vide bijlage).

301 A10-019246F



BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)

SEKERTARIAT - BAZARSTRAAT 50 2518 AK VGRAVENHAGE, - Tel.: (070) 45.5Z91

Nomor

Lampiran

Pokok

'*GRAVENHAGE, 23 aaart 1981.
:Tidak

.-a Paringatan proklaaaai
25 april 1981;

b Bantuan untuk paringatan
taraabut.

Kahadapan

jth. Tuan2 Davan Vijk/Bavan Kaap
(Pangurua Tjabang Badan Paraatuan)

dl

taapat kadiaaan aaaingZ.

Tnan2 dan Rajat jang tarhoraat,

Puaat Piapinan Badan Paraatuan, djuga ataa naaa Paaarintah R.M.S.,
aanjuaul auratnja ttgl. 19 fabroari 1981 nr. 008/81/K.I. aaaalua-
kan kahadapan Tuan2 dan Rajat, bahva:

a Faringatan proklaaaai Tanah Air Kita Rapublik Maluku Salatan pa-
*" da tanggal 25 april 1981, tatap diparingatkan dangan baaar2an di

Ban Haag, bartaapat di Eoutruathallan.
Tarlabih aanganai garakan2 R.M.S. aana dan ainl didalaa vaktu2
ini, aaka parlu aandapat bantuan dari garakan2 rajat, antara lain,
garakan dalaa aaaparingati proklaaasi R.M.S. jang akan datang ini.

Taabahan pula, "garakan baru" dari tiga Nagara (RMS, Papna dan Ti-
aor) akan angkat aatu pardjandjian "paraakutuan Malanaaia Barat",
hal aana perundingan dari tiga dalagaai taraabut akan diadakan pa-
da tanggal 22* 23 dan 24 april j.a.d. bartaapat di Ooatgaarda (ba-
tja Lata Mena, jang aagra akan ditarbitkan untuk rajat) dan pada
25 april akan diaaluakan aandjadi perhatian Dunia, aahingga patut
rajat RMS aabanjak-banjaknja aaabandjlrl Dan Haag.

b Bantuan rajat untuk paringatan Ini, ditatapkan ƒ 25,«=(dua puluh
liaa guldan) aaorang/aaruaah-tangga jang ada pendapatannja), un-
tuk i

- aaabajar harga «aal dan aagala alat2 jang dipargunakan (har-
ganja andah aaningkat tlnggi);

- parengkoaan garakan 3 nagara jang taraabut diataa dan

- perongkoaan (auto2bua) bagi anak2 jang turut aaraaaikan hari
paringatan ini dangan paraainan2nja (aaraka audah barikan
vaktu untuk beraain, audah bali alat2 dan pakaian2) hal aa-
na dikerdjakan aaauanja untuk aaraaaikan hari naaional Kita,
maka parlu tugaa kita untuk aengurua pangangkutannja, aahing-
ga tidak tarlalu barat tanggungannja.

Kaai barharap Paaiapin dan Rajat aeaparhatikan panatapan jang di-
ainta ini, anpaja klak aandapat haail jang aaauaakan, ialah aagala
parongkoaan dapat dibajar.

Vang aaaudah dipungut, aagra dikiria aalalui giro Badan Paraatuan,
untuk diaalidiki, a*audah itu aagala parongkoaan jang audah aulai
aakarang dikaluarkan olah FondB Naaional, kita bardaja-upaja untuk
aanutup kaabali aaluruhnja, olah kardjaaaaa jang aungguh dangan



Vervolgblad

Tuan2 dan Ra jat. Bila kedapatan pada aohirnja, ada kelebihan vang
dari bantuan tersebut, maka segala kelebihan itu, 100̂  dimaaukkan
ke Fonds Naaional.

Inilah alamat dan gironummer dari Badan Peraatuan:

Hoofdbe8tuur Badan Peraatuan,
Bazarstraat 50,
2518 AK BEN HAAG Gironummer 336201?

Sedang jang membawa bantuan inl klak, ke Houtrusthallen, disana
diserahkan kepadat
Tuan S. Lekatompeasy, V. Munster dan anggota2 Ponda Naaional, Jang
ada beraedia, menanti Tuan2.

Marl Kami ramal2 mengerdjakan tugaa Kami jang audah tertaruh a tas
pertanggungan-djavab Kami maaing2t sanbil mengharapkan barkat Tuhan
ataa aegala uBaha jang Kami ramai2 ada kerdjakan dia.

Aohirnja kami utjapkan Salam dan Hornat kaml Jang patut, diaertai
pekik kebangaaan.

MENA MURIA

BADAN PEESATÜAH (RAJAT MALDKÜ SELATAH),
PÏÏSAT PIMPINAN/PENGURUS HARIAH,

Ketua,

HctiarlJ V. Hunatar



ACD

datum 2 9 AP». 1981

b. d.

C( CFO)nr.: Q

Aan :

Betreft : Pa-Ti-Ma

d.d. :
: 2 9 APR. 1981 Info: II

Bijl. :

op werd

het volgende vernomen:

Het is niet uigesloten dat het Pa-Ti-Ma project dat door de rege-
ring MANUSAMA gelanceerd werd als de Alliantie Vest Melanesië
in Molukse kringen verkeerd valt omdat men e.e.a. kan uitleggen
als te zijn een nieuwe proclamatie door de regering MANUSAMA
en waarmede de proclamatie 25 april teniet wordt gedaan.
Molukkèrs die dit zo aanvoelen zullen zich hierdoor geroepen
gevoelen zich van MANUSAMA af te wenden.

301 A 10 019246F



1539307
datum OUPR1981

CO

d. "~

C(CFO )nr.: <^?fV d.d.: 31

Aan : CF

Betreft : Triple alliantie PA-TI-MA.

Bjjl. :

198f Info:

Op. 2^.2.1981 werd

na
het volgende vernomen:

De regering MANUSAMA is een alliantie aangegaan met Timor en de
verenigde Papoea's om gedrieën gecoördineerd het SUHARTO-regime te
bestrijden door gezamenlijk optreden in de VN.
Deze alliantie zal officieel worden bekrachtigd op 25.Jf.8l tijdens
de RMS-herdenking in de Houtrusthallen te Den Haag.
Deze alliantie zal streven naar een W.Melanesië.
De verenigde Papoea's bestaan uit de gebundelde graperingen van:

De Timorezen wordt vertegenwoordigd door een nationalistische groep
die Lissabon als zetel heeft, een (T^morees) nationalistische organi
satie is en geruggesteund wordt door de Portugese regering.

Bedoelde alliantie zal zich bezig houden met politieke akties in de
VN.
In de toekomst wordt echter gedacht aan het activeren van verzets-
activiteit in de Molukken (te leiden vanuit Papua en/of Timor) omdat
dit noodzakelijk is om op een gelijk niveau te komen als Timor en
Papua waar een daadwerkelijk verzet (guerrilla) reeds lang gaande
is.

MP.

301 A10-019246F



1539310
datum Q 1 A P R 1 9 8 1

CO

b. * d. —

C(CFO )nr.: *'/ 3" i d.d. : 3 1 Mï 198t Info:

Aan : CFB

Betreft : Bijeenkomst d.d. 21-2-81 inz. traditioneel en functioneel leider-

Bijl. :

werd

het volgende vernomen:

301 A10-019246F

De bijeenkomst als in onderwerp aangegeven, werd in het ver-
gaderlokaal in de wijk te Capelle gehouden.
Aanwezig waren £ J5 personen; o.w.:
Regering: "~ MANUSAMA

TUTUHATÜNEWA

BP: METIARY

Staf Missie Militair:

BPP:

KPK:

PM:

GPM:
GIM:

Suara Rakjat:

SPP-RMS:

-2-



Vervolgblad nr. bij C-rapport nr.

Uit Assen:

Uit Smilde:

Als hoofdpunt werd in de bijeenkomst gesproken over het RMS-
leiderschap waarbij vooral de positie van HANUSAMA als tradie-
tioneel leider (president) ter sprake kwam.
Bij algemene stemmen werd aanvaard dat MANUSAMA (zo lang
als hij zelf, zich hiertoe instaat gevoelt) president blijft.
Hierbij kwam naar voren dat men van mening is dat alleen
MANUSAMA in de Mol. gemeenschap zoveel respect afdwingt, dat
sepataristische groepen in feite geen enkele kans van slagen
hebben.
Besloten werd dat als MANUSAMA denkt af te treden; hij een
opvolger zal pousseren die dan op eencongres :al-dan-niet
zal worden afgewezen; waarbij men aanneemt dat die persoon
zal worden aanvaard.
T.a.v. de functionele leiders werd gesuggereerd dat naar
(gedeeltelijke) verjonging moet worden gestreefd.
Zij (de ministers) die thans als zodanig fungeren moeten
meer zelfwerkzaamheid betonen, initiatief ontplooien en niet
alleen maar uitvoerders zijn van MANUSAMA's opvattingen.
Zij dienen strijdvaardig te zijn en genegen te zijn zich
opofferingen te getroosten.
Uiteraard werd over dit onderwerp uitgebreid gediscussieerd;
echter zonder dat dit nieuwe aspecten te zien gaf.
Hierop aansluitend vroeg MANUSAMA het woord ter bekendmaking
van een nieuwe belangrijke RMS ontwikkeling.
Hij verstrekte toen de bijzonderheden over de PA-TI-MA-beweginj
zoals hij eerder op de KPK-bijeenkomst 14-2-81 had gedaan

Aanvullend deed hij hierover de navolgende mededelingen:
- het PA-TI-MA-project behelst een triple alliantie dat

streeft naar een "West-Melanesië". Dit zal worden duidelijk
gemaakt op 25 april.

- De Timorese partner is een Timorees nationale beweging "de
Movimento National Timor", die de steun heeft van de Por-
tugese regering.
( en hebben in september 1980
te Lissabon de besprekingen gevoerd met deze beweging).

Als eerste had ds. METIARY kritiek op door MANUSAMA weergege-
ven feiten; vooral wat betreft dit streven naar een "West
Melanesie" .
METIARY is van mening dat dit verwarring teweeg zal brengen
wat betreft het streven naar een RMS. Immers het lijkt er dan
op dat MANUSAMA een nieuwe proclamatie "West-Melanesiê" heeft
uitgeroepen en daarmede de RMS-proclamatie teniet doet gaan.
MANUSAMA antwoordt dat dit niet zo is en e.e.a. slechts
staalt op een tactische overweging; die zeker begrepen zal
worden door de buitenwereld en het Molukse Volk.
Mevr. dacht dat de z.g.n. samenwerking weinig zin
zal hebben omdat elk der partijen haar eigen belang zal doen

301A11-830883*-128



Vervolgblad nr. 3 bij C-rapport nr.

prevaleren.
vond de West-Melanesië-constructie verwarrend;

vooral voor het volk in de Molukken en denkt dat hiermede
het RMS-verzet in de Molukken zelf zich zal distancieren
van de RMS-beweging Nederland.

zag wel voordeel in een gemeenschappelijk
(PA-TI-MA)optreden.
MANUSAMA had op de kritiek geen verweer en deed de kritiek
af met zijn opvatting dat het project West-Melanesie de
weg naar (RMS) succes zou bespoedigen.

301 A11 -830683'-128



ACD1E43162
datum

CO

b.

0 8 A P R 1 9 8 1

C( CFO)nr

Aan

Betreft

d-d- : -7 APR. 1381 Info: I

Regering MANÏÏSAMA

Bijl. :

r>P werd

het volgende vernomen:

De regering MANÏÏSAMA heeft een politiek samenwerkingsverband aan-
gegaan met de Papua's in Nederland en een Timorese (nationalis-
tische) organisatie in Portugal. Dit verbond werd genoemd: Triple
Alliantie West Melanesie en heeft tot doel, gezamenlijk politieke
activiteit te voeren bij het streven naar soevereiniteit van de
Molukken, Nw. Guinea en Timor.
Hoewel alles m.b.t. dit verbond reeds is geregeld zal hieraan
eerst bekendheid worden gegeven door het houden van een verbonds-
congres te Capelle op^HTj 23, 2k april. Op 23 april wordt dan ook
een pers-bijeenkomst gehouden.

lerdaadCpp verzoek van de Portugese prea
aee regering de kwestie Timor zal

Als Min. pres. VAN A6T
t.b.v. Portugal, bij de
aansnijden, zal de MANUSAMA-regering beslist met verwijten aan
Min. pres. VAN AQT reageren. Dit omdat hij destijds weigerde om
de Molukse kwestie met de R.I.-regering te bespreken.

301 A10-019246F



ACD

datum

CO

b.

1E46676
13 MH19B1

d.

\ d.d.: 1 2 MEI 1981 Info:C(CFO )nr.: 0<

Aan : CF

Betreft : Prognose Siwa Lima t.a.v. het zgn. Pa-Ti-ma project (alliantie

Bijl. :

OP 8.u.i werd

het volgende vernomen:

Het Pa-T i-Ma project (alliantie West-Melanesie*) zal de positie van
de MANUSAMA-regering verzwakken, omdat vele Molukkers dit zien als
"een nieuwe proclamatie" en hiermede gepaard, het verlaten van de
(souvereine) RMS-gedachte. Bij vele Molukkers zal dit niet worden
geaccepteerd. "*
Een ander punt is nog, dat het vormen van dit zgn. blok, als gevolg
zal hebben dat Indonesië nog meer attent zal doen zijn op mogelijke.
RMS-activiteiten, met alle gevolgen van dien vooral voor de Moluk-
kers in Indonesië.

MP.

301 A10-019246F



datum

CO

1E46678

13 Mtll981

d.

Bijl. :

C( CFO)nr.: 0

Aan :

Betreft : B.P.P.

d.d.: t 2 ME! 1981 Info: I

werd

het volgende vernomen:

1. Op 11-^-1981 werd te Capelle een BPP-bijeenkomst gehouden die
gedeeltelijk werd bijgewoond door Hfd. K.P.K. en een
afvaardiging van de wijkraad Capelle.
De bijeenkomst werd gehouden voor het hebben van gedachtenwisse-
ling over het a.s. Pa-Ti-Ma gebeuren.

Van de B.P.P. waren aanwezig:

2. Uit de welhaast eindeloze gedachtewisseling (de bijeenkomst duur-
de van 12.30 tot 17.30 uur) valt het na>dLgende te vermelden.

MANUSAMA heeft besloten dat:
a), de BPP betrokken zal worden bij de politieke besprekingen tusz

regering en de delegaties Timor en Papua.
b). Voortaan zal de BPP betrokken worden bij alle politieke be-

sprekingen van de reg. MANUSAMA.

Voorafgaand aan de Pa-Ti-Ma conferentie zal de BPP een politiek
gesprek hebben met de Papua delegatie ter bepaling van het poli-
tiek standpunt van deze delegatie t.o.v. de Molukse strijd.

Er is een conferentie comité in het leven Beroepen waarvan de
leden zijn:

301 A 10 019246F
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Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

KPK-afd. II (optredend zonder uitmonsteringen) zorgt voor
bewaking delegatieleden en orde tijdns conferentie in
Capelle en herdenking in Houtrust.

Tijdens de conferentie zal de public relations worden ver-
zorgd door:

De RMS-vertegenwoordiging die met de Timor- en Papua dele-
gatie zal confereren bestaat uit 7 personen o.l.v.

en

Het Hfd. KPK deed tijdens deze bijeenkomst de navolgende
"vertrouwelijke" mededelingen.

Onder de prominente gasten behoort ook de Papua die
destijds uit Indon. Nw. Guinea vluhtte en via PNG uitweek
naar Vanuatu waar hij zich vestigde.

is juist terug van een bezoek aan Vanuatu waar hij
o. m. voorde Pa-Ti-Ma manifestatie uitnodigde, de aldaar ge-
ivestigde Molukkers, en ene die zich zeer
verdienstelijk hebben gemaakt voor de RMS.

zou hebben verteld, dat Nw. Caledonie ̂ ^nV^nuatu
zich achter het W-Melanesiê idee van MANUSAMA haaTT ge-
schaard, mits de Molukkers zich onthouden van welke vorm van
terreur dan ook.
Wel acceptabel is een guerilla strijd in de Molukken.
In dit geval zou Vanuatu zelfs bereid zî n. wapenleveranties
te doen als de H4S over voldoende financiële middelen beshikt

deed de navolgende mededelingen.

vindt het Pa-Ti-Ma project spectaculair maar
vindt dat men voorzichtig moet zijn bij het beoordelen van d
resultaten.

Het blaasorkest en de dansgroep uit Assen hebben geweigerd
hun medewerking te verlenen ter opluistering van het Pa-Tî
project en zullen waarschijnlijk ook verstek laten gaan bij
de herdenking op 25 april.

301 All-630883*-128



C(CFO )nr.:

Aan :

Betreft :

JÜHM981

Reacties op PaTiMa gebeuren.

Info: II

nr werd

het volgende vernomen:

Op het PaTiMa gebeuren zijn in het Noorden van Nederland vrijwel
geen reacties gevolgd, waaruit valt op te maken of e.e.a. wel of
niet heeft aangeslagen bij de Molukkers,
Wel zijn er enkelen die voorzichtig toenadering zoeken tot de
B.P.

301 A10-119130F



fcACD
datum

b. /'

"!. d...,C( CFO )nr. : 8>) ^J"

Aan : O-T&

Betreft : Herdenking 25 april (1981) (bijl. I).

Inf„:

Op werd

het volgende vernomen:

Van de herdenking 25 april is weinig vermeldenswaard daar deze in
feite verliep als in voorgaande jaren.
Wel werd uiteraard het Patima project gepresenteerd als een groot
succes in het verloop van de Molukse strijd.
Dit onderwerp werd door alle sprekers bespeeld, t.w.:
METIARY, TUTUHATUNEWA, , , MANUSAMA,

en de gastsprekers

Later hield nog een speech waarin zij benadrukte dat
de BPP zich onvoorwaardelijk achter de regering MANUSAMA stelt.
In de speech van was opvallend dat hij benadrukte dat
in tegenspraak tot in omloop zijnde geruchten, de RMS-regering
niet alleen stójd voor de Christen Molukkers maar ook voor de )4»P«ii
-IMHIU.III. Naar schatting werd de bijeenkomst bezocht door ̂ 000 belang-
stellenden o.w. circa JOO aanhangers van die na hun herden
king te Amsterdam naar de Houtrust kwamen.

301 A10-119130F



Opfednfen aan mr. dr. Chriitiaan Robbert Steven Soumokil
Vader van het Zukfanohikse Volk

'Geschiedenis zonder politiek b ab een boom zonder vruchten,
maar politiek zonder geschiedenis is ab een boom zonder worteb....'

Mr. dr. Chrbtiaan Soumokfl



1.
SELAMAT DATANG KE KOTA DEN HAAG

Kernbali Kita bertemu dikota Den Haag,didalam
hari peringatan lahirnja Negara Kita, Republik -
Maluku Selatan, dengan artinja,bahwa Kita sadart

a. ta'boleh Kita dilemahkan oleh lamanja waktu,

"b. ta'boleh Kita dibimbangkan oleh keadaan Dunia 'j
Internasional sekarang ini, jarig belum memba- :
wa untung,

o. ta'boleh Kita bersangka bahwa ban ja a tas ̂\
j&ng gampang2 sadja,kemerdekaan Kita dapat ter
tjapai sepenuhnja,

d. ta'boleh Kita dudxik sadja lipat tangan dan me-
nonton,

e. ta'boleh Kita mendjadi sebab,saudara2 Kita di-
bimbangkan dan diketjewakan,

f. ta'boleh Kita bersifat "masa bodo" terhadap
korban Pahlawan2 dan Kekasih2 Kita jang sudah
gugur,karna Perdjuangan Kita,

g. Harualah Kita sadar, bahwa dengan banjak2 susa
dan sengsara, tudjuan Kita akan tertjapai oleh
"Kehendak dan Berkat Tuhan sadjalah". .

BEEAKIT-RAKIT KE HULU,BERENANG-RENANG KETEPIAN
BERSAKIT-SAKIT DAHÜLU,BERSENANG-SENANG KEMUDIAN.

SEKALI PROKLAMASI, TETAP PROKLAMASI

O
Djangan lupa, makan isi buang tulang kepada kepe-
tingan Perdjuanganmu, jang waktu ini,amat2 memer-
lukan bantuanmu.

Kirim ke giro. 20240
Coöperatie Raiff.Bank.
Rotterdam - Capelle
Capelle a/d Yssel.

•oooOooo-

<*

2,

ZUID MOLUKKKN KOM? VRIJ

De R.M.S. is een realiteit. De R.N.S. verwezen
lijkte haar zelfbeschikking op rechtmatige wijze,
want haar proclamatie is gebaseerd op de grondslag
van de op 27 december 1949 in werking getreden
nieuwe rechtsorde voor Nederland en Indonesië,
hetgeen is bevestigd in :

1. Uitspraak van de Ned.Ver. voor Internationaal
Hecht uitgebracht in haar vergadering te
Rotterdam dd. 24 juni 1950 ;

2. Vonnis van de President van de Arrondisements-
rechtbank te Amsterdam dd. 2.november 1950 J

3. Vonnis van het Gerechtshof te Amsterdam
dd. 8-2-1951 l

4. Vonnis President van de Arrondisementsrechtbank
te Den Haag dd. 21-12 - 1951 |

5. Vonnis van het Gerechtshof te Den Haag
dd. 22 Jan. 1951 l

6. Arrest Hoge Raad der Nederlanden dd. 2 maart 1951

7. Vonnis van de Raad van Justitie in Nw-Guinea
dd. 7-3-1952 ;

8. Vonnis van de President Arrondisementsrechtbank
te Den Haag dd. 10 februari 1954.

PBRHATIKAN.

" Pengharapan hentar Kita kepada pertjaja,
Pertjaja hentar kepada kejakinan,
Dan kejakinan hentar Kita kepada KSMENANGAN,
K2MENANGAN TERLETAK PADA DIA ITU,

JANG BERTAHAN HINGGA KE TAMKAT".
(Napoleon Bonaparte)

"Djangan Kita berhenti didalam djurang putua harap"

"Djangan Kita hilangkan daha<ra kemerdekaan Kita itu,
oleh minum dari dalam tjawan kepahitan dan sakit hat|

(Ba.Marthin Luther King)
..—...oooOooo———



PROOHAMMA .TT? DB ??Q1?TW.TSTHAl.LEN.

Algemene loidingt Nationaal Comité,

Programma leiding s Politiële Forum.

Opcnings on sluitings ccrcmonio t Voorzittor Badan

Pcrsatuan - ds« S» Metiarlj.

12,3O u. Allo aanwezigen dienen reeds in de zaal
to zijn*

12,'15 u. Binnenkomst van de R.M,S, regering mot (_, *
delegatie leden van West Papua, Oost Timor
o.n Zuid Molulckon. die zullen verwelkomd
worden door zanggroep uit Vierden, Almelo
en Nijverdal mot tifa en totobuang, daarna
zullen Tjakalele Alifurti dansers uit
Moordrecht onze gasten verder begeleiden*
Een ieder wordt verzocht op te staan,

13«OO u. Vlaghljsing-ceremonie.
De vlag wordt gehoson. Allo aanwezigen zins»
staande, het 1e* couplet van hot Zuidmoluks
volkslied, 'i

Voorlezen Proklamatietekst door kabinetslid
Ing, P. Tatipikalawan.

Dcvlag wordt halfstok gehesen. Hierna wordt
men verzocht 1 minuut stilte in acht te
nemen, om de gevallenen te herdenken. ^

Samenzang : Jlena Masa Tfaija, Cr*̂

Vlag weer ten top hijsen met hot zingen van
Tahlil (Gozang) 78:1.

ZUIDMOLUKS VOLKSLIED (zio ondor Lagu Kcbang
saan).

LAGT; KEBAXGSAAN.
O Maluku. tanah airku, Tanah tumpah darahku
Ku berbakti kepadamu, slama hari hidupku.
Engkaulah pusaka raja, Jahg leluhur dan teguh,
Aku djundjung selamanja, hingga sampai adjalku.
Aku ingat terlebih, sedjarahmu Jang pedih,

Eindo openings eeromonie«

DITANAH PERANTAUAN

Disini tanah perantauan
kamini selalu merenung
Sambil menangislah sangat
ingat nasib kami amat
ja, sioh!
Sungguh menangis bertalu
( iung dan susah selalu
ja,Vioh!
Duduk kenang sioh Tanakku

Kutinggal kenangkan tanahku
tanahku jang manis bagiku
Bila kupulang padamu
hati tlah rindukan dikau
ja, sioh!
Bila kududuk ingatmu
tirislah air mataku
ja, sioh!
Ku rindu pulang padamu

Mataku memandang kedjauh
hatiku berduka selalu
Sf-oh ja Tuhan dimana
djalan jang pergi kesana
tundjuklah
Padamu aku bergantung
nasibku rugi dan untung
sioh, Tu- han!
Kududuk nanti sajang - mu!



«BIOlDöti»» MUntV 8IUTM*

Mee*nuht kewuen J«m •unfsnh, tuntut.n «en deeeken rek Jet
Nelidn SeletM, keke d*nc» int kaal prokUnlr BWBMUel
WUnCO SEUT4N, defvkts d. jurt, 3»r>| Urb*ntuk Bepubbllk,
lepee dert pede «(Keu iwrhufciuit«n toteUn«(areen
aeele Tlaur den ».I.S., bvreUaen It.I.t. ewieh ttd«
M«pert*>i«nk«n keduduVinn]* Job0s«l *r&ï» B«h»ft«n f«1«r*f
d.nj»n yeratorenZ Mutanv Denpaiir JBQC niiih s>h %«rlita»
d.l«ne ••••oei dennen keputusan 9evon Kiluku Sntet«n ttrtanccel

' 11 Heret 19̂ 7, eedenf R.I.S. eudah liertlhdek IwrtentMOB
dencan k*putuiao2 K.K>B* dan CndangJ DeternJe eendtri»

Iprll Panerlntah

*>•
AT.TA ?A T>T

Pimplnan umum s Komt t c Naaional.

Pcmimpin programma i Undon PorombuVan Politik.

Üoremonle póiabukan dan penutup i Ketua Dadan Porsatuar
ds* S. Metiorij.

\ i

d jam 12*30 t Somua orang sudah mul n i masuk ko ruangan
disambut oloh blaasnuziok dari Asson.

djam 12, '15 : Pcmerintah n, M. F. masuk ke ruangan ber-

r aama.? an£^ota2 delegatie dari Papua Ba-
; rat, Tiroor Timur dan Maluku Selatan, di-

sambut dengan zanggroep dari Wi orden,
Almelo, dan Nijverdal dongan tifa dan
totobuang. Solandjuthja Tjakalele Alifuru
dari Moordrecht akan hentar tomu2 ini
ko tempat dudulc masingS, sodang hadirin
disllnhkan bcrdirl dari tonpat duduk,

d jam 13.0O l Upatjara menaikkan - "LAMBANC

(Vertaling)

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING ZUID-MOLUKKEN

Ter voldoening aan deViaarechtiot wil. e« en aandrang van het Volk der
• Zuid-Molukken. proklameren wij hierbij de onafhankelijkheid de fakto
en de jure van de Zuid-Molukken met de politieke vorm van aan republiek,
lot ven elke staatkundige betrekking met de staat Omt-lixtonesU en de
Republiek der Verenigde Staten van Indonetif. op grond van het feit det
de deelstaat Oost-lndonesié niet in staat is zich ets deelstaat t» handhaven
In overeenstemming met de regelingen van de Den Pesar-konfarentie. wel-
ke nog wettig van kracht rijn, alsmede in overeenstemming met het Ba-
sluit van de Zuid-Molukken Raad van 11 maart 1947. terwijl voor* de
Regering ven de Verenigde Staten van Indonesië gehandeld heeft in strijd
met de R.T.C.-overeenkomsten en haar eigen grondwet

O C

Hadirin berdiri don molaculcon lagu Ke-
bangsaan a jat 1, soraontara ini, 'lambanc
Kebancsaan dlnaikkan perlahan? ks punt jak

A J at proklamasi dibatja oloh P t, Ing. Ta-
tipikalavan,
Bondera diturun ke setongah tiang dan
borteduh soketika, konangkan pnhlawan2
Jan;; sudah jû ur dalam perdjuan^an ini.

Ambon. 25 april 1960.

O» Regering der ZtiidMokikken.

w.» J. H. MANUHUTU en
A. WAIRISAL.

Monjanji lacu Ho na Mas a l/a Ja.

Bendora dinai?;lcan pula ko punt jaknja.
Hadirin roenjanji Tahlil _?8 r 1

He na Mas a Va.1a. , , .!.
Hona masa vnja,, Lotc Hoonimooa O, Joori tasiboa
iSalano kotïlcn O. A oloh rooraa E, Rooma sinji:!
Sepa t. E Paoon« ite, kibi Hatop hira rol l p
ITona masa waja, Leti hocninoon O, Jocri taai boa,.
Salane kotoka O.

Tahlil (Gozanc) 78 1 1
Sokaranc bri sjukur, hni hati mulut tangon
Padakv kerdja Hu, solalu ketjongangan
Trus dari pangku nak, schingga ku bcsar

Tuhan limpahlah, tultingan janj bonar.

Coromonio pombnkaan berachir.



*»rvoit

1, Vnlkorastwoord door do voorzitter van hot MattCom.

2, Zanggroep Jfungkoan Malulcu durl Zeeland.

3, Toespraak door do Prosidont van do Republiek der
Zuldmolukkcn Z«E, Ir. J.A.Manusama,

'»• Monari lengso door Bunga Tandjung uit Moordrecht,

5« Toespraak door e'cTn van onze Mohamcdaanse
' do hoor Umar Santi,

6, Tjakalolo bti.ltt ajani door Ilangkoan Maluku uit
Zeeland, i •

7» Toespraak door Buitenlandse Vertegenwoordigers, <•*
(Nadere bokend making volgt). ,l|

8, Dansgroep Obohorok uit ï.'ost Papua.

9» Zanggroep uit Breda.
, P A . U Z E - K O L L E K T E *

1O, Zanggroep uit tficrdon,Almelo,NiJvordal en lïijssen

1T. Dansgroep Obohorok uit Volt Papua.

12. Een gesproken voord namens loden van het LAG en
Stichting DDET.

13 Menari parisc door Bunga Tandjung xiit Moordrecht,

1*1, Zanggroep Rangkoan Malulcu uit Zeeland,

13, Toespraak door een lid van hot Politiek

16, Tjakalclc Alifuru door Bunga Tandjung uit
Moordrecht.

17, Sluitingsvoord door Z,S, Dr, F,, Tutuhatuneva,

18, Sluitingscorcnonic door de Voorzitter van
Badan Porsatuan.

19» R,M,S, regoring en govo.lg verlaten do zaal,

20, Eindo nanlfostatich

1, Katn2 snmbutan oleh ketna Comito Kasional.

2è Zonccroop Ranfflceon Maluku dari Zooiand.

3, Pidato Kopala Negara R.M.S, 'PJM Ir, J,A, Manusam

^i, Monari longso oloh Bunga Tandjunj dari Moordroch

5, Pidato oleh seorane pemuda darl kalangan. Muslimi
tuan Umar Santi.

Tjakalolo bulu a jam oleh Ranckoan Malulcu dari
Zooiand.

7, Pcmbitjara. dari luar nogori, (na.ina2 akan diumumk

8, Dansgroep Obohorok dari Papua Barat,

9, Zanggroep dari Breda,

P A U Z E K O L E K TE .'

10, Zanggroep dari Wierdon, Almelo, Nijvordal, Rijss

11, Dansgroep Obohorok dari Papua Barat,

12, Sepatah kata darl vale i l LAG dan Stichting DDET.

13* Menari Parise oleh Bunga Tandjung dari Moordroch

1>4, Zanggroep Rangkoan Malulcu dari Zeoland,

15, Sepatah :kata dari seorang pomuda dari Badan
• Porcmbukan:Politiek,
v* •e, 'Tjakalclc Alifuru oleh Bunga Tandjung dari
Moordrecht, •

17, Kata penutup oloh seorang anggota pemerintali
IUM.S. PJM, Dr, F, Tutuhatuneva,

18, Upatjara ponutup oleh kotua Badan Porsatuan

19, Pomorintah R,M,S, keluar tinggalkan niangan,

20, Upatjara ponutup berachlr.



Kü SSRA1IKAN PADA TOIIAH
7.

1. Ku serahkan pada Tuhan
tubuh,nJawa,dJiwaku
TJuma aku hendak hidup
bagi Dikau Tuhanku

3. Ku serahkan pada Tuhan
akan dJadi milikmu
brilah agar itu njata
dalam laku hidupku

2. Ku aerahkan pada Tuhan
bertelut dikakiKu
Dunia tidak sempat tolong'
Engkau sadja aelamatku

4. Ku serahkan pada Tuhan
sioh sambut hanbamu
Brilah nimatMu mengalir
diseluruh hidupku

Koor. Tubuh njawaku, Roch dan djiwaku
Ku serahkan sioh Tuhan,sambut haaibamu.

Kole-kole. ajat
l.Baik berdajung bersama-sama
Angkat pantung seorang satu
Hidup inanis spri saudara
Tra lain dari hidup bersatu

3 • Satu Bangsa satu Negara
Ramai-ramai tahan sengsara
Kaai ampun salah saudara
aembawa untung la par Negara

2.Angin tiup la buka lajar
Berlajar dengan angin utara
Smua harus suka beladjar
Fri bagaimana hidup saudara

4.DJangan bimbang gelonbang
pitjah,

Air tampias basah pakaian
DJaga prau la djangan pitjah
Tuhan berkuasafpenuh kasian.

• Manis. é, manis el Sutalalu manis 4
Sungguh manis hidup saudara, su.tala.lu manis é\ Kole-kole ! Arorabai kole !

EJurumudi tahan kamudi, •
Awas masnait, djangan perkara. '

DJANGAN PEHNAH LUPA,
•BERSEHATI KITA DIBERKATI

BERSETRU KITA TRüS MBNGBLÏÏR
ROCH KtJAT DAN TENANG

PERLJÜA1IGAH KITA KLAK KENAN

Almarhum Th.C.KÜHUWAEL.

S.
DITANAH PERANTATTAN.

1. Disini Tanah Perantauan
Kamini tlah duduk merenung
Sambil menangislah sangat
Ingat nasib kami amat

Ja, s i o h !
Sungguh menangis bertalu
murung dan susah selalu

ja, s i o h !
Duduk kenang sioh Tanahku

2.Kududuk kenangkan Tanahku
Tanahku jang manis bagiku
Bi la kupulang padamu
Hati tlah rindukan dikau

Ja, s i o h !
Bila kududuk ingatmu
tirislah air mataku

Ja, s i «o h !
Ku rindu pulang padamu

Kududuk sambil tongkat dagu, hatiku berduka selalu
Sioh Ja Tuhan dimana, djalan Jang pergi kesana

t u n d j u k l a h
Padamu aku bergantung,

K u d u d u k
8

n
h , T u h a n
t i s a J a

nasibku rugi dan untung

n g M u !

DJANGAN TAKTJT.

1. DJangan kamu takut
Aku adalah
Itu Tuhan djandji
biar ingatlah
Itupun bri hibur
kalau ta'senang
Lagipun bri kuat
bila engkau masuk prang

2. Meskipun berlaku
susah dan tjela
meski angin ribut
dengan sukarnja
Tapi djandji Tuhan
tinggallah tetap
Biarlah bernjanji
meski dimalam Jang glap

koor. Hai tidak pernah (2x)
klak Ia tinggalkan dikau
bahkan tiada pernah (bis)

SELAMAT DJALAN

La Siri-Sori sepandjang kalang
la ampir malam membakar dupa
Mester Soumokil punja buatan
Sampai sëkafang tidak dilupa

Selamatlah,aelamat djalanlah, selamat tuanku,
Kami harap aatu kali sadjalah,kami akan bertemu.

La rame dendang sajang badendang, saJang dilale apa
tempo tuan bale! La mari pulang beramai-ramai,
Selamat djalan sampai bertemu.
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25 April-herdenking.
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Op.

het volgende vernomen:

een brief van de Badan Persatuan nr. 031/8l/Ki,
d. d. 16 april 1981 betreffende bovengenoemd onderwerp.
Het programma duurt van 11.00 - 17.00 uur.
De kosten bedragen ƒ 25»- per persoon.
Door de NOS zullen opnamen worden gemaakt.
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BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)

SEKERTARIAT - BAZARSTRAAT 50 2518 AK 'irGRAVENHAGE, - Tel.: (070) 45.5291

Nomor ; 031/8l/K.I.

Lampiran : Tldak

Pokok : Beberapa patundJuk
pada hari peringatan.

'sGRAVENHAGE, 16 april 1981. e
Kehadapan

Jth. Tuan2 Dewan Wijk/Davan Kaap
(Pengurua Tjabang Badan Peraatuan)

dl

N E D E H L A H D.

Tuan2 dan Hajat Jang tarhoraat,

Puaat Piapinan Badan Peraatuan nenaklunkan baraana ini baberapa
petundjuk Jang patut dldengar dan dituruti oleh aeaua orang jang
akan datang ke Dan Haag pada hari peringatan tanggal 25 april Jang
akan datang ini.

1. Djan 11*00 aenua orang audah harua tiba di Houtruathallen.
Antara djan 11.00 - 12.30 orang2 berupaja vakan d.1.1. dan pada
djan 12.30 aamua orang audah aedia dan terua masuk ka ruangan
aupaja i djaie dinukar- d jam 13.00 (d jam l slang) ta' ada orang
berdjalan lagi klan kenari, karana pada djan 13*00 tepat upa-
tjara audah harua dimulaikan dan berkaaudahan pada djan 17.00
(dJan 5 patang).
PERINTAH IHI MINTA BIMAKLUMKAN DJUGA PALAM AUTOBUS-AUTOBUS

SELANPJUTHJA DIPERINGATKAH, BAHVA SEBELÏÏM SBLE5AI UPATJARA
TIDAK DIPERBOLEHKAN MEHIHGGALKAN RUAHGAN. ..-.

2. Paninpin unun dalan upatjara ini dalan tangan angota2 Puaat
Plnpinan Badan Paraatuan dan dibantu oleh paduka tuan J. SOüISA.
Manganai pakardjaan/tugaa dapat tuan2 nenbatjanja pada lanpiran
aurat ini, ialah tantang pakardjaan dari anggota2 Puaat Plnpi-
nan Badan Peraatuan.

3. Kaananan didjaninkan oleh "KORPS PENDJAGA KEAMANAN" (K.P.K.).
Tiap2 orang, nau katjil naupun basar, :.tua atau muda, diharoakan
turut aagala petundjuk jang diberikan oleh K.P.K. jang bartugaa
panuh untuk nandjaga dan mandjaminkan tata-tertib upatjara ini.

4. Sagala bantuan kauangan untuk hari peringatan ini (ƒ 25»== ae-
orang) dapat diaarahkan di Houtruathallen kepada Pt2 S. Laka-
tonpaaay, V. Munster dan Anggota2 Fonds Nasional didakat podium.

3. Sanentara "PAUZE" akan didjalankan "KOLLEKTE" Jang dipinpin
oleh Pt. I.J. Pattlpeilohy dan dibantu oleh Pt2 H.M. Saya, E. Mal-
luhu dan Chr. Sahartian.

6. Untuk kali ini ada djuga diundangkan aekian banjak redaksi dari
harian2 Balanda, dlantaranja djuga N.O.S. untuk nambuat opname.
Pt. J. Matauaaja ditugaakan untuk menerima mereka dan nangatur
tempat nereka.
Pt2 C. Ririaaaa, M.D. Latupelriaaa dan H. Tuhunuiy ditugaakan
untuk maabantu pt. J. Matauaaja, aeaudahnja tetaau2 nendapat
tempat untuk duduk.

7. (Lihat halanan aebalah)



7. Ada pendjualan buku2 (brochures) jong sangat berharga dan Jang
patut dimiliki oleh tlap2 pedjuang R.M.S., terlebih anak2 muda.
Nana dan harga dari brochures tersebut adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Dasar Sementara R.M.S ƒ 10,=» satu

U.ÏÏ.D. ini diterbitkan dalam bahasa kita
dan bahaaa Belanda.

2. Confrontatie (dalam bahasa kita) " 5,== "
J. Confrontatie (dalam bahasa Belanda) ..* 5»== n

4. Hot» Badan Persatuan " 5»== "
5. Zuidmolukse Aanbevelingen " 2,50

8. Segala petundjuk jang tidak termuat dalam instructie ini akan
diatur oleh Pusat Pimpinan Badan Persatuan.

9. Pengunuman Peaerintah H.M.S.

Penguauman Pemerintah R.M.S. jang sudah dikirim kepada tuan2
harap disebarkan kepada semua anak bangsa dimana sadja mereka
berada, «upaja bersedia untuk membandjiri kota Den Haag pada
hari peringatan tanggal 25 april j.a.d. ini.
Pusat Pimpinan Badan Persatuan berharap dengan sangat, kiranja
Mseruann Peaerintah tersebut mendapat perhatian jang sungguh
dari segala lapisan rajat Haluku Selatan diperantauan ini.
Bila kurang ainta tuan2 tambah.

Sekianlah oadja "petundjuk" jang penting untuk diperhatikan dengan
seksama.
Terimalah hormat kami jang patut disertai salam Tanah-Air jang
aerdeka

"MENA MOHIA"

BADAN PERSATÜAV (RAJAT MALUKU SELATAH),
PÜ8AT PIMPINAN/PENGURUS HARIAN,

Ketua,

S. Metiarij V. Munster
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Op werd

het volgende vernomen:

De viering van 25 april stond in de Houtrusthallen in Den Haag ge-
heel in het teken van de West-Melanesische triple alliantie. -'Er
zouden ongeveer kOOO bezoekers zijn geweest.
Naast Molukse sprekers werden er ook toespraken gehouden door leden
van de Papua- en Oosttimorese delegatie.
Daarnaast waren er vertegenwoordigers van Vanuatu en "$fe Nieuw*
fretpleToa, die een speech afstaken. Alle toespraken waren in het
Engels op één na. Deze was in het Frans.
Over andere zaken werd niet of nauwelijks gesproken.
De organisatie verliep glad.

MP.

301 A10-019246F



brief no. 1550.525

BUITENLANDSE POLITIEK VAN DE R.M.S.-LEIDING. ex.nr.; 7

Samenvatting.

Na tot de conclusie te zijn gekomen dat een politiek beleid gericht
op beïnvloeding van de Nederlandse regering geen resultaat had op-
geleverd, richtte ir. MANUSAMA zijn politieke aktiviteit op het
buitenland. Vanaf 1976 heeft de R.H.S.-leiding tevergeefs getracht
steun te verwerven bij de Verenigde Naties, bij de Afrikaanse staten
Senegal en Benin, bij de Timorese bevrijdingsbeweging FHETILIN,
bij een verzetsbeweging van Atjeh (Sumatra), bij Vietnam en bij de
C.V.S.E.-toetsingsconferentie te Madrid.

Na deze mislukkingen trachtte ir. MANUSAMA aansluiting te vinden
bij andere anti-Indonesische bevrijdingsbewegingen. Kontakten met
Papoea's en (in Portugal verblijvende) Oost-Timorezen resulteerden
uiteindelijk op 24 april 1981 in de vorming van de "West Melanèsische
Triple Alliantie" - een samenwerkingsverband tussen Molukkers,
Papoea's en Timorezen dat ten doel heeft gezamenlijk te strijden
tegen het Indonesische "imperialisme en kolonialisme". Hiermee boekte
ir. MANUSAMA zijn eerste eigenlijke succes op buitenlands politiek
terrein.

De konferentie die leidde tot de "West Melanèsische Triple Alliantie"
werd bijgewoond door o.m. Mr. , een vertegenwoordiger van
de regeringspartij van de Republiek VANUATU. Deze verklaarde zich
solidair met de "Alliantie" en stelde dat zijn land bereid zou zijn
een groot aantal Molukkers militair op te leiden voor een gewapende
strijd, in eerste instantie ter bevrijding van Nieuw Caledonie en
vervolgens van naar onafhankelijkheid strevende delen van de Republiek
Indonesië.

Commentaar: a. Het buitenlandse succes van ir. MANUSAMA m.b.t. de
"Alliantie" zou een einde kunnen maken aan de afbrok-
keling van het R.M.S.-ideaal; zou dit ideaal zelfs
nieuw leven kunnen inblazen. Een opleving van het
R.M.S.-ideaal doet de kans op extremistisch optreden
door Molukse jongeren toenemen.

b. De militaire opleidingsplannen zijn in zekere zin te
vergelijken met de zgn. "Vietnam-affaire" van 1976,
die zoals bekend uitmondde in de terreurakties van
1977. Indien ir. MANUSAMA op het voorstel van Mr.

niet ingaat, zullen bij Molukse jongeren
mogelijk frustraties ontstaan die te vergelijken zijn
met die in 1976/77-

c. Wanneer de R.M.S. wel ingaat op de voorstellen van Mr.
zal dat n.a.w. zijn weerslag hebben op de

officiële relaties van Nederland met Indonesië.

d. Voorts zou de uitnodiging van VANUATU door een aantal
Molukkers zo opgevat kunnen worden, dat VANUATU ook
bereid is Molukse terroristen na uitvoering van een
aktie op te nemen.
Een dergelijke opvatting betekent een verlaging van de
"terrorisme-drempel".



1. Inleiding.

Zoals bekend is ir. MANUSAMA, "president van het Molukse volk
in ballingschap", altijd voorstander geweest van realisering
van het R.H.S.-ideaal door overleg met de Nederlandse regering,
omdat in zijn visie Nederland rechtstreeks verantwoordelijk was
voor de komst van de Holukkers naar Nederland. Dit had tot
gevolg dat ir. MANUSAMA zijn buitenlandse aktiviteiten tot een
minimum beperkte. Nog immer geporteerd voor politiek overleg
besloot MANDSAMA echter rond 1976/1977 de koers enigszins
naar het buitenland te verleggen. Twee belangrijke ontwikkelingen
waren hiervan de oorzaak:

£. MANUSAMA vond bij de Nederlandse regering nog immer geen
gehoor voor zijn politieke ambities;

b_. het schijnbare succes van wijlen "generaal" TAMAELA in de
Westafrikaanse staat Benin en te New York bleek de Molukse
achterban aan te spreken (TAMAELA wist een vertegenwoordiging
in Benin en een buro in New York te vestigen).

Op enkele van MANUSAMA1s (mislukte) buitenlandse aktiviteiten en
het uiteindelijke "succes" dat in 1981 volgde met de vorming van
de "West Melanesische Triple Alliantie" zal nader worden ingegaan.
Voorts zullen enkele buitenlandse initiatieven van ds. METIARY,
voorzitter van de Badan Persatuan, worden belicht.

2. De eerste buitenlandse aktiviteiten.

Ir. MANUSAMA, die het als zijn historische plicht ziet de strijd
voor een vrije R.M.S. voort te zetten, besefte dat hij zijn achterban
die zich steeds meer berustend opstelde, moest blijven stimuleren.
Dit kon alleen, in navolging van "generaal" TAMAELA, met buiten-
landse successen.
Zo bracht ir. MANUSAMA in januari 1976 een bezoek aan de Afri-
kaanse staat Senegal, waar de "Organisasi Papua Merdeka" (O.P.M.),
de vrijheidsbeweging van West-Nieuw-Guinea, zich sedert 1975 van
Senegalese politieke steun had verzekerd. Senegal weigerde echter
haar steun aan de Molukse zaak te geven. In oktober 1977 reisde
MANUSAMA naar New York waar hij tijdens de opening van de najaars-
zitting van de Verenigde Naties kontakten hoopte te leggen met
V.N.-delegaties. Deze pogingen werden in oktober 19?8 en oktober
1979 door trouwe aanhangers van hem voortgezet. Geen van de mis-
sies bereikte echter een.positief resultaat.

-2-
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In 1976 ontplooide ook ds. METIABY aktiviteiten die moesten
leiden tot buitenlandse steun voor de R.M.S.* Via twee Neder-
landers kwam METIABY in kontakt met een Fransman die zich uitgaf
voor een officiële vertegenwoordiger van de Vietnamese Regering.
Volgens hen zou Vietnam bereid zijn politieke steun te verlenen
aan de Molukse aspiraties en Molukkers in staat willen stellen
een militaire opleiding in dit land te volgen. Volgens dit drie-
tal zou Vietnam zelfs genegen zijn de R.M.S. officieel te erkennen,
indien de "Molukse Republiek" een socialistische staat zou worden.
Ir. MANUSAMA, die er terecht van overtuigd was dat METIARY het
slachtoffer van oplichterspraktijken was geworden, wist d.m.v.
een stemming op een bijzonder Volkskongres in december 1976
METIARY ervan te weerhouden deze aktiviteiten voort te zetten.
Zoals bekend heeft een aantal jonge aanhangers van ds. METIARY
toen het plan opgevat om door middel van- een gewelddadige aktie
alsnog een reis naar Vietnam af te dwingen - hetgeen resulteerde
in de terreuraktie van mei/juni 1977*

Deze slechte ervaring kon ds. METIARY er niet van weerhouden
bepaalde aktiviteiten op buitenlands terrein te blijven ondernemen.
Van 16 t/m 18 juni 1978 brachten zes leden van de Badan Persatuan
o.l.v. ds. METIARY een bezoek aan West-Berlijn waar zij een kongres
van zogenaamde Vierde-Wereldlanden bijwoonden. Op dit kongres
pleitte de Molukse delegatie voor een te houden internationaal
tribunaal dat zich zou moeten uitspreken over de politieke aspi-
raties van de Molukkers in Nederland en de rechtmatigheid van
de proclamatie van de R.M.S.
Het plan om begin 1982 in Nederland een zgn. "RUSSELL-tribunaal"
te houden kan gezien worden als een rechtstreeks gevolg van dit
bezoek aan West-Berlijn.

3. Op zoek naar andere wegen.

In mei 1979 bezochten twee leden van de Badan Persatuan de Por-
tugese hoofdstad Lissabon, waar zij gesprekken zouden hebben ge-
voerd met vertegenwoordigers van de Timorese bevrijdingsbeweging
FRETILIN. Toen de Badan Persatuan dit bezoek op haar jaarkongres
van 1979 presenteerde als een "goed kontakt", reageerde het FRETILIN
echter verontwaardigd op deze uitspraak en ontkende zij iedere
relatie met de Badan Persatuan.

Na dit weinig succesvolle optreden voerde MANUSAMA overleg met
Hasan di TIRO, die zich leider noemt van een ondergrondse ver-
zetsorganisatie in Atjeh (Sumatra). Hoewel uitvoerig van gedachten
werd gewisseld over de binnenlandse situatie in Indonesië, leverde
dit overleg voor ir. MANUSAMA geen nieuwe gezichtspunten voor de
"R.M.S.-strijd" op.

-3-
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In het najaar van 1979 vonden op initiatief van de Indonesische
ambassade enkele gesprekken plaats met hoofdbestuursleden van
de Badan Persatuan. Het doel van deze gesprekken was een basis
te leggen voor een dialoog tussen de Republiek Indonesië en ver-
tegenwoordigers van het Molukse volk in Nederland. Door haar
ambassadeur uit Nederland terug te roepen wist Indonesië een ver-
volg op deze gesprekken te vermijden en werd ieder kontakt met
de Badan Persatuan verbroken.

Door de weinig succesvolle pogingen van ir. MANUSAMA en de Badan
Persatuan om in het buitenland enige steun te vinden verminderde
in de Molukse samenleving de belangstelling voor het politiek
ideaal. Zowel de proklamatieherdenking op 25 april 1979 als het
jaarkongres van de Badan Persatuan in de herfst van dat jaar ver-
toonden een sterke daling in de aantallen bezoekers. Ook de bereid-
heid van de achterban om financiële offers ten behoeve van de "strijd"
te brengen liep in belangrijke mate terug.

Eén van de laatste wapenfeiten van ir. MANUSAMA was de totstand-
koming van de koalitie met enkele uitgetreden vooraanstaande leden
van de TAMASLA-beweging. Het doel van deze samenwerking, namelijk
erkenning door de Afrikaanse staat Benin van de B.M.S.-aspiraties
en het naar voren brengen van de R.M.S.-problematiek bij de Ver-
enigde Naties te New York, werd niet bereikt.
Voorts werd eind 1980 tevergeefs getracht de Molukse problematiek
op de C.V.S.E.-toetsingskonferentie te Madrid besproken te krijgen.

De West Melanesische Triple Alliantie.

Uit de talrijke teleurstellende resultaten van de buitenlandse
initiatieven, trok de R.M.S.-leider de conclusie dat de "R.M.S.-
strijd" verlegd diende te worden naar Indonesië, in casu gevoerd
moest worden in samenwerking met andere anti-Indonesische verzets-
bewegingen. Met deze ontwikkeling lijkt de "R.M.S.-strijd" in een
belangrijke, zo niet beslissende fase te zijn gekomen. Een belang-
rijk aspekt hierbij is dat de R.M.S.-leider dit nieuwe, op Indonesië
gerichte, beleid in nauw overleg met het Hoofdbestuur van de Badan
Persatuan heeft opgesteld.

Aan de uitvoering van deze koerswijziging werd reeds in 1900 enige
vorm gegeven.
In mei 1980 legde de in Nederland woonachtige Papoea-voorman
D.KEREWAY in Lissabon kontakt met de Oost-Timorese bevrijdings-
beweging "Movemento Nacional para a Liberta9ao e Indepêndencia
de Timor-Dili" (M.N.L.I.T.D.). Volgens een woordvoerder van deze
beweging, die bestaat uit naar Portugal gevluchte Oost-Timorezen,
zou zij sympathie van de Portugese Regering genieten. In juni 1900
werd ir. MANUSAMA omtrent dit kontakt ingelicht. In september 1980
zond MANUSAMA een lid van de "R.M.S.-regering" en een vertegenwoor-
diger van de Badan Persatuan naar Lissabon om de band met de
M.N.L.I.T.D. te verstevigen.
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De resultaten van deze reis waren dermate positief, dat - na een
intensieve briefwisseling - tussen ir. MANUSAMA en de M.N.L.I.T.D.
werd besloten om in samenwerking met de Papoea-beweging van KEREWAY
een samenwerkingsverband aan te gaan. Deze samenwerking kwam op
2k april 1981 na een tweedaagse konferentie (de zgn. PATIMA-konfe-
rentie) te Capelle a/d IJssel tot stand.
Vanaf dat moment vormden de R.M.S., M.N.L.I.T.D. en de Papoea's
de zogenaamde "West Melanesische Triple Alliantie".
De konferentie werd bijgewoond door waarnemers van de Republiek
VANUATU en van een bevrijdingsbeweging van de Franse kolonie Nieuw
Caledonie.
De "Alliantie" heeft tot doel de aktiviteiten en inspanningen
gericht tegen het "Indonesische kolonialisme en imperialisme" van
de deelnemende partijen te kombineren en te koordineren.
Met de totstandkoming van de "Triple Alliantie" boekte ir. MANUSAMA
zijn eerste eigenlijke succes op buitenlands politiek terrein.

5. Molukkers naar de Republiek VANUATU?

Eind april hebben serieuze gedachtenwisselingen plaatsgevonden
tussen ir. MANUSAMA en Mr. *) uit de Republiek VANUATU
omtrent een militaire opleiding voor Molukkers uit Nederland.

gaf de wens te kennen 3000 Molukkers als ontwikkelings-
werkers in zijn land te ontvangen.
Een deel van deze Molukse 'ontwikkelingswerkers' zal, volgens

's conceptie, een militaire opleiding ontvangen, waarna zij
in eerste instantie ingezet zullen worden voor een gewapende vrij-
heidsstrijd in Nieuw Caledonie.
In een later stadium zouden eerst Indonesisch West-Irian, daarna
Oost-Timor en tenslotte de Molukken bevrijd moeten worden.

Bekend is geworden dat ir. MANUSAMA bepaald niet gelukkig is met
deze gang van zaken. Hij kan gedogen dat Molukkers na hun opleiding
in VANUATU zich zullen inzetten voor de 'bevrijding' van Nieuw-
Caledonië, doch is beslist tegen de prioriteitenstelling m.b.t.
de te bevrijden delen van de Republiek Indonesië. MANUSAMA zou zich
zelfs hebben laten ontvallen, dat hij dan meer ziet in een "strijd"
op het politieke vlak.

In reaktie op deze laatste uitspraak wordt in Molukse kringen
laatdunkend gesproken over de immer behoudende "president":
"Na 31 jaar lang een theoretische politiek te hebben gevoerd,
wordt het nu tijd voor een daadwerkelijke strijd. In het licht
van de PATIMA-konferentie zullen de Molukkers in navolging van
de PApua's en de TImorezen, het vrijheidsideaal op militaire wijze
moeten nastreven.

*) (zie blz. 5.)
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*) Mr. bekleedt binnen de Republiek VANUATU de
volgende officiële funkties:

£. secretaris van de regeringspartij Vanuaaku Pati (V.P.)

b_. partijcommissaris van de V.P. voor het eiland
Ambrym.

Omtrent de Vanuaaku Pati is het volgende bekend:
"Tijdens verkiezingen in VANUATU
eind 1979 veroverde de V.P. 26
van de 39 zetels in het parlement.
Onder de voorzitter van de V.P.,

, werd een 'regering
voor autonomie' gevormd, hetgeen
op 30 juli 1980 leidde tot onaf-
hankelijkheid voor VANUATU.
Momenteel bezit de V.P. alle
ministerposten in de regering van
VANUATU".

6. Commentaar.

a. Gedurende de afgelopen twee jaar is in de Molukse samenleving
het vertrouwen in de haalbaarheid van het R.M.S.-ideaal duidelijk
afgebrokkeld. Eén van de belangrijkste elementen die deze ontwikke-
ling heeft beïnvloed was het teleurstellend resultaat van de tal-
rijke politieke initiatieven van de R.MS.-leiding. Een duidelijke
verschuiving in de belangstellingssfeer van politieke naar maat-
schappelijke problemen vond plaats. Dit leek een gunstige ontwikke-
ling omdat daardoor de situatie in de Molukse samenleving steeds
minder ruimte liet voor extremistisch.optreden van Molukse jongeren
De "West Melanesische Triple Alliantie" zou aan deze ontwikkeling
een eind kunnen maken. Het R.M.S.-ideaal zou door de nieuwe aktieve
anti-Indonesië politiek van de "Alliantie" nieuw leven ingeblazen
kunnen worden. Een opleving van het R.M.S.-ideaal doet de kans op
extremistisch optreden door Molukse jongeren ongetwijfeld toenemen.

b. Een vergelijking met de eerder genoemde "Vietnam-affaire" dringt
zich op. Ook toen werd door de R.M.S.-top de verwachting gewekt
dat door de Molukkers in Nederland, na een militaire training
(in Vietnam), een grote stap gezet kon worden in de richting van
een onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken. Zoals bekend mond-
de deze affaire uit in de terreurakties van 1977.
De ontwikkelingen m.b.t. de recent geopende mogelijkheid van een
militaire training in de Republiek VANUATU dienen dan ook nauw-
gezet te worden gevolgd. De mogelijkheid dat frustraties zullen
ontstaan bij die Molukse jongeren, die nu reeds naar VANUATU zou-
den willen afreizen, is zeker aanwezig indien andermaal mocht blij-
ken dat de realisatie lang op zich laat wachten of dat MANUSAMA
zelfs geheel van het project afziet.
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Vnnneer overigens daadwerkelijk "Nederlandse" Molukkers ingezet
worden voor de "bevrijding" van Nieuw Caledonie en delen van
de Republiek Indonesië, zal dat de officiële relaties van ons
•land met Frankrijk resp. Indonesië nadelig kunnen beïnvloeden.

Daarnaast is sinds 19?8 meerdere malen naar voren gebracht, dat
de "drempel11 voor nieuwe terreurakties verlaagd kan worden door
de bereidheid van enig land, Molukse deelnemers aan gewelddadige
akties op te nemen.
Of de Republiek VANUATU Molukse terroristen al of niet zal toe-
laten is in dit verband niet van belang. De toezegging dat Moluk-
kers in VANUATU een militaire opleiding kunnen volgen, kan door
een aantal Molukkers zo worden opgevat, dat VANUATU bereid zal
zijn hen ook gastvrij op te nemen als zij een toevlucht zoeken
na een terreuraktie.

Juni 1981



ACD1551172
datum

CO

b.

24 JUN11981

d.

Bijl.:

C(CFO )nr. : 01

Aan : CFB

Betreft :ZO-Molukkers-Patima

d.d . : 24 JUNI Info:

pp U-.fi.. 1981 werd

het volgende vernomen:

, op de ZO-MolukkersHet hele Patima-gebeuren heeft, aldus
geen enkele indruk gemaakt.
"Dit is weer net zo'n streek van hem (MANUSAMA) als toen met
Hassan di TIRO en nog enkele anderen. Daar hoor je nu toch
ook niets meer van".

Een samenwerking tussen Molukkers en ZO-Molukkers ziet
momenteel als niet haalbaar. Misschien in een later stadium,
maar dan zeker niet op politiek gebied.

301A10-119130F



ACD155H'ö
datum 2 4 JUN11981

CO

b. d.

CCFO )nr. : OM

Aan : CFB

Betreft : Patima

d.d. Info: -5

Bijl. :

Op. werd

het volgende vernomen:

Het Patima-accoord is voor de Papua's ongeldig voorzover
het het Papua-gedeelte betreft. Men gaat ervan uit, dat de
RMS-regering in ballingschap heeft onderhandeld met een muziek
groep, die bovendien bestaat uit Indonesische onderdanen.
Men is bovendien bang dat zelfs al zou er echt met de Papua's
onderhandeld zijn, dat het de heer MANUSAMA om meer macht te
doen is. Deze heeft ook het idee voor een Melanesische fede-
ratie overgenomen van de Papua's.

De vertegenwoordiger van Vanuatu op de besprekingen was wel
uit die republiek afkomstig, maar zeker geen officiële regering
vertegenwoordiger.

301 A10-119130F



ACD 1552984
datum l O J U L I l Ü 8 1

CO

C( CFO)nr.:

Aan :

Betreft :

d. d.: 10 JOU 1981 I„fo: II

CFB

Pat i«a- conferentie te Capelle en HMS-viring te Den Haag.

Bjjl. :

werd

het volgende vernomen:

heeft zowel de Patima-conferentie te Capelle a/d IJssel
(22-2k april) %&de viering Tan EMS in de Houtrusthallen op
25 april bijgewoond. , die het RMS-ideaal reeds geruime
tijd heeft laten varen, heeft in Den Haag diverse mensen ge-
sproken, die vrijwel unaniem toegaven uitsluitend voor de
gezelligheid te komen en bovendien van mening waren weinig
fiducie te hebben in NANUSAMA's Triple Alliantie.

301A10 119130F
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I. INLEIDING

Zoals bekend is ir. MANUSAMA altijd voorstander geweest van
realisering van het R.M.S.-ideaal door overleg net de Neder-
landse regering, omdat in zijn visie Nederland rechtstreeks
verantwoordelijk was voor de komst van de Molukkers naar
Nederland. Dit had tot gevolg dat ir. MANUSAMA zijn buiten-
landse aktiviteiten tot een minimum beperkte. Nog immer gepor-
teerd voor politiek overleg besloot ir. MANUSAMA echter rond
1976/77 de koers enigszins naar het buitenland te verleggen.
Twee belangrijke ontwikkelingen waren hiervan de oorzaak :

a. ir. MANUSAMA vond bij de Nederlandse regering nog immer
geen gehoor voor zijn politieke ambities; de gewelddadige
akties hadden hierin geen verandering gebracht - integendeel;

b. het schijnbare succes van wijlen "generaal" TAMAELA in de
Westafrikaanse staat Benin en te New York bleek de Molukse
achterban aan te spreken (TAMAELA wist een "ambassade" in
Benin en een buro in New York te vestigen).

Op de belangrijkste buitenlandse R.M.S.-aktiviteiten, die
overigens geen of nauwelijks resultaat opleverden, zal nader
worden ingegaan. Op de ontwikkelingen rond de vorming van de
zogenaamde "West Melanesische Triple Alliantie" zal uitvoeriger
worden ingegaan. Voorts zal de mogelijke invloed van dit buiten-
landse "R.M.S.-succes" op de Molukse gemeenschap in ons land wor-
den besproken.

II. BUITENLANDSE R.M.S.-AKTIVITEITEN

Ir. MANUSAMA, die het als zijn historische plicht ziet de strijd
voor een vrije R.M.S. voort te zetten, besefte dat hij zijn
achterban, die zich steeds meer berustend opstelde, moest blijven
stimuleren. Dit kon alleen, in navolging van "generaal" TAMAELA,
met buitenlandse successen. Onder andere de volgende aktiviteiten
werden hiertoe ontplooid :

a. In januari 1976 bracht ir. MANUSAMA een bezoek aan de
Afrikaanse staat Senegal, waar de "Organisasi Papua Merdeka"
(O.P.M.), de bevrijdingsbeweging van West Nieuw Guinea, zich
sedert 1975 van Senegalese politieke steun had verzekerd.
Senegal ging niet in op zijn verzoek om steun aan de Molukse
zaak te geven.
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b. In oktober 1977 reisde ir. MANÜSAMA naar New York waar hij
tijdens de opening van de najaarszitting van de Verenigde
Naties kontakten hoopte te leggen met V.N.-delegaties.
Deze pogingen werden in oktober 1978 en oktober 1979 door
trouwe aanhangers van hem voortgezet. Geen van de missies
bereikte echter een positief resultaat.

c. In 1976 ontplooide ook ds. METIARY aktiviteiten die moesten
leiden tot buitenlandse steun voor de R.M.S.. Via twee
Nederlanders kwam METIARY in kontakt met een Fransman die
voorgaf kontakt te onderhouden met de officiële vertegen-
woordiging van Vietnam te Parijs. Volgens dit drietal zou
Vietnam bereid zijn politieke steun te verlenen aan de Molukse
aspiraties en Molukkers in staat willen stellen een militaire
opleiding in dit land te volgen. Volgens hen zou Vietnam
zelfs genegen zijn de R.M.S. officieel te erkennen, indien
de "Molukse Republiek11 een socialistische staat zou worden.
Ir. MANÜSAMA, die er terecht van overtuigd was dat METIARY
het slachtoffer van oplichterspraktijken was geworden, wist
door middel van een stemming op een bijzonder volkskongres in
december 1976 METIARY ervan te weerhouden deze aktiviteiten
voort te zetten.
Zoals bekend heeft een aantal jonge aanhangers van ds. METIARY
toen het plan opgevat om door middel van een gewelddadige
aktie o.m. alsnog een reis naar Vietnam af te dwingen - hetgeen
resulteerde in de terreuraktie van mei/juni 1977.

d. De slechte ervaring met de "Vietnam-affaire" kon ds. METIARY
er niet van weerhouden bepaalde aktiviteiten op buitenlands
terrein te blijven ondernemen. Van 16 tot/met 18 juni 1978
brachten zes leden van de Badan Persatuan onder leiding van
ds. METIARY een bezoek aan West-Berlijn, waar zij een kongres
van zogenaamde Vierde-Wereldlanden bijwoonden. Op dit kongres
pleitte de Molukse delegatie voor een te houden internationaal
tribunaal dat zich zou moeten uitspreken over de politieke
aspiraties van de Molukkers in Nederland en de rechtmatigheid
van de proklamatie van de R.M.S..
Het plan om begin 1982 in Nederland een zgn. "RUSSELL-
tribunaal" te houden, kan gezien worden als resultaat van dit
bezoek aan West-Berlijn.

e. Eind 1979 voerde ir. MANÜSAMA overleg met Hasan Dl TIRO, die
zich leider noemt van een ondergrondse verzetsorganisatie in
Atjeh (Sumatra). Hoewel uitvoerig van gedachten werd gewisseld
over de binnenlandse situatie in Indonesië, leverde dit
overleg voor ir. MANÜSAMA geen nieuwe gezichtspunten op voor
de "R.M.S.-strijd". De R.M.S.-leider gaf dan ook aan dit over-
leg op geen enkele wijze ruchtbaarheid.



f. In het najaar van 1979 vonden op initiatief van de Indonesische
ambassadeur h.t.l. enkele gesprekken plaats met hoofdbestuurs-
leden van de Badan Persatuan. Het doel van deze gesprekken
was een basis te leggen voor een dialoog tussen de Republiek
Indonesië en vertegenwoordigers van het Molukse volk in
Nederland. Door haar ambassadeur uit Nederland terug te roepen,
wist Indonesië een vervolg op deze gesprekken te vermijden
en werd ieder kontakt met de Badan Persatuan verbroken.

g. Begin 1980 kwam een vorm van samenwerking tot stand met enkele
uitgetreden vooraanstaande leden van de TAMAELA-beweging.
Het doel van deze samenwerking, namelijk erkenning door de
Afrikaanse staat Benin van de R.M.S.-aspiraties en het naar
voren brengen van de R.M.S.-problematiek bij de Verenigde Natie
te New York, werd niet bereikt.

h. Eind 1980 reisde een Molukse afvaardiging naar Madrid, waar
getracht werd de Molukse problematiek bij de C.V.S.E.-toetsings
konferentie aanhangig te maken. Ook deze aktiviteit liep op een
totale mislukking uit.

III. WENDING IN DE BUITENLANDSE R.M.S.-.POLITIEK

Door de weinig succesvolle pogingen van ir. MANUSAMA en de
Badan Persatuan om in het buitenland enige steun te vinden, ver-
minderde in de Molukse samenleving de belangstelling voor het
politiek ideaal. Dit werd de R.M.S.-leiding onder meer duidelijk
door de sterke daling in de aantallen bezoekers van grote R.M.S.-
manifestaties zoals de proklamatie-herdenking van 25 april 1979
en het jaarkongres van de Badan Persatuan in de herfst van dat
jaar. Ook de bereidheid van de achterban om financiële offers
ten behoeve van de "strijd" te brengen liep in belangrijke mate
terug.
uit deze duidelijke signalen en uit de talrijke buitenlandse mis-
lukkingen trok de R.M.S.-leider de conclusie dat zijn buitenlandse-
politiek diende te worden herzien. In overleg met het hoofdbestuur
van de Badan Persatuan formuleerde hij een nieuw op aansluiting
bij anti-Indonesische verzetsbewegingen gericht buitenlands beleid,
De volgende verzetsbewegingen werden in dit verband begin 1980
genoemd :

a. de verzetsbeweging van Atjeh (Sumatra) o.l.v. Hasan Dl TIHO;

b. de Papoea-beweging van de in Nederland woonachtige Papoea
Dirk A. KEREWAY;
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c. het FRETELIN (Frente Revolutionaria de Timor Leste
Independente = revolutionair front voor een onafhankelijk
Oost-Timor),de grootste bevrijdingsbeweging van Oost-Timor,
met een vertegenwoordiging in Lissabon; een organisatie
die door de Republiek Indonesië wordt bestempeld als
"communistisch".

Met betrekking tot het FRETELIN is opmerkelijk dat wederom
gesproken werd over kontakten met deze organisatie, terwijl ir.
MANÜSAMA in 1975 een kontakt met het FRETELIN heeft verbroken.
Hij verklaarde toen een overeenkomst gesloten op 27 augustus 1975»
namens de "R.M.S.-regering" ondertekend door
(toen "R.M.S.-zaakgelastigde" in Brussel), met het FRETELIN on-
geldig. De reden hiervoor zou zijn geweest dat zonder
voorkennis of toestemming van de R.M.S.-leiding naar Lissabon
was gereisd en daar kontakt had opgenomen met het "pro-coraraunis-
tische" FRETELIN. Ir. MANÜSAMA is erg gekant tegen kontakten
c.q. samenwerking met pro-communistische organisaties. Naar aan-
leiding van deze kwestie werd overigens als "R.M.S.-zaakge-
lastigde" ontslagen.

IV. KONTAKTEN MET HET FRET&.IN

Van 18 tot en met 20 mei 1979 vond te Lissabon een konferentie
plaats van de zogenaamde Timor-groep, georganiseerd door "The
British Campaign for Indëpendence of East-Timor (B.C.I.E.T.)".
Deze konferentie werd bezocht door als
waarneemster van de "Stuurgroep-R.M.S." en door als
vertegenwoordiger van het "Gesellschaft für bedrohte Völker".

is lid van de Molukse jongeren-
organisatie Femuda Masjarakat en lid van de "Stuur-
groep R.M.S." van de Badan Persatuan. De "Stuurgroep-
R.M.S." zet zich voornamelijk in voor internationale
erkenning van het zelfbeschikkingsrecht voor de
Molukken;

maakt als vertegenwoordiger
van het "Gesellschaft für bedrohte Völker" eveneens
deel uit van de "Stuurgroep R.M.S.".

Tijdens hun verblijf te Lissabon zou namens
de "Stuurgroep-R.M.S." kontakten hebben gelegd met Ramos HORTA,
de vertegenwoordiger van het FRETILIN te Lissabon. Ramos HORTA
zou weliswaar in het verleden van mening zijn geweest dat de "R.Mi
een interne aangelegenheid van Indonesië was, maar zou toen toch
hebben laten blijken toenadering tot de "R.M.S." te wensen. In
oktober 1979 werd vernomen dat ir. MANÜSAMA niet geporteerd zou
zijn van dit kontakt met Ramos HORTA.
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In het voorjaar van 1980 keerden en
, in het gezelschap van ds. S. METIARY en ,

naar Portugal terug om daar een gesprek te voeren met FRETILIN-
vertegenwoordigers. Deze reis zou zijn voorbereid door

Tijdens deze besprekingen zou ds. METIARY zijn gebleken dat het
FRETILIN geen steun van de Badan Persatuan nodig heeft. Het
FRETILIN zou wel kontakt met de Badan Persatuan willen, maar
slechts voor propagandistische doeleinden.

Tijdens de traditionele herdenking van de R.M.S.-proklamatie op
25 april 1980 in de Houtrusthallen te 's-Qravenhage wees ds.
METIARY in een toespraak ten onrechte op de goede kontakten die
bestonden tussen vertegenwoordigers van het FRETILIN en de Badan
Persatuan. Alhoewel op de herdenking geen FRETILIN-vertegenwoor-
diger aanwezig was, kwam deze uitlating toch bij het FRETILIN te-
recht. De irritatie over deze opmerking van ds. METIARY zou aan
FRETILIN-zijde zo groot zijn geweest, dat van verdere kontakten
geen sprake kon zijn. Het FRETILIN zou zelfs, naar aanleiding van
deze kwestie, het goede kontakt met de Molukse jongerenorganisa-
tie Pemuda 20 Mai verbroken hebben.
Ds. METIARY zou later aan een relatie hebben toegegeven dat alle
buitenlandse aktiviteiten op een fiasko waren uitgelopen en dat
er fouten waren gemaakt.

Verdere kontakten met het FRETILIN zijn niet vastgesteld. Naar
alle waarschijnlijkheid heeft de ondoordachte uitlating van
ds. METIARY de prille relatie daadwerkelijk verstoord. Het mis-
lukken van de toenaderingspoging tot het FRETILIN noodzaakte de
"R.M.S.-regering" een andere weg in te slaan voor het zoeken van
samenwerking met Timorezen.

V. KONTAKTEN HET PAPOEA'S

De Papoea Dirk A. KEREWAY onderhoudt reeds vele jaren goede
kontakten met de stichting "Door De Eeuwen Trouw"(st. D.D.E.T.)
en met name met Dhr. van deze stichting.
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- De stichting D.D.E.T. heeft zich ten doel gesteld in
Nederland en daarbuiten belangstelling te wekken voor
en steun te verlenen aan het streven naar zelfbeschik-
king van de volken van de Zuid-Molukken en West-Papoea
en van andere volken of bevolkingsgroepen in de voor-
malige Nederlands Oost-Indische Archipel, die van
hun zelfbeschikkingsrecht gebruik willen maken en voor
steunverlening een beroep doen op de stichting (art.
2 van de statuten van de stichting).

is vice-voorzitter van de st. D.D.E.T

Dirk KEREWAY staat bekend als voorstander van een "Federatie
Groot-Melanesië", waartoe hij ook de Molukken rekent. In zijn
streven tot samenwerking met de Molukkers wordt hij gesteund door
de st. D.D.E.T.. Binnen de Papoea-gemeenschap in Nederland kan
D. KEREWAY slechts rekenen op een zeer geringe aanhang. Via de
st. D.D.E.T., die eveneens goede relaties onderhoudt met de R.M.S.
leiding, is Dirk KEREWAY in het verleden veelvuldig in kontakt
gekomen met de "R.M.S.-president" MANUSAMA. Deze Papoea werd door
de R.M.S.-leiding zelfs in de gelegenheid gesteld op 25 april-
herdenkingen toespraken te houden (o.a. 19?8 & 198O).

In de loop van 1900 en 1981 werden diverse ontmoetingen tussen
Papoea's en de R.M.S.-leiding vastgesteld. Deze ontmoetingen
moeten worden gezien in het kader van de voorbereidingen van
een samenwerkingsverband met Molukkers, Papoea's en Timorezen.

Een lid van de familie zou gehuwd zijn met een vrouw
van Timorese afkomst. Deze vrouw zou een rol hebben gespeeld in
het leggen van kontakten tussen de Papoea's en Molukkers met een
Oost-Timorese bevrijdingsbeweging. Zoals gebleken is hebben dhr.
KEREWAY en dhr. evenwel de belangrijkste rollen ge-
speeld in het leggen van de kontakten met Timorezen.
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VII. BEKENDMAKING VAN DE SAMENWERKINGSPLANNEN

Tijdens een K.P.K.-bijeenkomst te Capelle aan den IJssel op 1^
februari 1981 berichtte ir. MANUSAMA voor het eerst in ruimere
kring over zijn samenwerkingsplannen. Hij deelde mee dat voor-
afgaand aan de "25 april-viering" de zogenaamde "PATIMA-konferenti
te Capelle aan den IJssel zou worden gehouden (PATIMA staat voor
PAjpua, TImor en MAluku). De voorgenomen samenwerking met Papoea's
en Timorezen zou daar vorm moeten krijgen en tot doel hebben het
beleid van de Republiek Indonesië ten aanzien van haar minderheden
in de Verenigde Naties aan de kaak te stellen, aldus ir. MANUSAMA.

-10-
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De herdenking van de "R.M.S.-proklamatie" op 25 april zou geheel
in het teken moeten staan van het "PATIMA-samenwerkingsverband".
Voorts deelde hij mee dat het in de bedoeling lag dat "PATIMA" een
buro zou gaan openen in het Verre Oosten, mogelijk te Manilla
(Filipijnen) en dat na afloop van de "PATIMA-konferentie" pers-
konferenties belegd zouden worden te New York en te Lissabon of
Madrid.
Noot : de perskonferenties vonden geen doorgang en met betrekking

tot het PATIMA-buro werd geen nadere informatie ontvangen.

Vervolgens lichtte ir. MANUSAMA op 21 februari 1981, tijdens een
bijeenkomst van een dertigtal vooraanstaande Molukkers te Gapelle
aan den IJssel, de samenwerkingsplannen toe. De "PATIMA-konferenti
zou op 23 en 2k april moeten plaatsvinden, terwijl op 25 april
de samenwerking bekrachtigd zou worden. Het samenwerkingsverband,
genoemd "Triple Alliantie", bedoelt gezamelijk te streven naar
onafhankelijkheid voor de Molukken, Oost-Timor en West-Papoea.
Tevens deelde hij mee dat het Atjehae volk niet in de plannen
betrokken was, aangezien zij niet tot het Melanesische volk behore
Zij zouden zich echter in de toekomst wel bij de alliantie kunnen
aansluiten*

Vanaf maart 1981 heeft de Dienst regelmatig uitgebreide informatie
ontvangen over de voorbereiding van de "PATIMA-konferentie",
zodat de konferentie zelf weinig verrassingen met zich meebracht.

VIII. DE PATIMA-KONFERENTIE

Op 23 en 2k april 1981 vond te Capelle aan den IJssel de "PATIMA-
konferentie" plaats, die resulteerde in de vorming van de "West
Melanesische Triple Alliantie". De organisatie van deze konferenti
was in handen gegeven van het "Badan Komite 1981 R.M.S.", onder
voorzitterschap van (van de Badan Peremboekan
Politiek). Ir. MANUSAMA fungeerde als voorzitter van de konferenti
De Papoea's waren vertegenwoordigd door een delegatie van zes
leden, onder leiding van . De Timorese delegatie,
onder leiding van , bestond uit vijf leden. De R.M.S.
was vertegenwoordigd door een zeven leden tellende delegatie,
onder leiding van

Ir. MANUSAMA opende de konferentie met een toespraak waarin hij
de wordingsgeschiedenis van de konferentie schetste. Voorts be-
nadrukte hij dat, alhoewel de politieke positie van de deelnemen-
de partijen tamelijk verschilt, het probleem waarmee ze gekon-
fronteerd worden gelijk is, namelijk de vrijheidsstrijd tegen
dezelfde vijand, "de imperialistische en neo-koloniale Republiek
Indonesië".
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Vervolgens hielden de delegatieleideiseen toespraak. Dhr. ,
wees in zijn toespraak ondermeer op de verdeeldheid binnen de
gelederen; een kwaad waaraan geen der partijen ontkomen was.
Tevens merkte hij op dat de M.N.L.I.T.D. onafhankelijkheid wenst
te verkrijgen door herstel van het Portugese gezag in Oost-Timor.
Het belangrijkste acht hij evenwel het uiteindelijk doel, te
weten volledige onafhankelijkheid voor de drie gebieden. Omtrent
de inhoud van de toespraak van de Papoea-delegatieleider zijn geen
nadere bijzonderheden bekend.

De Timorese delegatieleider ging in zijn toespraak uitvoerig in
op de totstandkoming van de PATIMA-konferentie, waarbij hij de
belangrijke rollen van dhr. en dhr. KEREWAY benadrukte
De plannen van de "West Melanesische Triple Alliantie" mogen niet
botsen met de belangen van de mogendheid met de grootste invloed
in de Indonesische Archipel, te weten de Verenigde Staten, omdat
anders de strijd voor onafhankelijkheid tot mislukken gedoemd zal
zijn, aldus . De M.N.L.I.T.D. stelt voor:

a. de diplomatieke strijd te verhevigen;
b. de guerilla strijd om te vormen tot een openlijke oorlog

wanneer Indonesië een dialoog met de Alliantie afwijst;
c. een algemeen sekretariaat te Lissabon te vestigen;
d. de strijdkrachten onder bevel van West-Papoea te stellen;
e. het financiële beheer aan de R.M.S. toe te vertrouwen;
f. als president van de Alliantie ir. MANUSAMA te benoemen.

Als één van de drie partijeno.een totalitair systeem zal invoeren,
zoals fascisme of communisme, dan zal het verdrag van de Alliantie
verbroken worden, aldus de Timorese vertegenwoordiger.

De PATIMA-konferentie, die met uitzondering /van een aantal uren
toegankelijk was voor publiek, werd met de ondertekening van het
"Verdrag van de West Melanesische Triple Alliantie" besloten. In
dit verdrag is met name artikel 3 opmerkelijk, waarin gesteld
wordt : "that not one of them will accept a seperate solution

of their conflict with Indonesia, —".
Voor de volledige inhoud van dit verdrag wordt verwezen naar
bijlage I.

Na de konferentie werden de volgende dokumenten uitgegeven :

1. een "statement" betreffende de oprichting van een dokumentatie-
en informatiecentrum;

2. een "resolution" betreffende de oprichting van de "West Melane-
sische Verdrags Organisatie";

3. een brief aan de Verenigde Naties en aan +130 van haar lid-
staten, waarbij gevoegd:

a. een "joint statement" betreffende de oprichting van
de "verdrags organisatie";
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b. een afschrift van het "Verdrag".
Drie landen hebben tot op heden, naar verluidt positief,
op deze brief gereageerd, te weten Canada, Mexico en Nieuw
Zeeland.

De herdenking van de R.M.S.-proklamatie, de dag na de konferentie,
stond geheel in het teken van de "Alliantie". De samenwerking
werd aan de drie- a vierduizend aanwezigen gepresenteerd als een
groot succes in het verloop van de Molukse strijd. Alle sprekers
sneden dit onderwerp aan. Bij de herdenking waren twee buiten-
landse waarnemers aanwezig die zich solidair verklaarden met de
"Triple Alliantie".

IX BUITENLANDSE BELANGSTELLING VOOR DE ALLIANTIE

De buitenlandse waarnemers die zich solidair verklaarden met
de "Alliantie" zijn in de namiddag van 2k april 1981 in ons
land aangekomen. Het betreft hier:
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heeft verklaard bereid te zijn de verbinding
tussen de "Alliantie", Vanuatu en Nieuw Caledonië te verzorgen.
Voorts deelde hij mee dat de O.P.M.-leiding in West-Papua geheel
achter de "Alliantie" staat» Naar zijn mening dienen de onderling
verdeelde Papoea's in Nederland dit eveneens te doen.

Naast hun solidariteitsverklaring deelde dhr. mee dat
de Alliantie in Vanuatu een buro kan openen en dhr.
beloofde steun voor de "Alliantie" zodra Nieuw Caledonie zijn
onafhankelijkheid heeft verkregen. heeft na de konferent
laten weten dat de mogelijkheid aanwezig is een groot aantal
Molukkers te Vanuatu militair op te leiden. Hierop zal in dit
verband niet nader worden ingegaan.

De M.N.L.I.T.D. zou vóór de konferentie een vertegenwoordiger
van de Portugese regering hebben uitgenodigd. De Portugese
regering zou de uitnodiging echter hebben afgeslagen, in afwach-
ting van "betere omstandigheden". Na ondertekening van het
samenwerkingsakkoord op 2k april zou dhr. de eerste ministe
van Portugal hierover telefonisch hebben ingelicht. Voorts werd
bekend dat de Timorese delegatie vrijwel iedere dag telexberichten
naar Portugal zond.

Binnen de R.M.S.-leiding werd voor de konferentie gesproken over
het voornemen Atjehers en Molukkers uit Indonesië uit te nodigen.
Voorzover bekend werd aan dit voornemen geen uitvoering gegeven.
Uitlatingen van de Indonesische ambassadeur h.t.l. hebben op het
Ministerie van Buitenlandse Zaken de indruk gewekt dat de ontwik-
kelingen rond de "Alliantie" bij de Indonesische regering enige
verontrusting hebben opgewekt.

Van verdere buitenlandse belangstelling voor het PATIMA-gebeuren
is niets gebleken.

X. REAKTIES OP DE "ALLIANTIE"

De reakties op het samenwerkingsverband lopen in de Molukse
gemeenschap uiteen van uiterst enthousiast tot bijzonder negatief.
Met name de Siwa Lima-organisatie heeft uiterst.negatief gerea-
geerd. In de pers werd aan de PATIMA-konferentie enige aandacht
besteed. Naast de meer algemene berichtgeving trok een artikel
in het 'Algemeen Dagblad' van 23 april 1981 de aandacht doordat
daarin de onderlinge verdeeldheid onder de Papoea's in Nederland
werd belicht. In een artikel in de 'Volkskrant' d.d. 2k april
1981 en in het V.P.R.O.-televisieprogramma 'Extra' van 26 april
1981 noemde de jonge Molukker

de "PATIMA-konferentie" een stunt van MANUSAMA om zijn
geloofwaardigheid te behouden.
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Enkele andere gehoorde bezwaren zijn :
- het geheel stelt niets voor t MANUSAMA krijgt steeds minder
aanhang, de Papoea's zijn onderling sterk verdeeld en de
Timorese groepering is uiterst klein;

- de "Alliantie" zal de houding van Indonesië ten opzichte van
het Molukse streven in negatieve zin beïnvloeden;

- de "Alliantie" is op ondemokratische wijze - zonder het volk
erin te kennen - tot stand gekomen;

- deze nieuwe "West Melanesische proklamatie" doet afbreuk aan
de "R.M.S.-proklamatie" waarvoor reeds dertig jaar gestreden
is.

Alhoewel ook binnen de "R.M.S.-top" de meningen niet eensluidend
zijn voor wat betreft de "Alliantie", zijn de verwachtingen over
het algemeen hoog gespannen.

Samenvattend wordt gesteld dat de Molukse gemeenschap in ons
land de ontwikkelingen rond de "West Melanesische Triple Alliantie
in eerste instantie skeptisch gevolgd heeft ; zij werden immers
reeds talloze malen teleurgesteld door mislukte aktiviteiten van
de R.M.S.-leiding.

XI KOMMENTAAR

Gedurende de afgelopen twee jaar is in de Molukse gemeenschap
het vertrouwen in de haalbaarheid van het R.M.S.-ideaal duidelijk
afgebrokkeld. Eén vaVde belangrijkste elementen die deze ontwik-
keling heeft beïnvloed was het teleurstellend resultaat van de
talrijke politieke initiatieven van de R.M.S.-leiding. Een duide-
lijke verschuiving in de belangstellingssfeer van politieke naar
maatschappelijke problemen vond plaats. Dit leek een gunstige
ontwikkeling omdat daardoor de situatie in de Molukse samenleving
steeds minder ruimte liet voor extremistisch optreden van Molukse
jongeren. Aan deze gunstige ontwikkeling zou een eind kunnen
komen door de vorming van de "West Melanesische Triple Alliantie".
Als de betrokken partijen voldoende inhoud weten te geven aan dit
samenwerkingsverband, dan kan dit worden beschouwd als het grootst
politieke sukses voor de R.M.S.-leiding sedert jaren.
Vooralsnog heeft de "Alliantie" slechts een halt toegeroepen
aan de afsterving van het R.M.S.-ideaal. Dit ideaal zou echter
door de nieuwe aktieve anti-Indonesie politiek van de "Alliantie"
nieuw leven ingeblazen kunnen worden. Een aktiever beleven van het
R.M.S.-ideaal doet de kans op extremistisch optreden vanuit de
Molukse gemeenschap ongetwijfeld toenemen.



BIJLAGE I 1561849
of the

WEST MBLAHESIAIT TRIPLE ALLIAHCE.

The partiea to this treaty,
Considering the fact that their countries are embroiled in a
"bitter and fieree war of liberation against one and the same
aggreasor, viz. the imperialistic and colonialistic Republic
of Indonesiaj

Considering that the present brutal military occupation of
their countries by Indonesia is thoroughly illegal and in
flagrant contravention of the Charter of the TTnited Nations
and particularly of the general accepted principle that all
peoples have the right to self-deteraination and independence;

Considering the fact that the subjection of their peoples to
Indonesian domination, exploitation and arbitrary military acts
constitutes a serious iiapediment to the promotion of peace,
order and security in this part of the world;

Considering that anthropologically and ethnologically their-
peoples quite differ from the peoples in the Indonesian
Irchipellago: Timorese Papuans and South Moluccans do not
belong to the Malayan race, but to the Melanesian race;

Bearing in mind that their peoples are inspired by the same
ideals and principles, viz. the liberation of their countries>
from Indonesian occupation and the building up of an independent
and sovereign democratie State of their o-wn, as well as the
promotion of economie progress and social well-being in their
respeetive region;

Conscious of the f act that it is in their common interest t o
combine their efforts and activities in the struggle against
Indonesian colonialism and imperialism and in the maintenance
of their ovm. national existence;

Recognizing the sovereign equality of all the parties;

Reiterating their faith in the purposes and principles set forth
in the Charter of the United Sations and their desire te live in
peace with all peoples and all governments;

Intending to declare publicly and formally their sense of unity
and their desire to enter into a lasting and staunch alliance witi
each other; 'Jherefore agree as follows:



T- . •

,' ' -2-

Article 1

The parties undertake to combine and intensify their joint and
indiridual activities in the political, strategical, social,
cultural and educational fields, entering int o an alliance with
each o t hè r. The name of the alliance is "WEST MELAITESIAIT TRIPLE

Article 2

In order t o achieve more actively the objectives of this treaty,
the parties, separately and jointly, by means of continuous and
effective selfhelp and mutual aid, will maintain and develop
their individual and collective capacity to resist the foreign
domination and occupation of their respective countries.

Article 3

The parties undertake not to accept a separate solution of
their conflict with Indonesia, but they shall continue their
struggle, separately and jointly, as long as their countries
are not yet literated from Indonesian occupation.

Article 4

ITotwithstanding the fact that their countries are still occupied
by Indonesia and that their peoples are still oppressed by the .•
occupation authorities, the parties undertake, wholly convinced
of their abilities to provide high guiding principles for a
further perfection of the international legal order, to prqmote
the establishment of a special United Nations Commission for
all those peoples whose national existence is at stake as a
result of a regrettable development of the postwar decolonization
process, so that these peoples have the- opportünity to present
their legal and ethical claims for discussion and esamination.

Article 5

The parties undertake not only to concentrate their efforts to
the liberation of their respective countries, but also to
cooperate with one another in the development and promotion of
economie progress and social well-being of their generations
t o cone.
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Article 6

The part ie s undertake t o establish a Council, on which each of
them shall be represented, to ezchange views on the national
and international situation, to take decisions as to thèir
joint policy and to consider all matters concerning the
implementation of this treaty.

Article 7

At least once a year there will be held a Conncil meeting. In
ttirns these Council meetings will be presided by a political
leader of one of the parties.
An ertra-ordinary meeting can be held if the situation justified
at request of one of the parties.
The decisions in the Council meetings should be made unanimously.

Article 8

To make the necessary-preparations for the Council meetings,
a Central Secretariat shall be established. The budget of this
Central Secretariat will be borne by the three contracting partiej
in equal shares.

Article 9

Pending the establishment of this Central Secretariat each of
the contracting parties shall set up its own Uational Secretariat,
These Fational Secretariats shall hare to coordinate and cooperatï
with each other in the fulfillment of their tasks.

Article 10

Any other state in a position to further the objectiTes of this
treaty may, by unaniiaous agreement of the parties, be invited
to accede to this treaty.

Article 11

This treaty has been concluded for an indefinit period.



Article 12
This treaty will enter int o f orce on April 24-th, 1981, the day
on which the ratification instrument a have heen deposited.
The treaty has "been enacted in English in three identlcal
copies, one of which has heen presented to each of the part les,
in conform!ty with which the plenipotentiaries of the parties
have placed their signature to it.

Done this twenty-fourth day of April 1981,

for the Pree Papua Movement:
^ /Tya O „^ l'̂ -tèCcŝ q«*—•• **;r̂ v

D.S.Ayamise'ba D.Kereway A.Ayamiseba S.Mambor

for the Movimento ïïacional para a Libertagao e
Independ̂ ncia de Timor-Dili:

dr. Jo"be D. Correia Arz L.Plorinda

dr* Miguel da Silva Pereira Coutinho

for the Hepuolic of the South Holuc

A.R.Lilipaly ty S.Metiarv M.M.Hatu

t- — ^^zz>7* t'" ~~ ~ - f
dr. k.P.Moah. Ĵ ütlmalesay fiTKLsattenapatty

Chairman of the Conference ^Secretary General

dr. J.Alvarez Manuaama O.Matulesay



[AURORA

De triple alliantie,
Ir* Manusama vindt zich kennelijk nogal op over de "tegenwerking" di<
de triple alliantie ondervindt* Hij heeft zich daarover net een brie
tot:: de Nederlandse regering gevend* Een van de Papua—leiders zal
ook geaprekken zoeken met leden der Tveede Kamer.
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Betreft : Financieel verslag betr. 23, 2̂ , 25 april

nr -7- 1Q81 werd

het volgende vernomen:

In
wordt een financieel verslag gegeven van de

inkomsten en uitgaven m.b.t. de W.-Melanesische conferentie
in Capelle, en de 25-april herdenking in Den Haag.
Uitgaven ƒ 32.586,79
Inkomsten ƒ 35-937,69

301 A10-119130F
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MINDERHEDEN T ACTIVISME - TERRORISME

DE TTESTMELANESISCHE TRIPLE ALLIANTIE

Inleiding

Na tot de conclusie te zijn gekomen dat een politiek beleid gericht op

beïnvloeding van de Nederlandse regering geen resultaat had opgeleverd, richtte

de "president" van de "Republiek Maluku Salatan" ir MANUSAMA zijn politieke ac-

tiviteit op het buitenland. Vanaf 1976 heeft de RMS- leiding tevergeefs getracht

steun te verwerven bij de Verenigde Naties, bij de Afrikaanse staten Senegal en

Benin, bij Vietnam en bij de CVSE-toetsingsconferentie te Madrid. Door de wei-

nig succesvolle pogingen om in het buitenland enige steun te vinden, verminderde

in de Molukse samenleving de belangstelling voor het politiek Ideaal. Hieruit

trok de RMS-leider de conclusie dat zijn buitenlandse politiek diende te worden

herzien. In overleg met het hoofdbestuur van de Molukse eenheidsbeweging Badan

Persatuan formuleerde hij een nieuw op aansluiting bij anti-Indonesische ver-

zetsbewegingen gericht buitenlands beleid.

Pogingen aansluiting te vinden bij de verzetsbeweging van Atjeh en bij

de Oosttlmorese verzetsbeweging Fretilin mislukten. Een contact van de Papoea-

voorman Dirk KEREWAY met een Oosttimoresë in- Lissabon gevestigde bevrijdings-

beweging bleek medio 1980 een opening te bieden. Deze beweging, genaamd Uovimen-

to Nacional para a Libertacao e Independencia de Timor-Dlli (MNLITD) , bleek be-

reid een samenwerkingsverband aan te gaan met de Papoea-beweging van KEREWAY en

de RMS. Na een uitvoerige correspondentie en diverse bezoeken van RMS-delegaties

aan Portugal werd overeengekomen de zogenaamde "Vestmelanesische Triple Alliantie"

op te richten.
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Bekendmaking van de samenwefkingsplannen

Tijdens een bijeenkomst te Capelle aan den IJssel op 14 februari 1981

berichtte Ir. MANUSAMA voor het eerst In ruimere kring over zijn samenwerkings-

plannen. HIJ deelde mee dat voorafgaand aan de "25 aprll-viering" de zogenaamde
a

"PATIMA-conferentie te Capelle aan den IJssel zou worden gehouden (PATIMA staat

voor Papua, Timor en Maluku). De voorgenomen samenwerking met Papoea's en Timo-

rezen zou daar vorm moeten krijgen en tot doel hebben het beleid van de Repu-

bliek Indonesië ten aanzien van haar minderheden in de Verenigde Naties aan de

kaak te stellen, aldus ir. MANUSAMA. De herdenking van de "RMS-proclamatie" op

25 april zou geheel in het teken moeten staan van het "PATIMA-samenwerkingsver-

band". Voorts deelde hij mee dat het in de bedoeling lag dat "PATIMA" een bureau

zou gaan openen in het Verre Oosten, mogelijk te Manilla (Filippijnen) en dat na

afloop van de "PATIMA-conferentie" persconferenties belegd zouden worden te New

York en te Lissabon of Madrid.

Noot: de persconferenties vonden geen doorgang en met betrekking tot het PATIMO-
bureau werd geen nadere informatie ontvangen.

Vervolgens lichtte ir. MANUSAMA op 21 februari 1981, tijdens een bijeen-

komst van een dertigtal vooraanstaande Molukkers te Capelle aan den IJssel, de

samenwerkingsplannen toe. De "PATIMA-conferentie' zou op 23 en 24 april moeten

plaatsvinden, terwijl op 25 april de samenwerking bekrachtigd zou worden. Het

aamenwerkingsverband, genoemd "Triple Alliantie", bedoelt gezamenlijk te streven

naar onafhankelijkheid voor de Molukken, Oost-Timor en West-Papoea.lr, MANUSAMA

deelde nog mee dat het Atjehse volk niet in de plannen betrokken was, aangezien

het niet tot het Melanesische volk behoort. Het zou zich echter in de toekomst

wel bij de alliantie kunnen aansluiten.

L A U T A N T E D
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De PATlMÂ eoaf érent te
ii

Op 23 en 24 april 1981 vond te Capelle aan den IJssel de "PATIMA-con-

ferentie inderdaad plaats, resulterend in de vorming van de "West Melane-

sische Triple Alliantie". Ir. MANUSAMA fungeerde als voorzitter.

De Papoea's waren vertegenwoordigd door een delegatie van zes leden.

De Timorese delegatie, onder leiding van

bestond uit vijf leden. De RMS was vertegenwoordigd door een

zeven leden tellende delegatie onder leiding van A .R. LILIPALY.

- A.R. LILIPALY is "kabinetslid" in de "RMS-regering"
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Ir MANUSAMA opende de conferentie met een toespraak waarin hij de wordings-

geschiedenis van de conferentie schetste. Voorts benadrukte hij dat, alhoewel

de politieke positie van de deelnemende partijen tamelijk verschilt, het

probleem waarmee ze geconfronteerd worden voor allen gelijk is, namelijk

de vrijheidsstrijd tegen dezelfde vijand, "de imperialistische en neo-kolo-
ii

niale Republiek Indonesië . Vervolgens hielden de delegatieleiders een toe-

spraak. Dhr. LILIPALY wees ondermeer op de verdeeldheid binnen de gelederen;

een kwaad, waaraan geen der partijen ontkomen was.

Tevens merkte hij op dat de MNLITD onafhankelijkheid wenst, te verkrijgen door

herstel van het Portugese gezag in Oost-Timor. Het belangrijkste acht hij

evenwel het uiteindelijk doel, te weten volledige onafhankelijkheid voor

de drie gebieden.

De Timorese delegatieleider ging in zijn toespraak uitvoerig in op de tot-

standkoming van de PATIHA-conferentie.

De plannen van de "West Helanesische Triple Alliantie" mogen niet botsen

met de belangen van de mogendheid met de grootste invloed in de Indonesische
i

Archipel, te weten de Verenigde Staten, omdat anders de strijd voor onafhan-

kelijkheid tot mislukken gedoemd zal zijn, . De MNLITD stelde

voor:

a. de diplomatieke strijd te verhevigen;

b. de gueiriLla strijd om te vormen tot een openlijke oorlog wanneer Indonesië

een dialoog met de Alliantie afwijst;

c. een algemeen secretariaat te Lissabon te vestigen;

d. de strijdkrachten onder bevel van West-Papoea te stellen;

e. het financiële beheer aan de RMS toe te vertrouwen;

f. als president van de Alliantie ir. MANUSAMA te benoemen.

Als één van de drie partijen een totalitair systeem zal invoeren, zoals fascis-

me of communisme, dan zal het verdrag van de Alliantie verbroken worden, aldus

de Timorese vertegenwoordiger.



- 24 -

De PATIMA-conferentie, die net uitzondering van een aantal uren vrij toegankelijk

was, werd met de ondertekening van het "Verdrag van de West Melanesische

Triple Alliantie" besloten. In dit verdrag is met name'artikel 3 opmerkelijk,

waarin gesteld wordt: "that not one of them will accept a separate solution

of their conflict with Indonesia,—".

De herdenking van de RMS-proklamatle, de dag na de conferentie, stond geheel

in het teken van de "Alliantie". De samenwerking werd aan de drie- k vier-

duizend aanwezigen gepresenteerd als een groot succes in het verloop van de

Molukse strijd. Alle sprekers sneden dit onderwerp aan. Bij de herdenking

waren twee buitenlandse waarnemers aanwezig die zich solidair verklaarden

met de "Triple Alliantie".
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Buitenlandse belangstelling voor de Alliantie

De buitenlandse waarnemers, die zich solidair verklaarden met de

"Alliantie", kwamen in de namiddag van 24 april 1981 in ons land aan.
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Van verdere buitenlandse belangstelling voor het PATIMA-gebueren is

niets gebleken.

Reacties op de "ALLIANTIE"

De reacties op het samenwerkingsverband lopen in de Molukse gemeenschap

uiteen van uiterst enthousiast tot bijzonder negatief. Met name de Siwa Lima-

organisatie (de organisatie van wijlen "Generaal" TAMAELA) heeft uiterst nega-

tief gereageerd. In de pers werd aan de PATIMA-conferentie enige aandacht

besteed. Naast de meer algemene berichtgeving trok een artikel in het "Alge-

meen Dagblad" van 23 april 1981 de aandacht doordat daarin de onderlinge

verdeeldheid onder de Papoea's in Nederland werd belicht. In een artikel in

de "Volkskrant" d.d. 24 april 1981 en in het VPRO-televisieprogramma "Extra"

van 26 april 1981 noemde de jonge Molukker

de "PATIMA-conferentie" een stunt van MANUSAMA om zijn geloofwaardigheid te

behouden.

Enkele andere gehoorde bezwaren zijn:

- het geheel stelt niets voor: MANUSAMA krijgt steeds minder aanhang, de

Papoea's zijn onderling sterk verdeeld en de Timorese groepering is uiterst

klein;
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- de "Alliantie" zal de houding van Indonesië ten opzichte van het Molukse

streven in negatieve zin beïnvloeden;

- de "Alliantie" is op ondemocratische wijze - zonder het volk erin te

kennen - tot stand gekomen;

- deze nieuwe "West Helanesische proclamatie" doet afbreuk aan de "RMS-

proclamatie" waarvoor reeds dertig jaar gestreden is.

Alhoewel ook binnen de "RMS-top" de meningen niet eensluidend zijn

voor wat betreft de "Alliantie", zijn de verwachtingen over het algemeen

hoog gespannen.

Samenvattend wordt gesteld dat de Molukse gemeenschap in ons land de

ontwikkelingen rond de "West Melanesische Triple Alliantie" in eerste Instan-

tie sceptisch gevolgd heeft; zij werden immers reeds talloze malen teleurge-

steld door mislukte activiteiten van de RMS-leiding.

Commentaar

Gedurende de afgelopen twee jaar is in de Molukse gemeenschap het ver-

trouwen in de haalbaarheid van het RMS-ideaal duidelijk afgebrokkeld. Eén van

de belangrijkste elementen die deze ontwikkeling heeft beïnvloed was het te-

leurstellend resultaat van de talrijke politieke Initiatieven van de RMS-

leiding. Een duidelijke verschuiving in de belangstellingssfeer van politieke

naar maatschappelijke problemen vond plaats. Dit leek een gunstige ontwikke-

ling omdat daardoor de situatie in de Molukse samenleving steeds minder

ruimte liet voor extremistisch optreden van Molukse jongeren. Aan deze gunsti-

ge ontwikkeling zou een eind kunnen komen door de vorming van de "West Mela-

nesische Triple Alliantie". Als de betrokken partijen voldoende inhoud weten

te geven aan dit samenwerkingsverband, dan kan dit worden beschouwd als het

grootste politieke succes voor de RMS-leiding sedert jaren.

Vooralsnog heeft de "Alliantie" slechts een halt toegeroepen aan de af-

sterving van het RMS-ideaal. Dit ideaal zou echter door de nieuwe actieve

anti-Indonesië politiek van de "Alliantie" nieuw leven ingeblazen kunnen

worden. Een actiever beleven van het RMS-ideaal maar vooral de onvermijdelijke

teleurstellingen op iets langere termijn doen de kans op extremistisch optre-

den vanuit de Molukse gemeenschap ongetwijfeld toenemen.
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ACD

datum

CO

b.

1576543

d.

C(CFO )nr.:

Aan : CPB

Betreft : De WMTA

d.d.: 25 K?V. 1981 Info:

Bijl. :

Op 12-10-1981 werd

het volgende vernomen:

De WMTA en de daarmee samenhangende relaties, bieden voor
dejetrijd enig perspectief, doch in beperkte mate, aangezien
de Indonesische regering er niet voor terugdeinst andere
staten (de reacties bijv.) onder -politieke- druk te zetten.
Duidelijk is in ieder geval wel, dat onder de Indonesische-
en ook de Melanesische volkeren zich een bewustwordings-
proces aan het voltrekken is dat niet meer gestopt kan worden.
Tegen deze achtergrond blijkt, dat het beleid.en de poliiek
van HANUSAMA juist zijn geweest. De volkeren beginnen eerst'
nu rijp te worden voor een daadwerkelijk verzet tegen een
overheersend regiem. Wanneer er nu echter op bijvoorbeeld
de Molukken een opstand zou uitbreken, zouden vele andere
volkeren in Indonesië dit voorbeeld volgen. Taktieken als
van de IRA bijvoorbeeld (bomaanslagen etc.) zouden een be-
gin van het verzet kunnen gaan vormen.

begreep echter aelf ook wel dat e.e.a. niet zó simpel
lag, ondermeer m.b.t. wapens, munitie, explosieven,proviand
en andere voorraden, om nog maar te zwijgen over steun van
buitenaf en aanvoerlijnen. De aangewezen weg voor laatstge-
noemd punt zou zijn via Papua New Guinee en Irian Barat.

301 A10-019246F
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datum

CO

b.

1577425
02 DEC 1981

C ( C F C ) n r . : t

Aan : CFB

Betreft : W.M.T.A

d-d - 5 2 DEC, 1981 Info: VI

Bul.:

nr 08-09-1981 werd

het volgende vernomen:

Volgens irlMANUSAMA dient binnen een jaar een W.M.T.A.-congres
te worden gehouden. De organisatie van dit congres zal in handen
komen te liggen van het W.M.T.A.-secretariaat.
Echter, een dergelijk secretariaat, dat moet worden bemand door
Molukkers, Oost-Timorezen en Papoea's, is nog steeds niet opge-
richt. Oorzaak hiervan is het gebrek aan geschikte Papoea-kan-
didaten.
Voorts is de oprichting van een "Melanesian-bulletin" uitgesteld
door vakantie

301 A10-119130F



datum

CO

b.

1578221
O8 DEC 1981

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : Triple Alliantie

d.d.: 8 DEC. 1981 Info:

Bjjl.:

Op 18-11-1981 werd

het volgende vernomen:

Voor wat betreft de op de in april 1981 tot stand gekomen
Triple Alliantie tussen de Papoea's, Timorezen en Zuid-
nolukkers heeft de Gerakan Pattimura een uitgesproken mening.
Het is het zoveelste zoethoudertje van de Badan Persatuan
voor haar achterban, die er overigens voor de zoveelste
maal in gelooft.
Pattimura zelf heeft reeds jaren contact met Ramoa HORTA
van Fretilin en óók enige Papoea-bewegingen, doch dan han»
delt het niet zó zeer om een strijdplan, maar meer over de
ontwikkeling van de mensen in de respectievelijke gebieden,
die deze organisaties vertegenwoordigen voor wat betreft
de oppositie,
Voor de aanhangers van de BP betekent het nieuws, doch voor
de Pattimura is het een open boek.
Het verschil zit hem slechts hierin. Indien MANUSAMA iets
zegt, haalt het de voorpagina, doch wat betekent dat nu
in feite. Het overlijden van de echtgenote van MANUSAMA
zal naar het oordeel van Pattimura geen koerswijziging in-
houden. Haar overlijden spreekt niet aan. Zij is nooit,
zeer zeker niet openlijk, actief geweest in tegenstelling
tot mevr. SOüMOKIL.

301 A10-119130F



1581185
datum Q 7 JAN. 1982

CO

b» f d. '

C ( C F O ) n r . : # d.d.:

Aan : CFB

Betreft : West Melanesische Alliantie

Bijl. :

np 11-10-1981 werd

Info: VIII

het volgende vernomen:

TOMA

Volgens een artikel in Toma zou de West Melanesische alliantie mis-
lukt zijn. ITJT MANUöAMA zou^op1een spreekbeurt in Wierden hebben
gezegd.

301 A10-119130F



'ftNP 29-10-1981

fiOL-UKSE. LEIDER SIJ HOORZITTING VERENIGDE HRTIES

ROTTERDR* - DE HOLUKSE LEIDER IR J. R. . MRHUSRfiR HEEFT VORIGE'
feEE'<"IN NEH YORK ZEER TOT ONGENOEGEN VRN INDONESIË EEN
HOÖRZÏTTIÏG VRH DE VERENIGDE NRTIES OVER OOST-TIHOR BIJGEWOOND.
p|Â u$fis8 HRO EEH REDEVOERING WILLEN HOÜDENi Hfift'R DBT KON DOOR EEN
CO^UNICRTIESTOORNIS NIET DOGRGRRN. HIJ HEEFT HEL BESPREKINGEN
GEVOERD SET DE SECRETRRIS VRN DE COHHISSIE DIE DE HOORZITTING
ÖRQRJÏSEERDE^HRNUSBHB HEEiT GOEDE HOOP DBT HIJ VOLGEND JRBR HEL
RSÜ DE HOORZITTING ZRL KUNNEN DEELNEnEH.

DIT HEEM DE RSS-LEIDER DONDERDBQ IN CRPELLE DESGEVRBRG'D
MEEGEDEELD. RLS VOORZITTER VRH DE IN DIT VQORJBBR OPGERICHTE
*EST-LRNESISCHE TRIPLE-RLLIRNTIE HRD HRNUSRHR DEZE ZOMER EEN
VERZOEK TOT DE ZOGENBB?!DE VIERDE COHHISSIE VBN DE VERENIGDE
NRTIES GERICHT 0?i DE HOUDING VBN DE INDONESISCHE REGERING TEN
HHNZIEN VRN DE SEVRIJDINGS8EHEGINGEH RRN DE KRRK TE STELLEN.

5?7? BRÏEF'HÊÊFT'DE VIERDE cöiiSissiE NOOIT SEREIKL zo HEEFT DE
^£fv£~övT5. DW JRPRHNE?: TRNRKR; HRsliSR^lR VORIGE.HEEK IN EEN.
GESPREK LR~EH ?iETEN. TRHRi(R STOND ECHTER SVHPRTHIEK TEGENOVER
^RHUSSsH-'c; VERZOEK. HOEHEL DE SECxET!iRIS HET NIET LETTERLIJK
hEEcT GEZEGD: HEEFT URNüSRïïR DUIDELIJK DE INDRUK GEKREGEN DRT HIJ
RNjERS *EL DE COHHISSIE HRD KüHNEN TOESPREKEN.

-?i i»,c ycgT-ïip^wES^^HE RLLIRNTIE HEBBEH EEH BEVRIJDINGS8E?IEGING
yii, %•; ps?n?S'S; ïz OQSTTInOREZEN EN DE «OLUKKERS IH OHS LRND TOT
£5 s £5̂ ,, £3 K u,. Q BESLOTEN. ZIJ ZULLEN DIE SRHEN^ERKIHG NIET EERDER
VERBREDEN DnN i^RNNEER ZE RLLE DRIE HUH ONRFHRNKELIJKHEIDSIDERRL

a HEEFT ER BIJ TRNRKR ZIJ?* ONGERUSTHEID OVER
üï^GES^RO^EN DRT DE BEVRIJDINGSBEWEGINGEN DIE TEGEN INDONESIË
STRIJDEN BINNEN DE VERENIGDE NRTIES STEEDS HINDER STEUN KRIJGEN.
I h DIVERSE RESOLUTIES IS HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT VfiN DE
OOSTTIflOREZEN DE RFGELOPEN JRREN ONDERSTREEPT. DE STEUN RfiN DIE
RESOL<jTIES IS IN DE LOOP DER JRREN ECHTER GESLONKEN. ZO HESSEN DE
VERBIGDE STRTEN VORIG JBRR VOOR HET EERST TEGEN EEN RESOLUTIE
VRN DIE STREKKING GESTEHD, RLDUS PiRNUSRIifi.

INDIEN DE VERENIGDE NRTIES NIET SNEL DOORDRONGEN RRKEN VBN DE
EXPRNSIEZUCHT VRN INDONESIË; VREEST HRNüSRflR DRT DE
BEVRIJDINGSBEWEGINGEN IN DRT GEBIED EEN HOEILIJKE'TIJD TEGEMOET
GRRN. 'DE WRRE RRRD VBN DE INDONESISCHE DRfiNQ NRBR
GEBIEDSUITBREIDING DBTEERT VOLGENS «RNüSHHB UIT DE LBBTSTE JRREN
VRN DE TsEËDE ^E-REIDOORLOG TOEN DE LRTERE INDONESISCHE LEIDERS
DRRROVER RL RFSPRRKEN HEBBEN GEFtRRK1.

I^RNySRPiR'HEEFT NRBR EIGEN ZEGGEN IH DE VERENIGDE NfiTIES 'NUTTIGE
CONTRCTEN' HET BNDERE DELEGBTIES GELEGD. HET HELKE %IL HIJ NIET
ZEGGEN. HIJ HIL OOK NIET DE INDRUK HEKKEN DRT' ZIJN BEZOEK*EEÜ"
DOORSRRRK BETEKENT. 'IK MIL GEEN VRLSE HOOP HEKKEN'. TOCH IS DE
EE?S"E KEER DRT DE flOLUKSE LEIDER EEH DERGELIJKE HOORZITTING BLS
EEN SOORT ' HRRRHEHE?' HEEFT KUNNEN BIJWONEN.

DE INDONESISCHE RFVRRRDIGING sRS DRRR' VOLGENS HRNUSfil^fi DBN OOK
GEINIG GELUKKIG HEE. TOEN ZE HEH ONVERWRCHT BEMERKTEN DEINSDEN ZE
GESCHROKKEN "ERUG. 'RlS BLIKKEN TOE?t KONDEN DODEN 'f, BLDUS"
i'iRNüSRi'lii DIE NOG "HET GENOEGEH'/RRN DEZE ONTMOETING
TERUGDENKT.-.



datum

co

b.

1610948
1 b JÜi.i l 3 d 2

Bjjl. :

d.d.:
: \ $W 1982C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft :Buitenlandse gasten -R.M.S.-herdenking 1982

Info: 6

np 17-5-1982 werd

het volgende vernomen:

De delegatie uit Portugal zou bestaan uit ca. 12 personen, t.w,
3 Timorezen en 8/9 Angolezen, onder wie

Het Molukse ontvangstcomité bestond uit:

Programma voor deze delegatie:

22-*f : Van Schiphol naar hotel in Capelle
's avonds vergadering met MANUSAMA.

23-A- : Bespreking met in Doetinchem
2k-k : Houtrusthallen Den Haag
25-̂  : Kerkdienst in Capelle
26-k : Naar Schiphol, retour Portugal.

De delegatie Atjehers bestond uit
en vijf studenten. Deze 5 zijn afkomstig uit Indonesië, waar zij
gearresteerd zijn geweest, met hulp van relaties, o.a. in Maleisië,
zijn zij -met vatee paspoorten- gevlucht. De studenten waren feitelij
op doorreis naar de U.S.A., waar zij zich begin juni in Texas willen
vestigen '• Deze deïgatie arriveerde vrijdag 23-H
's avonds laat en vertrok zondag 25-1* 's middags.

De indruk bestaat dat de Atjehers uit nieuwsgierigheid zijn gekomen,
zelf houden ze zich erg op de vlakte, al geven ze wel blijk van een
degelijke en deskundige opstelling.
De delegatie logeerde in het Hiltonhotel.

301 AIO 119332F



ACD 1611058
datum 1 b Jui-.i

CO

d.

Bjjl. :

C(CFO )nr. :

Aan : CFB

Betreft : W.M.T.A.

d. d.: 1 5 Info: 5

Op 17-5-.1Q82 werd

het volgende vernomen:

Op 22 april j.l. werd er in Capelle een vergadering gehouden, waar-
aan werd deelgenomen door ondermeer'

Onderwerpen van gesprek:
De manifestatie in Lissabon is gepland voor eind juli. Vóór het
einde van deze maand moet daarover vanuit Lissabon definitief be-
richt zijn ontvangen, anders wordt e.e.a. gecancelled en verschoven
naar volgend jaar.
De delegatie die een tweede bezoek aan Portugal gaat brengen zal
bestaan uit MANUSAMA, , en mogelijk

. Volgens planning aal de delegatie medio juni
vertrekken*
Vóór het vertrek naar Portugal-zal eerst nog -coörd
nator van het Angola-Timor^MMMMt- naar Nederland overkomen voor
besprekingen, ondermeer over het opzetten van banken.

301 A10-119332F



Dit stuk bestaat uit 2 blz.

Behoort bij brief no. 1636̂ 99

Ex.no.:

R.M.S.-AKTIVITEITEN IN HET BUITENLAND

I. Inleiding

Sedert begin 1981 volgt de Molukse leiding in Nederland in haar

buitenlandse politiek een koers, die niet de erkenning van de

"Republik Maluku Selatan" (R.M.S.) primair stelt doch zich afzet

tegen het "neokolonialistisch" genoemde beleid van de Indonesische

Regering.

Om deze politiek enige kracht bij te kunnen zetten heeft de

"R.M.S.-president", Ir. J.A. MANUSAMA, zich door de oprichting

van de "West-Melanesische Triple Alliantie" in april l§8l verzekerd

van de steun van de West-Papoea's, de Oost-Tiraorezen en sedert

april 1982 ook van Hasan Dl TIRO, "President van de Republik

Aceh-Suraatra". In samenwerking met deze drie bondgenoten zal de

R.M.S.-leiding in de maand oktober van dit jaar een aantal akti-

viteiten in het buitenland ontplooien.

II. Zweden en U.S.A.

In de eerste week van oktober zal Ir. MANUSAMA naar Zweden reizen

waar hij een ontmoeting zal hebben met de Aceher Dr. Huseini HASAN,

de rechterhand van Hasan Dl TIRQ.-Eén van de onderwerpen van

gesprek zal de vraag zijn, hoe men bij enkele commissies van de

Verenigde Naties de onderdrukking van minderheden in en door

Indonesië ter sprake zal brengen. In dit kader is bekend geworden dat

Ijp, MANUSAMA in een brief aan de secretaris van de "Vierde commissie"

van de V.N., de Japanner , om een "hearing" heeft verzocht.

De Acehers zouden hun zaak en die van de Oost-Timorezen en de

Molukkers reeds onder de aandacht van de"comraissie van 2V' van de

V.N. hebben gebracht.

Tijdens de najaarszitting van de Verenigde Naties, die mogelijk

eind oktober/november zal plaatsvinden, zullen de Acehers en

- 2 -
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Molukkers (inclusief Ir. MANUSAMA) in New ïork "acte de présence"

geven.

III. West-Duitsland

In het kader van het medio 1983 in ons land te houden "RUSSELL-

Tribunaal over de onderdrukking van minderheden in en door

Indonesië" zal in de maand oktober een begin worden gemaakt met

een groots opgezette informatie-campagne in vooral de Bondsrepubliek

Duitsland. Deze campagne zal in Bonn worden ingeleid met een toe-

spraak van Ir. MANUSAMA voor een gezelschap journalisten en andere

belangstellenden. Hierna zullen enkele organisaties die betrokken

zijn bij de voorbereidingen van het "RUSSELL-tribunaal" - zoals

"Fax Christi", "Gesellschaft für bedrohte Völker" en de "Stuurgroep

E.M.S." - de campagne voortzetten met informatiedagen in o.a. Fulda,

Munster en Luxemburg.

IV. Reakties

Recent werd vernomen dat de R.M.S.-kwestie breed in de Westduitse

pers wordt uitgemeten en dat het gemeentebestuur van de stad Gó'ttingen

zelfs voorbereidselen heeft getroffen voor een officiële ontvangst

van de Molukse "president". De Indonesische ambassade te Bonn zou

nogal verbolgen hebben gereageerd op bovengenoemde attenties. Gezien

het feit dat de aktiviteiten vanuit het hoofdkantoor van de Molukse

eenheidsbeweging "Badan Persatuan" te 's-Gravenhage worden gecoördi-

neerd, moet het niet uitgesloten geacht worden dat de Indonesische

autoriteiten ook bij de Nederlandse regering van hun misnoegen over

een en ander zullen blijk geven.

september 1982
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!¥ ER-

VOOR WOORD
Hierbij presenteren wij het eerste

nunmer van het informatie-bulletin

"West-!*?lanesie Tribunaal". Dit in-

formatie-bulletin is een uitgave van

öef stichting "West-Melanesie Tribu-

naal" en beoogt twee duigen:

- informatie te geven over de poli-

tieke en sociaal-ekonomische ont-

wikkelingen in de Indonesische

archipel en dan met name in het

gebied van West-Melanesie, Zuid-

Molukken, West-Papua en Oost-Timor,

- en inf ornatie te geven over de ac-

tiviteiten van de stichting

"West-Mslanesie Tribunaal" { VMT )

Het informatie-bulletin vormt een

onderdeel van de door de stichting

- WMT gestarte informatie-campagne over

West-Melanesie en de schending van

mensenrechten in dit gebied. Het

richt zich in haar nieuwsgaring en
informatie-voorziening op een zo'n .

breed mogelijk publiek, zowel natio-

naal als internationaal. Om die reden

zal het bulletin ook in een beperkte

oplage in het engels verkrijgbaar

zijn. Verder zal het bulletin gezien

het gebied waarover zij informatie

verstrekt ook in het Maleis vertaald

worden.

Wij hopen ook in de toekorst het

informatie-bulletin een maal per

kwartaal te kunnen laten uitkomen.

was getekend

- ( Otto Matulessy )

( voorzitter )

Stichting "West-Melanesie Tribunaal"

Uitgegeven door:
STICHTING

"WEST-MELANESIE TRIBUNAAL"
BAZARSTRAAT 50

2518 AK DEN HAAG

Banknummer: 23.07.21.540

Ned. Credietbank. Lange Vijverberg 16.

Postbus 370. Den Haag.

t.a v. Stichting West-Melanesië Tribunaal

Vormgeving en Layout J.F Taribuka
Druk: Baas. tel. 01803 - 2124

MOTTO
"Alle volkeren bezitten zelfbe-

beschikkingsrecht. Uit hoofde

van dit recht bepalen zij in

alle vrijheid hur. politieke

status en streven zij vrijelijk

hun ekonomische, sociale en

kulturele ontwikkeling na".

( Internationaal Verdrag inzake

ekonomische, sociale en kultu-

rele rechten, gebaseerd op de

Universele Verklaring van de

Rechten van de Mens )

OJUrt shows Dances oapO^Mcve. ades

MEIAHESIANSOUDARITYWEEK
Soum Paoft Mnan RiOiB Ttuvt Heartig

ZELFBESCHIKKING
De Algemene Vergadering van de

Verenigde Naties vindt dat de

volken onder koloniale of vreem-

de overheersing al het mogelijke

mogen doen om onafhankelijkheid

of zelfbeschikking te krijgen.

Dat staat in een resolutie die

in 1981 met 130 tegen 3 stemmen

.werd aangenomen; . .

De tegenstemmen waren afkomstig

van de Verenigde Staten,

Groot-Brittannie en Guatemala.

In de resolutie wordt aan alle

lidstaten van de VN gevraagd

steun te onthouden aan Zuid-

Afrika, zolang Namibië (daarbij

inbegrepen Walvisbaai) niet het

recht op zelfbeschikking heeft

gekregen.

Koloniale mogendheden krijgen

het verzoek militaire bases in

hun koloniale gebieden te ont-

mantelen.

INFORMATIE EN
DOKUMENTATIE
Ten behoeve van de gestarte

informatie-campagne over de

politieke en sociaal-ekonomi-

sche ontwikkelingen in Indone-

sië en met name West-Melanesië

dient de stichting West-Melane-

sië Tribunaal te kunnen beschik-

ken over goede en betrouwbare

informatie en dokumentatie. Om

die reden zal er op het sekre-

tariaat van de stichting even-

eens een informatie- en doku-

mentatie-centrum ingericht

worden.

Het informatie-centrum zal

zich moeite getroosten zoveel

mogelijk nieuwsfeiten over de

ontwikkelingen in West-Mela-

(T)

Affiche van het tribunaal aan

de universiteit van Port Horee-

by, een Tribunaal uaar de daden

van terreur van het leger var.

Suharto in Weet-Papua werden

aangeklaagd.

nesië te vergaren zowel over

aktuele als historische ont-

wikkelingen. De eenmaal ver-

gaarde informatie zal beschik-

baar en"toegankelijk zijn voor

iedereen, die geïnteresseerd

is .in de aktuele en histori-

sche gebeurtenissen in de

Zuid-Molukken, West-Papua,

Oost-Timor en Indonesië in het

algemeen.

Voor inlichtingen kunt u bellen

naar het sekretariaat van de

stichting West-Melanesië

Tribunaal : 070 - 455291.
Bazarstraat 50 te Den Haag.



SOLIDARITEIT
Zou het Zuidmolukse volk zich

solidair verklaard hebben met

de daad van de. machthebbers

van Djakarta om de Zuid-Molukken

te overmeesteren en het recht

op zelfbeschikking van het volk.

der s'tvLd-Molukken te verkrachten

dan zou er geen enkele reden

geweest zijn voor het betrokken

volk der Zuid-Molukken om op

bevel van de Nederlandse rege-

ring zich te laten overbrengen

naar Nederland.

Juist omdat het volk zich soli-

.dair heeft verklaard met de

" strijd voor de bevrijding van

de Zuid-Molukken, en zich daar-

1 om ook heeft verzet tegen de

overheersing van Djakarta, is

eindelijk het volk der Zuid-

Molukken bevolen naar Nederland

te vertrekken.

Naar onze stellige overtuiging,

heeft hét volk der Zuid-Molukken

het recht om haar onafhankelijk-

heid uit te roepen en daarvoor

op te komen, tegenover wie dan

ook. (Evenzo o.a. het standpunt

van de Nederlandse Vereniging

voor Internationaal Recht en

de Nederlandse rechters).

Dat is dan ook één van de be-

langrijkste redenen dat het

grootste deel van het volk der

Zuid-Molukken zich solidair

heeft verklaard met de strijd

jtpor vrijheid van de Zuid-Moluk-

n, de vreemde overheersing

verwerpt en zich verzet tegen

vreemde overheersers die de

fundamentele rechten verkrachten

en hun gezag uitoefenen over ons

vaderland.

Niet alleen de rechten van het

volk der Zuid-Molukken worden

door Indonesia verkracht, niet

alleen de Zuid-Molukken hebben

te lijden onder het straffe

bewind van Indonesia, maar ook

West-Papua en Oost-Timor zijn

reeds opgeslokt en worden door

Indonesia onderdrukt. Tien-,

ja zelfs honderdduizenden zijn

reeds vermoord. De oorspronke-

lijke gebieden worden volge-

stouwd met migranten uit het

overbevolkte eiland Java.

De oprichting van de Triple

Alliantie om als eenheid de

bevrijding van de drie volkeren

(Zuid-Molukk,en, West-Papua en

Oost-Timor) na te streven, is

een logisch gevolg ervan.

Genoemde drie volkeren hebben

één gemeenschappelijke over-

heerser. Genoemde drie volkeren

baseren hun strijd op rechten

die in principe dezelfde zijn.

Zij zijn solidair en eensgezind

in de Triple Alliantie om zich

tegen de overheerser te verzet-

ten.

Tenslotte mag niemand vergeten,

dat de wereld waarin wij ons

gezamenlijk bevinden, vol is

van tegenstellingen en spanning-

sn. Diverse regeringen en groe-

peringen gebruiken hun macht om

de zwakkeren te onderdrukken.

De kloof die de rijken en de

armen scheidt in deze wereld

wordt steeds groter. In het kader

van arme landen blijven de zwak-

keren en armen in de machtsgreep

van de rijken en machtigsten.

Streven naar een wereld waarin

vrede, recht en welzijn heersen

is onze eerste taak.

Dit streven vereist van alle

zwakkeren in deze wereld en

allen die zich sympatiseren met

de zwakkeren om solidair te zijn.

Solidair zijn in het kader van

eenheid en vriendschap om zich

te verzetten tegen de overheer-

ser en om zich te bevrijden uit

de machtsgreep van de over-

heerser, op weg naar vrede,

recht en welzijn voor.de gehele

mensheid, daarbij inbegrepen de

volkeren die zich verenigd heb-

ben in de Triple Alliantie.

Ds. S. Metiary, voorzitter Badan

Persatuan

HOE HET BEGON
In al die jaren, die de Zuidnolukse

gemeenschap in Nederland heeft door-

gebracht, is haar strijd hoofdzake-

lijk gericht geweest op het bereiken

van de erkenning van haar rechten op

de Republik Malüku Selatan. Deze

strijd heeft zich zowel op de Zuid-

Molukken als in Nederland afgespeeld.

In Nederland was de strijd er vooral

op gericht steun van de. Nederlandse

regeringen te krijgen voor het recht

op zelfbeschikking.

De ervaringen van de afgelopen dertig

jaar heeft de Zuidmolukse gemeenschap

in Nederland geleerd, dat zij op de

hulp van de Nederlandse regering in

haar strijd op zelfbeschikking niet

(neer) hoeft te rekenen. Het is om

die reden dat die Zuidmolukse gemeen-

schap steeds neer kontakten is gaan

zoeken net de vierde-wereld-beweging

- vierde-̂ wereld in de betekenis van

onderdrukte en achtergestelde min-

derheden -. Daarbij was overigens

geen sprake van het laten vallen van

haar aanspraken op de Nederlandse

regering. Berrlpr werd gedacht aan

een mobilisatie van de wereld-opinie

tegen de verantwoordelijke regeringen

in Jakarta en Den Haag. Belangrijk

daarbij was:

a) het initiëren en stinuleren van

het onderzoek naar de ontwikke-

lingen in de Indonesische archi-

pel na de Tweede Wereldoorlog,

met name op de Zuid-Molukken,

b) het wegnemen van het negatieve

beeld, dat over de Zuidnolükse ge-

neenschap in Nederland en in het

buitenland is ontstaan als gevolg

van terreur-akties en Indonesische

propaganda en

c) het werelkundig maken van de per-

manente vervolgingen, diskriJninatie

en repressie waar de ethnische en

andere minderheden in Indonesië

bezette gebieden aan bloot worden

gesteld.

Zo ontstond er kontakt tussen de

Zuidnolukse gemeenschap en de Gesell-

schaft für bedrohte Völker ( Gfbv l,

een Duitse organisatie, die over een

net van internationale kontakten be-

schikt en onder andere deel uitmaakt

van het invloedrijke "&. 'rtval

International" te Londen.

De Gesellschaft für bedrohte Vólker

- verder aan te duiden als GfbV -



vindt haar oorsprong in öe solidari-

teitstx?we7ing met het vroegere Biafra

en orvdersteunt in woord en daad het

streven van vierde-wereld-volken te-
gen kolonialisme, neo-kolonialisne en
diskriminatle. In 1973 publiceerde
het door de GfbV uitgegeven tijd,-

schrift "Pogrom" een serie artikelen
over de Zuidnolukse problematiek.

Een jaar later trok een door de GfbV
in Hamburg georganiseerde Zuidmolukse
kulturele manifestatie duizenden

bezoekers.

Verder bemiddelde het GfbV eind 1975

bij de tot standkoming van een (infor-

meel) kontakt tussen een delegatie van
Zuid-Molukkers en West-Papua's iret de
vertegerwcordiger van de Oosttiirorese
bevrijdingsbeweging Fretilin, Abilio

Araujo.

van de Z\n.3rol\'i'.~s.' *.••„-••ischap in al

haar geledingen cr.vr er, te betrekken

bij de werkzaarmecfcn van de nievwe

stuurgroep-HE. Intussen hadden
daarin de volgende organisaties zit-
ting genomen: Badan Persatuan, Perau-

da Masjarakat, S'jsunan Pusat Patuda
en het LaC ( Landelijk Comitee Zuid-
Molukken ). Tevens nam een vertegen-
woordiger van de West-Papua's in Ne-
derland als waarnemer zitting in

deze stuurgroep.
Besloten werd tijdens de oprichtings
-vergadering van de stuurgroep-!M5

om zo spoedig mogelijk een permanent
sekretariaat in te stellen en boven-

dien werd een voorlopige lijst van
onderwerpen samengesteld, die aan de
in te stellen internationale onder-
zoekscommissie zouden worden voorge-
legd: -

Zuid-Molukken, Ooet-Timor en

Vest-Papua hebben niet alleen

met Suharto te maken.

HOE HET VERDER GING
Cp 16 en 17 juni 1978 woonde een uit

tien personen bestaande delegatie van

Zuid-Molukkers, Wesb-Papua's en Neder-

landers een internationaal kongres bij

van de GfbV. Een voorstel van de voor-

•zitter van de Zuidnolukse eenheids-

organisatie Badan Persatuan,

ds. S.Metiary, om een Internationale

Commissie van Onderzoek in het leven

te roepen ter bestudering van de on-v

derdrukking van minderheden door de

regering te Jakarta, werd met algemene

s termen aangenomen.

Voor de koördinatie van de saraerwer-

king tussen Zuidnolukse gemeenschap

in Nederland er de GfbV bij de voor-

bereiding van een dergelijk tribunaal

werd op 26 augustus 1978 de stuur-

groep-RM; opgericht. Haar taak bestond

uit het zo breed mogelijk informeren

- de transmigratie-polit 1 ek van de

Indonesische regering en de gevol-

gen daarvan voor de volken van

Zuid-Molukken, West-Papua en Oost-

TinDr

- het toenemende aantal arrestaties

en martelingen

- de Indonesische onderwerpingsoor-

logen in West-Papua en Oost-Timor|

- de rol van de westerse landen bij

de in standhouding van het regiem

in Jakarta.

In de eerste plaats richtten de ak-
tiviteiten van de stuurgroep-»B
zich echter op de tot standkoming

van het internationale tribunaal en
het verkrijgen en verwerven van in-

ternationale morele en financiële /

steun daarvoor.
Op internationaal niveau zijn de

afgelopen jaren de eerste kontakten
gelegd met de Bertrand Russel Peaoe

, de CIET ( Carpaign f ar

au Irv3eperx3ent East-Tinor ) ,

Center fbr Human Rights and Re-

spons ibi11ties, International

Work Group for Indigenous Affaire
( IWGIA ) , Amnesty International

enz. Zij allen stonden in princi-

pe positief ten aanzien van het
genomen initiatief, vroegen of
het mogelijk was om op de hoogte

gehouden te blijven en zeiden toe
in principe bereid te zijn op hun
manier een bijdrage aan een tri-
bunaal te leveren.

De Russel Peace Foundation stond
positief tegenover het genomen

initiatief, maar verzocht de
stuurgroep-RMS in een later sta-
dium nog eens kontakt op te nemen
aangezien zij juist op dat moment

onder andere in samenwerking met
de GfbV en de Werkgroep Indianen

Projekten, het IVe Russell-tribu-
naal over Indianen in Noord-,

Midden-, en Zuid-Amerika aan het
voorbereiden was.

Op nationaal niveau zijn kontak-

ten gelegd met Pax Christi Neder-
land, met verschillende kerke-
lijke instellingen en hulporga-
nisaties en met de verschillende
instellingen in Nederland, die

zich bewegen op het terrein van
de ontwikkelingssamenwerking.
De internationale vredesbeweging

JAWS

De niet te verzadigen honger

'van Indonesië

Pax Christi heeft in haar .be-

leidsprogramma enkele kernpunter

en daarin past ook de zeer kon-

krete en aktuele bedreiging van



(2e vrede, die gevormd wordt door

een politiek van aanpassing van

minderheden aan de belangen van

van een gevestigde macht.

Een bijdrage leveren aan de

emancipatie van bedreigde en

onderdrukte volkeren uit de

vierde-wereld beschouwt Pax

Christ'i Nederland als dingend

noodzakelijk vredeswerk.

WEST MELANESIE

TRIBUNAAL
De eerste stuurgroep-RMS werkzaam

heden golden de verbreding van

het draagvlak voor het tribunaali

In december 1981 werd de stich-

ting "WEST-MELANESIE TRIBUNAAL"

opgericht. De organisaties, die

. zich bij het initiatief aansloten

waren: OPM (Organisasi Papua

••"~ -deka ), MNLITD ( Movimento Na-

cional para a Libertacao y Inde-

pendëncia de Timor Dili ) en Pax

Chrlsti Nederland7~

Doel Van de stichting "WEST-MELA-

NESIE TRIBUNAAL" is het starten

van een internationale publici-

teits- en informatie-campagne

over de ontwikkelingen in Indone-

sië en met name in West-Melanesie

Zuid-Molukken, Oost-Timor en .

West-Fapua. Het zijn roet name de

toenemende schendingen van men-

sen- en volkerenrechten, die de

stichting in de internationale

media aan de orde wil stellen.

Als afsluiting van een bepaalde

fase in deze publiciteitscampa-

i wil de stichting "WEST-MELA-

NESIE TRIBUNAAL" een internatio-

nale kommissie van onderzoek tot

stand brengen, die zich buigt

over de vraag in welke mate de

rechten van de autochtone bevol-

king van Zuid-Molukken, Oost-

. Timor en West-Papua worden ge-

schonden .

De stichting WMT wil daarmee de

zaak van de West-Melanesische

.volken - Oost-Timorezen, West-

Papua 's en Zuid-Molukkers - op

grote schaal en in wijder ver-

band aan de orde stellen, hun

zaak onder de aandacht brengen

van politieke, kerkelijke en

andere gezaghebbende organisa-

ties en personen en tevens de

publieke opinie voor hun zaak

mobiliseren.

Met de beantwoording van de

vraag r.aar de scheuring van

mensen-en volkerenrechten wordt

verwacht:

- dat er voor «3e betrokken vol-

keren betere voorwaarden

worden geschapen om zich naar

eigen inzicht kultureel/ po-

litiek, ekonomisch en sociaal

te ontwikkelen

- dat er onmiddellijke hulp en

begrip voor hun strijd tegen

kolonisatie, uitbuiting en

uitroeiing zal ontstaan

- dat er meer objektieve voor-

lichting over hun situatie in

de hele wereld tot stand ge-

bracht zal worden

- en dat de aandacht voor de

rechten van minderheden in

vergelijkbare situaties zal

groeien.

Getracht zal worden dit doel te

bereiken door het aandragen van

materiaal waaruit blijkt dat er

inbreuk wordt gemaakt op de

rechten en de in de verdragen

vastgelegde autonomie van deze

volken.

NOODZAAK
De initiatiefnemende organisaties

van het tribunaal zijn van mening

dat ten aanzien van het recht van

de bevolking van Zuid-Molukken,

Oost-Timor en West-Papua op zelf-

beschikking onrecht is aangedaan.

Zij zijn voorts van mening dat de

rechten van de Westmelanesische

volken om in alle vrijheid hun

politieke status te bepalen en te

streven naar hun eigen ekono-

mische, sociale en kulturele ont-

wikkeling in ernstige mate ge-

schonden worden door de huidige

Indonesische regering. Deze drie

volken voelen zich verwant aan

andere Melanesische volken en

verzetten zich om die reden tegen

de inlijving van de Zuid-Molukken,

Oost-Timor en West-Papua in Indo-

nesisch staatsverband.

De strijd voor .zelfbeschikking in

Oost-Timor, West-Papua en Zuid-

Molukken is de laatste jaren in

de publieke opinie en in de

(inter)nationale pers steeds

verder in de vergetelheid raakt.

En dat terwijl de gewelddadige

strijd in met name Oost-Timor en

West-Papua steeds grimmiger en

fel wordt. Dezelfde ontwikkeling

yalt waar te nemen ten aanzien

(V)

van de elementaire Fi»ns<?nrecht-

er. en volkerenrechten van de

gehele Indonesische bevolking.

ACHTERGROND
De achtergrond van de samen-

werking tussen stuurgroep-RMS,

stuurgroep-OPM en stuurgroep

MNLITD wordt gevormd door het

in april 1981 ontstane samen-•

werkingsverband tussen de Zuid-

molukse RMS-regering" in"balling-

schap, vertegenwoordigers van

de OPM en een organisatie van

Oosttimorese vluchtelingen in

Portugal, die ijvert voor het

zelfbeschikkingsrecht van

Oost-Timor, de MNLITD. Het idee

achter deze West-Melanesische

Verdragsorganisatie of Tripple

Alliantie is het tot stand

brengen van samenwerking

tussen de verschillende bewe-

gingen in het oosten van de

Indonesische archipel, die

strijden tegen het door hun als

intern-kolonialisme ervaren

ekonomische en politieke beleid
van de Indonesische regering en

die ijveren voor aansluiting

bij een groter Melanesisch

samenwerkingsverband.

De Melanesiers vormen in deze

gedachte een aparte eenheid,

los van de Maleise volken op

Java, Sumatra enz. De Zuid-

Molukken, West-Papua en Oost-

Timor vormen dan het westelijk

deel van de Melanesische eilanden

groep ten noord-oosten van Aus-

tralië. Vanuatu ( de vroegere

.<Jew-Hebriden ) , Nieuw-Caledonie

en de Fiji-eilanden liggen in het

zuiden, de Salomonseilanden en

het onafhankelijke Papua-New-

Guinea ( Oost-Papua ) in het mid-

den.

De nog prille onafhankelijkheid

van Vanuatu is een belangrijke

stimulans geweest voor de Mela-

nesische gedachte evenals de ge-

zamenlijke aktie voor een "Nu-

clear Free Pacific" in verband

roet de door Frankrijk genomen

atoom-proeven aldaar. Dit jaar

zijn de Melanesische staten op

Vanuatu bijeen geweest om er de

dekolonisatie-problemen van hun

gebied te bespre, an. Vertegen-

woordigers van de Westmelane-

sische Verdragsorganisatie waren

op die bijeenkomst aanwezig. Het



jaar daarvoor werd op eor, soort-

gelijke vergade-ring op <3e Salo-

mor.spilanden het recht op onaf-

hankelijkheid van alle Melane-

sische volkeren erkend. Vanuatu

wil zich als pas onafhankelijk

geworden natie daarvoor inzetten

Zo heeft de OPM een informatie-

bureau op Vanuatu kunnen openen

en was een vertegenwoordiger

van de regering van Vanuatu bij

de oprichting van de West-Mela-

nesische Verdragsorganisatie

aanwezig.

De stuurgroep OPM, bestaande
uit vertegenwoordigers van de

OPM, is opgericht om de akti-

viteiten van de West-Papua's

in West-Papua en in Nederland

ten aanzien van het te organi-

seren tribunaal te koördineren.

• Aanvankelijk bezat de OPM een

waarnemer in de stuurgroep RMS,

maar nu de organisatie van het

tribunaal in een vergevorderd

stadium terecht is gekomen,

heeft men besloten een eigen

koördinatie annex stuurgroep

op te richten.

De OPM ( Organisasi Papua

Merdeka ) werd in 1965 opge-

richt en vormde de eerste be-

weging voor een vrij West-Pa-

pua en het eerste openlijke

verzet tegen het Indonesische

bestuur en de door haar uitge-

oefende repressie. Geleidelijk

ontwikkelde de OPM zich tot

een eenheidsfront van verschil-

lende politieke partijen en

verzetsbewegingen, die zich

verzetten tegen de feitelijke

annexatie van West-Papua door

Indonesië en zich gezamenlijk

inzetten voor een onafhankelijk

West-Papua.

De stuurgroep MNLITD vervult

'evenals de stuurgroep RMS en

de stuurgroep OPM een koördi-

nerende funktie voor de akti-

viteiten van de Oost-Timorezen.

De MNLITD ( Movimerito Nacional

para a Libertacao y Indepen-

dencia de Timor-Deli ) is een

Oosttimorese organisatie, eind
1979 opgericht, die als uiteinde-

lijk doel van de organisatie

heeft de onafhankelijkheid van

Oost-'i^mor. Haar strategie be-

staat uit het starten en verster-

ken van een lobby bij de Verenig

de Naties met betrekking tot de

eis öat óc 'r -.11 >. ;ose administra-

tie dient terug te Veren on het

eertijds op gang gebrachte de-

kolonisatie-proces verder af te

ronden. Bij deze lobby wordt van

de Portugese regering een aktief

optreden verlangd en geëist.

Van belang hierbij is te vermel-

den dat bij het onlangs gehouden

Oost-Timor-tribunaal te Lissabon

de internationale jury de claims

van de Indonesische regering op

Oost-Timor en haar rechtvaardi-

ging scherp veroordeelde. Voor

verdere aktie met betrekking

tot een onafhankelijk Oost-Timor

werd vervolgens een strategie

voorgesteld, die in haar strek-

king praktisch geheel overeen-

kwam met de strategiebepaling,

waarvoor de MNLITD gekozen

heeft. Deze strategie-voorstel-

len hingen samen met de moei-

lijke militaire positie die de

bevrijdingsbeweging FRETILIN

op dit moment op Oost-Timor

inneemt.

"REMINDERS"
In het tweede deel van het in-

formatie-bulletin wordt een kort

overzicht gegeven van de ontwik-

kelingen en gebeurtenissen, die

zich de afgelopen twee jaar heb-

ben afgespeeld in de Indonesi-

sche archipel. Het overzicht

heeft geenszins de pretentie uit-

puttend te zijn, daarvoor ont-

breekt de ruimte. Het gaat er

slechts om enig idee te geven op

welke wijze het generaalsregiem

van Suharto meent te moeten op-

treden tegen de bevolking van de

Indonesische archipel en op wel-

ke wijze de bevolking zich daar-,

tegen verzet.

INDONESIË
september 1960.

Generaal Poniman, chef-staf

van de Landmacht, verklaarde

dat er een bedrag van Rp.62

miljard ( ca. 200 miljoen gul-

den) is uitgetrokken voor de

modernisering van de land-

macht.

In juni 1979 wgrd het tweede,

in Nederland gebouwde, korvet

officeel in gebruik genomen

•door de marine.

Indonesië Feiten en Meningen,
maart 1981.

In 8 oktober 1981 is het

derde korvet, dat in Neder-

land is gebouwd, de KM Nala

officieel in gebruik genomen

door de Indonesische marine.

oppositie &
repressie
juni/juli 1980

Door de Indonesische pers ver-

zwegen, maar toch "uitgelekt",

is het bericht dat een groep

van 50 personen recentelijk

het parlement een dokument

heeft voogelegd en bij het par-

lement er op heeft aangedrongen

een motie van wantrouwen tegen

Suharto aan te nemen. Suharto

wordt er van beschuldigd de

Grondwet buiten werking te

willen stellen en het leger te

willen overreden haar politie-

ke onpartijdigheid op te geven.

Gevangenkamp Buru
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Scherpere controle "vrijgelaten"

politieke gevangenen; de Indone-

sische regering heeft besloten

de vorig jaar "vrijgelaten" po-

litieke gevangenen scherper te

controleren. Dat is bekend ge-

maakt 'door minister Machmud

van binnenlandse zaken.

De betrokkenen waren al uitge-

slotenvan werk bij overheids-

diensten en andere vitale

diensten, hebben geen passief

kiesrecht en in hun persoons-

bewijs staat een stempel waar-

uit blijkt dat de betrokkene
een politiek gevangene is geweest

Velen van hen mogen hun woon-

plaats niet verlaten en moeten

zich regelmatig bij de politie

melden.

)tan "vrijlating" is in feite

. dn sprake. Alleen het kamp is

wat groter geworden.

Guy Sacerdoti: Peter Rodgers,

correspondent van de Sydney

Morning Herald in Jakarta en

medewerker van de F.E.E.R.

moet Indonesië verlaten. Er

zou sprake zijn van een campag-

ne door de Indonesische rege-

ring tegen de Australische be-

richtgeving over Indonesië.

Indonesië Feiten en Meningen
maart 1981

Amir Mahmud (minister van

Binnenlandse Zaken) deelde mee,

dat de regering nog steeds de

ejt-politieke gevangenen scherp

het oog houden. Hen is ver-

boden om werkzaam te zijn bij

regeringsinstanties en om lid

te worden van sociale organi-

saties of politieke partijen.

Het overheidsapparaat, van

provincie tot en met dorp, moet

_ controle op deze ex-politieke

gevangenen uitoefenen door ge-

gevens over hen te verzamelen

- en hen zonodig op te pakken.

Indonesië Feiten en Meningen,
mei 1981.

In januari zijn 22 mariniers

van het Indonesische leger

naar Frankrijk gezonden om ge-

oefend te worden in het gebruik

van amfibie-tanks, gefabriceerd

in Frankrijk.

In januari was ook de Neder-

landse staatssekretaris van

D-.-fc-nsie ir. T - '• • • • - . " . F.i; ':•..•

besprekingen werd .-.<ir.-. nwT-rring

overeengekomen op het gebied

van scheepsboüV er. het onder-

houd van oorlogsschepen.

Ook is er nog gesproken over

hechte samenwer.king in de in-

dustrie met betrekking tot de

fabricage van militair mate-

rieel.

Volkskrant, 13 januari 1982.

De scheepswerf Van der Giessen

de Noord heeft tijdens het

vorige kabinet Van Agt toe-

stemming gekregen om roet Indo-

nesië te onderhandelen over de

levering van moderne mijnen-

vegers van Nato-model.

Minister Van der Klauw heeft

dit goedgevonden en een export

vergunning is daardoor vrijwel

zeker. Het gaat orn een order

van -vijftig tot honderd mil-

joen gulden. De levering van

de twee schepen wordt aange-

vochten door de werkgroep

Indonesië en ongeveer twintig

kritische leden van de Indus-

triebond FNV. Deze groep pro-

cedeerde twee jaar geleden

ook al tegen de staat over

een exportvergunning voor

drie Indonesische korvetten.

Die zijn inmiddels gebouwd

op de werf Wilton-Feyenoord

in Schiedam, onderdeel van

het RSV- concern

.-tjnt, 5 februari 1982.

"Ja»arta bouwt aan een nieuwe

luchtmacht" : Indonesië is

begonnen met het moderniseren

van zijn luchtmacht. Volgens

generaal Mohamad Yusuf,mi-

nister van defensie kan

Indonesië het zich niet

"veroorloven met bedreigingen

te maken te krijgen die wij

niet zouden kunnen afweren".

De Indonesische regering

heeft daarom drie verkennings

vliegtuigen besteld, 12

transportvliegtuigen, twee

eskaders straaljagers, 15

speciaal in Vietnam ont-

wikkelde vliegtuigen ter

bestrijd_ing van guerilla's

jachtvliegtuigen en ver-

scheidene helikopters.

Afgelopen oktober tijdens

het herdenkings defile van

de Indonesische strijd-

krachten zijn enkele van

deze nieuwe vliegtuigen ge-

toond, waarvan een aantal

worden gebruikt in de acties

tegen de verzetsbeweging

Freti lin op Oost-Timor.

Neue Züricher Zeitung, 3/4-5-81
O.G. Roeder

"Onrustige islamwereld": Al

sinds de stichting van de Indo-

nesische Republiek in 1945 ma-

ken geëngageerde islamitische

kringen aanspraken op deelne-

Set leveren van korvetten heeft

niets te maken met het lenigen

van de nood van de Jndonesische

bevolking.

ming aan de regering. Ook drong

men van die zijde aan op mede-

werking aan de opstelling van

een grondwet van een theocra-

tische staat. Na de uitschake-

ling van Sukarno en de conso-

lidatie van de "Nieuwe Orde"

van Suharto is het islamitisch

partijwezen opgeleefd en in

1972 r'oten die partijen zich

aaneen tot de Verenigde Ont-

wikkelingspartij (PPP) . Bij de



algenone verkiezingen var; 1977

kreeg de PPP 99 zetels in het

parlement van 360 zetels, maar

geen vertegenwoordiger in de

regering.

Tot nu toe sprak de Indonesische

regering, indien er van verzet

tegen het regiem sprake was,

meestal over "zekere regerings-

vijandige elementen". Thans

noemt zij de islamitische op-

positie bij naam. Oorzaak is

volgens Roeder "de eerste po-

litiek gemotiveerde vliegtuig-

kaping van een Garuda-toestel,

op weg naar Bangkok, op 28

maart. Daar werden door Indone-

sische commando-troepen de vijf

kapers, alsmede de commando-

leider en de piloot gedood. Het

afsluitende bericht over de

" achtergronden van deze affaire

werden door de veiligheidsdienst-

Kopkamtib pas op 22 april gepu-

bliceerd. "

Aan deze kaping was op 11 maart

een gewapende overval op een po-

litie-post in Bandung voorafge-

gaan, waarbij de daders gearres-

teerd werden. "Hun vrijlating

had door een geslaagde kaping in

Bangkok bewerkstelligd moeten

worden".

Volgens Roeder zijn hier isla-

mitische fundamentalisten aan

het werk, die onder leiding

staan van de 31-jarige Imran

binti Muhammed Zain. Deze "lijkt

te behoren tot die moslim-estre-

misten, die sinds 1976 op ver-

schillende plaatsen in Java en

Sumatra zijn opgetreden, waarbij

'zij zich graag onder de naam

Kommando Jihad (commando heilige

oorlog) presenteerden.

( ) ... de excessen recente-

lijk in Bandung en in het Garuda

vliegtuig zijn niet meer met een

schouderophalen af te doen."

Far Eastern Economie.Review,
22-5-1981, Guy Sacerdoti

"A one-man consensus?" : een

groep gepensioneerde generaals,

ex-ministers en andere politici

heeft zich gekeerd tegen de be-

weringen van president Suharto

over zijn recht leden van het

Volkscongres (MPR) te benoemen,

het overheidslichaam, dat de

president kiest. Volgens Suharto

zou uit een uit begin 1967 date-

rende s*- i'u*', ' ':.: '. vcr--'--riKor.= *

volc'-T», dca* een J< :dp var de lt--

den van dit volkscongres door de

president worden benoemd uit mi-

litairen er. andere "massa-orga-

nisaties". Het ' Komitee 50 '

- genoemd naar de vijftig order-

tekenaars van een petitie in

1980 - heeft in een brief aan

voorzitter Daryatmo gevraagd

duidelijk te maken, wanneer en

door wie een dergelijke "stil-

zwijgende overeenkomst" zou

zijn gesloten, wie daarbij aan-

wezig waren en wie zij vertegen

woordigden.

Btrita Ju-ïna, 10-7-1981

Met het o-jg op de komende ver-

kiezingen in 1982 in Indonesië

zullen strenge strafmaatrege-

len genomen worden jegens per-

sonen of organisaties, die de

verkiezingen ook maar enigs-

zins wensen te verstoren;

"tenminste vijf jaar gevange-

nisstraf" deelde de heer Amir

Machmud, minister van Binnen-

landse Zaken van Indonesië mee

De heer Amir Machmud is tevens

voorzitter van de verkiezings-

raad.

(Gemeenschappelijke Persdienst,

Den Haag, 17-8-1981)

Prarnudya Ananta ïur, nog steeds

huisarrest.



Far Eastern Economie Review,

24-7-1981, Guy Sacerdoti

De Far Eastern Economie Review

maakt melding van het jaarverslag

van het LBH ( Instituut voor

Juridische Hulp ). Dit instituut

verleent rechtskundige bijstand

aan armen, bevordert de bewust-

wording van de wetten in de ge-

meenschap en moedigt aan tot ••

eerlijke uitvoering hiervan.

In haar jaarverslag van 1980 over

mensenrechten, bekend onder de

naam "Dark Clouds over Indonesia"

uitgegeven door Mulya Lubis, di-

recteur van dit instituut, en

Fauzi Abdullah, doet zij een

• kritisch verslag over de situa-

tie van de mensenrechten in Indo-

nesië.

" Zij trekt de cijfers in twijfel,

die bekend gemaakt zijn door de

ionesische regering over de

vrijlating van gevangenen in

december 1979, zowel politieke

gevangenen als de gedetineerden

die zonder een vorm van proces

gevangen zitten.

Een klacht is ook dat de vrij-

gelaten gevangenen in het bezit

zijn gesteld van verblijfsver-

gunningen met het stempel "ET"

( Eks Tahanan ). Dat betekent

dat zij niet meer in aanmerking

komen voor een baantje bij

overheidsdiensten of bij onder-

nemingen als de Pertamina

( Indonesische olie-maatschap-

pij )•
Jiet jaarverslag van de LBH

,nat, dat 500 leden van de OPM

( Organisasi Papua Merdeka -

Organisatie voor een Vrij Papua )

nog steeds gevangen zitten. Het

rapport betwijfelt de nauwkeu-

righeid van de bewering van de

regering dat leden van deze

- groepering regelmatig vrijge-

laten worden.

De Waarheid, 8-10-1981
Verontwaardiging over arresta-

tie Pramudya. : Het PvdA-kamer-

lid Knol wil dat de minister

van Buitenlandse Zaken, Van

der Stoel, bij de Indonesische

autoriteiten aandringt op de

vrijlating van de beroemde ro-

manschrijver Pramudya Ananta

Tur en diens uitgever Jusuf

Isak die enkele dagen geleden

door de veiligheidspolitie^in

Jakarta werden gearresteerd.

Op een bijeer.konst aan de 'JU

ter gelegenheid van het ver-

blijf van de Indonesische

schrijver Rendra in ons land

hebben veertig Indonesische

studenten in Nederland, alsme-

de Rendra zelf 'een protest-

TDrief ondertekend tegen Pra-

mudya's arrestatie. De brief

is gericht aan de Indonesische

regering en aan de universi-

teit van Jakarta, waar Pra-
mudya ondanks een verbod vlak

voor zijn arrestatie op uitno-

diging van studenten een lezing

hield.

In Indonesië zelf hebben twintig

intellectuelen op Pramudya's

vrijlating aangedrongen.

transmigratie
Sinar Harapan, 20-5-1981
Zes provincies buiten Java zul-

len in de komende 20 jaar niet

meer in staat zijn om transmi-

granten op te vangen omdat de

groei van de plaatselijke be-

volking het gebied zelf over-

spoelt. Deze provincies zijn:

Noord-Sumatra, Lampung, Zuid-

Kalimantan, Zuid- en Noord-

Sulawesi. Dit zei Ir. Ruslan

Diwirjo.

Indonesië, Feiten en Meningen,

juni/juli 1980

De Indonesische regering over-

weegt de traditionele vissers te

gaan transmigreren. De meesten

van hen leven op de noordkust

van Java en zij zouden overge-

bracht moeten worden naar West-

en Centraal Kalimantan. Aanlei-

ding voor deze plannen is het

feit dat de traditionele vissers

de concurrentie roet de grote

kapitaalkrachtige visserij niet

meer aan kunnen.

(Zie ook Zuid-MoluXken,

Oost-Timor en West-Papua)

Sinar Harapan, 8-6-1981
Er heerst een groot verschil in

de ontwikkeling van Oost- en

West-Indonesië, volgens drs. J.L.

Tamba van het Centraal Ekonomisch

bureau van de LEKNAS/LIPI in een

lezing op een seminar over Halma-

heira en Rajat Empat. Het ge-

middelde inkomen per hoofd van
de bevolking ligt in Oost-

Indonesië ver beneden die van

West-Indonesië. Dit wordt ver-

(T)

oorzaakt doordat 80% van de

opbouw zich in West-Indonesië

concentreert. Volgens Tamba is

er ook een tendens, dat het

kapitaal van de arme naar de

rijke streken stroomt.

NRC Handelsblad, 17-2-1982,

Nederland zet steun aan Jakarta

voort; Van Dijk vermijdt kritiek.

Minister Van Dijk van Ontwikke-

lingssamenwerking voorziet dat

de Inter Gouvernementele Groep

voor Indonesië, waar Nederland

voorzitter van is, Indonesië

nog zeker enige jaren finan-

cieel zal steunen op het hui-

dige niveau, d.w.z. met twee

miljard dollar per jaar.

Ook het Nederlandse aandeel

hierin van rond de 160 miljoen

gulden zal worden gehandhaafd.

Op het door de Indonesische re-

gering gevoerde sociaal-ekono-

mische beleid heeft de minister

geen kritiek te melden. IGGI-

gelden worden - voor zover hem

bekend - niet verspild door de

nog steeds niet beteugelde en

volgens sommigen zelfs sterk

toenemende "grote" corruptie.

Van Dijk blijkt er niets voor

te voelen om de Indonesische

regering wat krachtiger aan te

preken op het verkeerd besteden

( "eufemisme voor zakkenvulle-

rij" ) van inkomsten uit handel

en export ten koste van bijvoor-

beeld de 50 miljoen Indonesiërs,

die boven de armoede-grens moe-

ten leven.

Ook op het punt van de democra-

tische vrijheden en mensen-

rechten, zwijgt Van Dijk. Hij

gaat niet verder dan op te mer-

ken, dat er nog veel ontbreekt

aan de democratische vrijheden,

maar trekt daar voor de hulp

verder geen consequenties uit.

"Volgens de opvattingen van Van

Dijk worden die mensenrechten

nog niet grof genoeg geschonden

om er wat van te kunnen zeggen

of consequenties uit te trekken

voor de hulpverlening."

atjeh
"Peter Schumacher

Tapol, juli 1980 Nr. 40

Prisoners tortured in Aceh;

Volgens Tapol treedt het Indone-

sische leger momenteel op grote
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do Atjehst- bpvrj jS

In de gevangenissen zit'-eri ten

ir.inste 126 mensen vast. De

meesten zonder enige vorm van

proces. Verder zou er sprake

zijn van ernstige martelingen.

Persbericht Landelijk Comité
Zuid-Molukken aug. 1980

Volgens het persbericht van het

LaC is dr. Muchtar J. Hasbi,

minister van defensie van de

Atjehse bevrijdingsbeweging

"Gerakan Atjeh Merdeka" samen

met zijn medewerker Daud Abu op

13 augustus j.l. om het leven

gekomen tijdens een vuurgevecht

met een eenheid van het Indone-

sische leger. Het LaC zegt deze

berichten via Zuidmolukse bron-

nen in Indonesië te hebben ver-

nomen.

De beide mannen werden om 2 uur

's nachts in het dorp Aras Sem-

bilan in Oost-Atjeh tijdens hur:

slaap verrast door een Indone-

sische commando-éénheid. Bij

een poging te ontvluchten wer-

den ze neergeschoten.

Far Eastern Economie Review,

12-12-1980
"Letters to thet Editor" :

De brief ondertekend door 'an-

other fanatic' betwist de

juistheid van een artikel in

de F.E.E.R. waarin onder an-

dere melding wordt gemaakt van

de dood van de "separatisten-

leider" Hasan di Tiro. "Jakar-

_ ta heeft de gewoonte zijn vij-

anden verscheidene malen te

doden". Zo werd de islamiti-

sche rebel Karto Suwiryo in

West-Java dood gemeld voordat

hij daadwerkelijk was gearres-

teerd en geëxecuteerd. Ook de

Atjehse islamitische verzet-

strijder Hussein Yusuf werd

dood gemeld, voordat hij enke-

le jaren geleden als gevolg

van ouderdom overleed. De

briefschrijver noemt verder

de Buginese rebel Kahar Mu-

zakkar en zegt nog veel meer

voorbeelden te kunnen geven.

"Jakarta heeft ook de gewoonte

vrouwen en kinderen van in de

jungle verblijvende mannen in

de gevangenis op te sluiten.

In Atjeh stierven twee babies

achter de tralies, nadat hun

moeders waren gearresteerd"

De br; ĵf': •••• • i--.••• r t̂']d-. verder,

dat Atjeh overals Kcst_-Irian

en Oost-Timor wordt overspoeld

door transmigranten uit Java

in een poging de steun van de

bevolking voor de bevrijdings-

strijd te breken. "Dat is de re-

den waarom alle reguliere vlucht-

en van Garuda naar Atjeh zijn

onderbroken en alle vliegtuigen

worden gebruikt om transmigrant-

en te vervoeren".

maakt het Tapol Bulletin n.el-

ding van het feit dat 25 vrou-

wen, sommigen samen met hun

kinderen, gegijzeld worden door

de Indonesische autoriteiten,

die op die manier hun mannen

hopen te kunnen arresteren.

De heer A.Samad Gadeng be-

strijdt het bericht in de

F.E.E.R. van 31 oktober 1980

waarin verklaard werd dat de

Atjehse verzetsleider Tengku
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Opsporing verzocht : DOOD OF LE-

VESD ! De Indonesische regering

heeft een prijs gezet op het

hoofd van Di Tiro en zijn naaste

Tapol Bulletin, nr. 45 mei 1981

" 30 Mannen zijn in het openbaar

doodgeschoten zonder enige vorm

van proces. Deze executies, dui-

delijk bedoeld om de bevolking

te intimideren, vonden plaats

tussen augustus 1977 en augustus

1980 " meldt het Tapol Bulletin.

Onder de geëxecuteerden bevonden

zich enkele leiders van het

Nationaal Bevrijdingsfront van

Atjeh-Sumatra. De Indonesische
autoriteiten hebben ook overal

in Atjeh opsporingsbiljetten aan-
geplakt met de tekst: Gezocht,

dood of levend en daaronder de

namen van 10 leiders van het

Atjeh-bevrijdingsfront. Verder

Hasan di Tiro dood zou zijn.

Verder stelt hij, dat het lei-

derschap van de Atjehse bevrij-

dingsbeweging bestaat uit de

"best geschoolde rebellen ter

wereld".

Dat bewijzen ook de aanplak-

biljetten van het Indonesisch

regiem, waarin 'opsporing

dood of levend' wordt verzocht.

De meerderheid van de gezochte

Atjehers bestaat, blijkens de-

ze biljetten, uit doctors, ju-

risten en ingenieus .

publicatie hierover in het Tapol

Bulletin.



Chinese minderheid
Indonesië Feiten en Meninqen.

juni/juli 1980
In Unjung Pandang breken rassen-

rellen uit. Chinese winkels wor-

den geplunderd. OoX in Medan zijn

anti-chinese rellen uitgebroken.

13 Jo'ngeren-organisaties eisen,

dat het plaatselijk bestuur dé

illegale'Chinese gokhuizen ge-

sloten worden.

Far Eastern Economie Review,

28-11-1980

In Solo op Midden-Java hebben

anti-chinese rellen plaatsge-

vonden. Niet ver van Solo, in

Semarang, werden winkels en wo-

ningen van chinezen met stenen

bekogeld. Er is een avondklok

ingesteld.

Indonesië Feiten en Meningen,

"" laart 1981

De jeugd in Solo (Midden-Java)

begon op 20 november 1980 ver-

nielingen aan te richten aan

Chinese huizen en bezittingen.

Later verspreidde deze onrust

zich naar andere steden op

Midden-Java.

Far Eastern Economie Review,

5-12-1981

ZUID MOLUKKEN —

In Kudud, Cepu en Rembang op

Midden-Java is een avondklok

ingesteld als gevolg van anti-

chinese demonstraties.

Indonesië Feiten en Meningen

januari 1982

25 oktober 1981 braken er

in Banda Aceh ( Noord-Sumatra )

rassenrellen uit gericht tegen

de daar wonende Chinezen. Een

ruzie tussen een Indonesische

en Chinese jongen vormde de

aanleiding. De massale vecht-

partij , die daarop volgde werd

snel door de plaatselijke poli-

tie bedwongen. Een dag later

leidde een nieuwe ruzie tot on-

lusten van een nog grotere om-

vang. Op grote schaal en geduren-

de een hele week werden bezit-

tingen van Chinese inwoners van

de stad vernield. Dat de rellen

zo lang duurden hing samen met

het feit dat de politie en de

militairen een afwachtende

houding aannamen. Orde en rust

werden pas hersteld toen er ver-

sterkingen uit Jakarta aangevlo-

gen werden.

Een grote trauier uit Taiwan,

ligt hiep met enkele andere

trawie r e aan de ketting in de

haven van Ambon vanwege clandes-

tiene visserij in de - Molukse

wateren.

Nasional, 17-6-1979

Al meer dan een jaar verblijven

ruim 5.000 evacue's in proviso-

rische barakken in de omgeving

van Makariki en minstens 60 van

hen zijn overleden, meldt Nasio-

nal.

Verder plaatst Nasional vraagte-

kens bij de noodzakelijkheid van

de evacuatie en merkte op dat de

voorspelde vulkaanuitbarsting na

meer dan een jaar nog steeds niet

had plaatsgevonden.

Sinar Harapan (editie Maluku)
maart 1980
De export van zeeprodukten uit

de Molukse wateren naar verschei-

dene landen van Azië, Europa en

de Verenigde Staten bedroeg in

1979 ca. 6 miljoen Jcg. met een

waarde van ongeveer 31-,5 miljoen

Amerikaanse dollars, waarvan de

garnalen-export een belangrijke

positie inneemt, werd aan de pers

bericht.

Uit de vispraktijken van de vis-

pli-chte afstand van dé kust

van 3 mijl.

Tevens meldt Sinar Harapan, dat

120 trawlers, die het eigendom

zijn van verschillende " joint-

ventures ", illegaal in de wa-

teren rondom de Molukken opere-

ren. De heer W. Mailoa, vice-

voorzitter van de HNSI, afde-

ling Maluku, verklaart tegeno-

ver het Indonesische persbureau

ANTARA, dat de onderneming

" Permi ", de grootste schender

is. Deze onderneming is geves-

tigd in Kupang en beoefent de

visvangst op joint-venture-

basis met Taiwan.

iinar Harapan, 1-8-1980

IVee vertegenwoordigers van de

evacue's, Melahari Charles Nau-

ce en Yan Sopratu, reisden naar

Jakarta af om de hulp in te

roepen van het Indonesische

parlement, tevergeefs.

Volgens het artikel in Sinar

Harapan, is het voor de evacu-

onderneming " Daya Guna Samudera "e's geplande nieuwe onderkomen

bleek echter dat tientallen ton-

nen vis liggen weg te rotten en

in zee werden gegooid. Het sub-

hoofd van de afdeling " Perlin-

dungan dan Pelestarian Alam "

( milieu - bescherming ), de

heer Agoe Jaftoran deelde aan

een journalist mede, dat de

zeestranden vervuild werden

door aangespoelde rottende vis.

Het weggooien van vis door de

schepen van deze onderneming

gebeurt namenlijk zonder dat

men rekening houdt met de ver-

in Waikia even ongeschikt als

het huidige Makariki-kamp, dat

'door overstromingen wordt geteis-

terd en waar de bodem onvrucht-

baar is.

Het 'woonoord' in Waikia blijkt

een oude vervallen suikerfabriek

waar men in de hitte-periode

wordt geroosterd en in de regen-

tijd tot op het merg verkleumt.

Tussen de regels door beschuldigt

Sinar Harapan de autoriteiten van

corruptie ; waarom zijn de 600

imiljoen rupiah, die de Indonesi-
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ï:*-eft uitgetrokken niet voldoen-

de om deze mensen aan redelijke

huisvesting te helpen ?

Zelfbeschikking, sept,/okt.1980

"Gedeporteerde eilandbewoners

met de hongerdood bedreigd ";

De ruim 5.000 bewoners van de

Zuidjnolukse eilanden Teun, Nila

en Serua, die door de Indonesi-

sche autoriteiten zijn overge-

bracht naar een doorgangskamp

bij Makariki op het eiland Ceraro

zijn in levensgevaar..

De 1200 families - samen de

komplete bevolking van de drie

eilandjes - werden begin 1978

door de Indonesische marine ge-

ëvacueerd. Als reden werd opge-

geven een binnenkort te ver-

wachten vulkaanuitbarsting in

het betrokken gebied. De bewo-

ers werd verteld, dat zij la-

ter weer naar hun dorpen zouden

worden teruggebracht.

Panda, Jrg. 16 Nr. 12 december

1980

Natuurbescherming in de Moluk-

ken : een dringende noodzaak.

Panda wijst op de gevaren van

ontbossing. Plaatselijk wordt

het regenwoud gekapt door de ;

bevolking voor uitbreiding van

landbouwgronden of voor uit-

breiding van het dorp. In het

algemeen levert dit geen al te,

grote problemen op. Wel vormt

de commerciële houtkap door

grote maatschappijen een ern-

ŜLtige bedreiging. Ongeveer 90%

.n het regenwoud in de Noord-

en Midden-Molukken is al uitge-

geven als concessie aan hout-

maatschappijen. Er wordt nu al

op 17 plaatsen op grote schaal

gekapt. Als het kappen in dit

tempo doorgaat, zal het woud

. op de Molukken binnen 15 jaar

bijna helemaal verdwenen zijn.

Soeara Rajat Maloekoe, Nr. 15

Economische ramp in de Moluk-

ken.

Niet minder dan 39 Indonesische

houtmaatschappijen zijn betrok-

ken bij de massale ontbossing

van de Molukse eilanden, die

op een regelrechte economische

ramp dreigt uit te lopen, al-

dus de correspondent van Soea-

ra Rajat Maloekoe in Indonesië.

Van deze correspondent ontving

Houtkap met maai- een doel : mo-

ney, doeit, dollar oftewel geld.

het blad foto's en andere materi-

aal, waaruit blijkt dat de tota-

le houtproduktie in de Molukse

wouden van 1979 tot februari 1980

maar liefst 1.102.170,13 kubieke

meter bedroeg. Door de inzet van

zware machines is deze produktie

inmiddels vermeerderd met

191.954,17 kubieke meter per jaar

Ruim 80% van de in het kader van

de "opbouw" gekapte boemen ver-

dwijnt naar Java. De resterende

20* wordt gebruikt door de Indo-

nesische bezettingsmacht, te we-

ten: leger, politie en dergelij-

ke instanties.

Soeara Rajat Maloekoe geeft een

uitvoerige opsomming van de bij

deze plundering betrokken hout-

maatschappijen, zoals "Jati

Maluku Timber" en "Nusa Niwe

Indah". 37 Van deze houtmaat-

schappijen zijn gevestigd in

Jakarta en de andere 2 in Unjung

Pandang ( Makassar ). Door de

plunderwoede van de kaplustige

generaals en daartegenover

staand het niet-aanplanten van

jonge bomen, zal erosie van de

bosrijke gebieden op Ceram,

snel toenemen en de vruchtbare

gronden tijdens de regentijd de

zee inspoelen. Wat overblijft

van de.Molukse archipel zal niet

meer zijn dan een verzameling

van kale atollen van het type

Kaap-Verdische Eilanden.

Sinar Harapan, 13-S-1981

De regering van de Daerah Ma-

luku reserveert in het kader

van Pelita III { 3e opbouw-

programma, 1979/1983 ) 98.000

ha. landbourgrond voor de na-

tionale transmigratie-progr ani-

ma's in de Molukken.

•Aan een verslaggever van ANTA-

RA ( Indonesisch persbureau )

deelde de heer Husni Thamrin

van Transmigratie-zaken nog me-

de, dat de gereserveerde land-

bouwgronden beschikbaar zullen

worden gesteld voor ca. 20.000

kepla keluarga ( gezinshoofden )

transmigranten afkomstig van

het eiland Java.

De gebieden waarin voorberei-

dingen worden getroffen om de

transmigratie uit Java op te

vangen zijn: Buru, Halmahera,

Pasahiri ( Noord-Ceram ) en

Makariki ( Zuid-Ceram ).

Sinar Harapan, 20-5-198.1

Volgens Ir. Ruslan Diwirjo

zullen zes provincies buiten

Java de komende twintig jaar

niet meer in staat zijn om

transmigranten op te vangen,

omdat de groei van de plaatse-

•• lijke bevolking het gebied

/ zelf ovt.spoelt. Deze gebieden

zijn: Noord- en West-Sumatra,

Lampung, Zuid-Kalimantan, Noord-

en Zuid-Sulawesi.
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Bericht uit zowel Indonesische

nationale bladen als in de Edi-

sie Maluku-bladen van de maand

februari 1981.'

De overeenkomsten over de vangst

van tonijn in de Molukse wateren

tussen Indonesië en Japan, be-

kend als de "Banda Sea Agree—

ment" (Hendaknya Ditinjau Kem-

bali) , moet herzien worden, om-

dat het de opbouw van de Moluk-

ken niet ten goede komt, vond

de heer W. Mailoa, vice-voor-
*

zitter van de Himpunan Nelayan

Seluruh Indonesia (HNSI) , afde-

ling Maluku.

Omstreeks 1971/1972 nog ver-

plichtte de Indonesische rege-

ring de Japanse vissersboten

"_ _ zich te melden, maar deze mel-

dingsplicht werd 6 S 7 jaar la-

^ ;r afgeschaft. HNSI Maluku is

dan ook van mening dat de rege-

ring in Jakarta de bewuste over-

eenkomsten moet herzien en de

afspraken, die uit het verdrag

voortvloeien, duidelijk moet

naleven.

De Japanse tonijn-vangsten wor-

den direct naar Japan ter ver-

werking overgebracht en daar-
naast heeft geen enkele inwo-

ner van de Molukken ooit de

mogelijkheid aangeboden gekre-

gen om bij de bewuste Japanse

onderneming te komen werken.

WEST PAPUA
, mei 1980

. Augustus 1980, drie dagen

voor de viering van de Indone-

sische nationale feestdag heb-

ben zes jonge Papua- vrouwen

voor het bureau van de Indone-

sische gouverneur J n Jayapura

de vlag van West-Papua gehesen.

Zij droegen een rode band in

hun haar en zongen het volks-

lied van West-Papua. De vrou-

wen werden gearresteerd en

zijn in de gevangenis ernstig

'mishandeld en door Indonesische

soldaten verkracht.

Indonesië Feiten en Meningen,
september 1980

Een in december 1979 samenge-

steld verslag van het Bureau

Rechtshulp te Jakarta meldt

dat er zo 'n 500 West-Papua 's

in gevangenissen zitten: 140

in Jayapura, 50 in Manokwari,

150 in Blak er 12S ir, S*mi.

Het merendeel van deze gevange-

nen is gearresteerd omdat zij

hun fundamentele rechten en

hun traditionele grondrechten

verdedigden.

Een dokument, dat door een van

de gevangenen is opgesteld en de

buitenwereld heeft weten te be-

reiken, onthult dat in de ge-

vangenissen al meerdere gevange-

nen hun gevangenschap niet heb-

ben overleefd. Dit dokuroent be-

vestigt niet alleen het bericht

over het doodmartelen van de

vrijheidsstrijder Baldus Mofu

Het meldt ook dat recentelijk

in de gevangenis van Serui twee

mannen en een vrouw, en in de

militaire gevangenis van Jaya-

pura een student in de medicij-

nen, Leonard Rawayai, de dood

hebben gevonden.

Kranten in Jakarta berichten dat

31 leden van de opstandige bewe-

ging in Irian Jaya zich hebben

overgegeven in Ilaga, in de pro-

vincie Paniai.

omdat wij op het moment van

onze terugkeer het slachtof-

fer worden van openbare marte-

lingen door het militaire re-

giem. ''

Tapol-bulletin, 6r7-1981 nr.46

Onlangs verkreeg Tapol een co- -

pie van een proces-verbaal van

de ondervraging van een gepen-

sioneerde militair, die onder-

vraagd werd naar zijn rol in

de moord op twee Papua's. De

beide mannen werden in 1976

vermoord. De ondervraging vond

plaats in december 1980 in
opdracht van een officier van

de inlichtingendienst van het

Indonesische militaire commando

in West-lrian. Dit verslag geeft

echter geen verklaring waarom

de ondervraging pas vier jaar

later plaats moest vinden, en/of in

de legerofficeren die ervan wor-

den verdacht verantwoordelijk te

zijn voor de moorden, zullen

worden vervolgd. Het geeft wel

aan welk lot de gedetineerden on-

dergaan.

Dorpsvergaderïng -in het, binnen-

land.

Tapol-bulletin Nr

'De regering van Papua New Gui-

nea beveelt de vluchtelingen

,uit West-Papua het land te ver-

'laten. Als antwoord op de sug-

gestie van een VN-functiona-

ris dat zij ( vluchtelingen

uit West-Papua ) terug zouden

moeten keren naar Indonesië

gaf de heer J. Hamadi " Dat is

een ding wat wij verafschuwen

Persbericht Comité Vluchteling-

snhulp Papua's, 4-9-1981

" Arrestatiebevel tegen gevluchte

Papua's "

De autoriteiten in Papua New Gui-

nea hebben een arrestatie-bevel

uitgevaardigd tegen de uit Irian

Jaya afkomstige Johan Hamadi.

Hamadi werd op 18-jarige leef-

tijd politiek aktief tijdens de

Indonesische " Act of free Choice
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voert teri echijnaanval uit.

in 1969. Daarbij werd hij door

het Indonesische leger gearres

teerd, ondervraagd en gemarteld.

In 1981 vluchtte hij naar Papua

New Guinea, waar hij onderdook

bij studenten. Thans dreigen de

autoriteiten van PNG met strenge

straffen als Haraadi zich niet on-

middellijk bij hen meldt. Het

Comité Vluchtelingenhulp Papua's

vreest voor uitlevering aan

Indonesië en daarmee voor zijn

leven.

Indonesië Feiten en Meningen,

aug./sept. 1981 Hank di Suvero

'"'ilitant verzet op West-Irian.

riet enige wat ons ontbreekt

zijn de wapens.

'" Overal vond ik een militant

verzet tegen de Indonesische

heerschappij. Eerder dan wan-

hoop en uitzichtloosheid vond

ik boosheid en een visie op een

'' onafhankelijke Melanesische toe-

i komst, "

,. stelde de heer H. di -Suvero in

zijn reisverslag vast, waarbij

hij nog opmerkte gesproken te

hebben met studenten, onderwij-

zers, beoefenaars van vrije be-

roepen, arbeiders en ambtenaren

De heer Di Suvero schreef ver-

der in zijn verslag over de

uitbuiting van West-Irian door

Indonesië; de exploitatie van

de natuurlijke rijkdommen van

het eiland.

De onderdrukking van het volk

van West-Irian door middel van

geplande migratie-programma's,

waarop het Indonesische rege-

ringsapparaat wordt gebouwd.

De vernietiging van de eigen

cultuur, de Melanesische ;

Trainingskamp van het guerril-

la-leger van de OPH ( organiea-

8i Papua Merdeka )

boeken, tijdschriften, televi-

sie-programma's. Zij zijn allen

op Jakarta gericht.

Het koloniseren van West-Irian

door de Indonesische regering
wordt verder gekenmerkt door het

isoleren van West-Irian van de

rest van de omliggende landen en

het creëren van een Javaanse

meerderheid, en het veilig stel-

len van het Indonesisch arbeids-

potentieel in dit gebied.

NRC Handelsblad, 13-11-1981

Het NRC meldt dat de Indonesische!

Provinciale leger-commandant van

tfö

Irian Jaya, generaal Santoso,

door middel van zijn dagorders

van augostus 1981 het gehele be-

zettingsleger in Westelijk Nieuw

Guinea ten strengste gewaar-

schuwd heeft " geen voet te zet-

ten in gebieden, die niet onder

Indonesische militair gezag

staan. "

AFP, 13-8-1981

Bij de grens van Papua New Gui-

nea vond een treffen plaats tus-

sen de OPM en de Indonesische

militairen. Volgens de OPM werd

er een Hercules-vliegtuig neer-

geschoten. Het AFP bevestigt dat

er een Hercules "aangevallen was

vanuit de omringende bergen bij

het ( Sentani ) vliegveld", en

citeert Indonesische woordvoer-

ders die zeiden, dat " een

grootscheepse militaire opera-

tie van hun eraan kont om het

nieuwe offensief aan te pakken."

Amnesty International, Jaar-

boek 1980/1981

Amnesty bleef ijveren ten behoe-

ve van drie mensen in Irian Jaya.

Deze drie mensen zaten gevangen

omdat ze de in 1975 uitgegeven

zogenoemde Declaratie van .Serui

hadden ondertekend, die opriep

tot de onafhankelijkheid van

West-Papua. Voorts ontving de

organisatie berichten inzake ar-

restaties van mensen, die waren

verbonden met de afscheidings-

beweging OPM. Van hen wordt

aangenomen, dat zij in het mili-

taire hoofdkwartier ( Kodam-Kasak

in Jayapura en in gevangenissen in

Biak, Manokwari en Serui vastge-

zet zijn. Amnesty heeft tevens

berichten ontvangen, dat er men-

sen stierven na te zijn mishandeld

door toedoen van het Indonesische

leger. Een dergelijk bericht dat

in het afgelopen jaar werd ont--

vangen betrof Baldus Mofu, een

man die onverbloemd te kennen gaf

Papua-nationalist te zijn. In de

nacht van 8 op 9 december 1979

werd hij van zijn bed gelicht,

hevig geslagen en toen naar huis

teruggebracht, waar hij kort

daarna overleed.

Trouw, 15-1-1982

Bombardement op dorpen West-

Irian: de Indonesische lucht-



heeft verscheidene dorpen

ir. West-Irian gebombardeerd,

waardoor 2500 mensen zijn ge-

dood, aldus de vertegenwoor-

diger van de Papuase onafhanke-

lijkheidsorganisatie OPM in

Nederland, J.M. Ireeuw.

Van <3e bombardementen zouden
v

verscheidene dorpen rondom het

Paniai-meer ( de Wisselmeren }

het slachtoffer zijn geworden.

De Indonesische gouverneur en

de legercommandant van West-

Irian hebben verscheidene ke-

ren geprobeerd met een vlieg-

tuig het opstandige gebied te

bereiken, maar zij werden onder

vuur genomen door het " Eerste

Hooglanders Bataljon " van de

OPM.

~Indonesië Feiten en Meningen,

januari 1982

Van augustus tot oktober 1981

verliet een groot aantal mensen

in het Merauke distrlkt hun

dorpen en gingen het oerwoud in

om zich bij de OPM troepen te

voegen. Als tegenmaatregel ar-

resteerde het leger zo'n 500

mensen en onderwierp hen aan de

volgende behandeling:

- zij werden elk gedwongen kogels

door te slikken.

- er werden pistolen in hun mond

gehouden gedurende 30-45 minu-

ten.

- vrouwen en mannen werden ge-

dwongen hun eigen urine te

drinken.

- vrouwen en meisjes werden ge-

dwongen zich uit te kleden en

herhaaldelijk verkracht.

- diegenen die beschouwd werden

als OPM leiders werden ontvoerd

(red.: dit betekent over het alge-

meen executie) terwijl de rest nog

steeds in ondergrondse cellen

zit.

Bron: OPM vertegenwoordiger in

het buitenland, 22 november 1981.

De Waarheid, 1-2-1982, Ton Regtien

In Port Moresby, hoofdstad van

Papua Niew Guinea ( de in 1975

onafhankelijk geworden voormalige

Australische kolonie ) is een di-

plomatieke tijdbom tot ontplof-

fing gekomen. Het weerzinwekkende

optreden van de Indonesische

luchtmacht in West-Irian eind

vorig jaar, waarbij dorpen wer-

den gebombardeerd en duizerden

doden vielen, heeft daar in niet

geringe mate toe bijgedragen.

De haat tegen Suharto's terreur

in West-Irian wordt de laatste

jaren bijna dagelijks gevoed

door die Papua's uit West-Irian
die op de vlucht voor Indonesi-

sche militaire eenheden, naar

Papua Nieuw Guinea uitwijken.

Zij zijn het die de censuur op

nieuws uit West-Irian doorbre-

ken. Zij zijn het ook die de

laatste jaren de bron vormen

van de opgelopen spanningen

tussen Jakarta en Port Moresby.

Eii zij vormen het voornaamste

doelwit van de verhoudingsge-

wijs absurd grote Indonesische

diplomatieke missie in Papua

Nieuw Guinea.

Begin januari werden twee mede-

werkers van de Indonesische am-

bassade in Port Moresby uitge-

wezen op beschuldiging van

spionage en inmenging in de

binnenlandse aangelegenheden

van het gastland. Een van de

twee bleek een officier uit

Suharto's leger te zijn en

trad al vijf jaar lang uiterst

provocerend en onbeschoft op

tegenover in Port Moresby,

aanwezige vluchtelingen en im-

migranten uit West-Irian.

Het was al jaren een publiek

geheim dat de Indonesische am-

bassade vrijwel full-time en

met een staf van 36 personen

werkte aan het hete hangijzer

in de betrekkingen tussen Papua

Nieuw Guinea en Indonesië :

de gemeenschap van Papua-vluchte-fW>

lingen uit Irian Jaya, waaronder X

een netwerk van verbindingen

iverondersteld wordt met de
lêrrilla in Irian Jaya, de OPM.

Ik'

OOST TIMOR
Amnesty Internatinal.

4 mei 1980.

Amnesty International vreest

dat leden van het Fretilin op

Oost- Timor zijn geëxecuteerd

nadat zij zich aan de Indo-

nesische autoriteiten hadden

overgeven op grond van een am-

nestie-regeling, die hun was

aangeboden.

Indonesië Feiten en Meningen

juni/ juli 1980.

Minister van Buitenlandse Zaken

Mochtar Kusumaatmadja vraagt

zijn Nederlandse collega van

der Klauw meer begrip voor de

Indonesische houding in het

probleem Oost- Timor. Hij

vraagt verder of er een gesprek

zou kunnen worden georganiseerd

met de Portugese regering met

het uitgangspunt dat Oost-Timor

nu deel uitmaakt van Indonesië.

Een woordvoerder van het De-

partement van Verkeer ver-

klaarde dat de verbindingen

op Oost-Timor aanzienlijk

verbeterd zijn. Er zijn o.a.

250 wegwijzers aangebracht

en 3 openbaarvervoer-auto's

in gebruik genomen. Boven-

dien is het aantal gemoto-

riseerde voertuigen toege-

nomen van 1235 tot 2808.

(noot van de redaktie:

blijkbaar alleen bestemd

voor militairen en be-

stuursfunctionarissen).

\Een legertje aat uelliswaar

tslecht bewapend is vergeleken

ij het Tnuo?;?cische leger,

maar ook een legertje waarvan

\de krijgers een diep gewortelde

vrijheidsdrang bezitten.
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3000 pas afgestudeerde onder-

wijzers uit Java zijn naar

Oost-timor gestuurd om de

Timorese bevolking de Indo-

nesische bevolking en Indo-

nesische taal te leren.

Zij zijn geworven met de

belofte dat zij minister-

salarissen zouden verdier.en-

600.000 rupiah- per maand.

De meeste zijn echter bang

geworden en door het oorlogs-

geweld en door het leger naar

West-timor geëvacueerd. Het

is hen verboden terug te

keren naar Java omdat het

een transmigratie- projekt

zou betreffen.

. r.at.ionale vo]V.s-.ei l ing, die

vorig jaar werd gehouden door

het centrale bureau voor de

statistiek (BPS). Volgens deze

gegevens wonen er in Oost-

Timor 552.954 mensen, waarvan
281.754 mannen en 271.200

vrouwen. Deze cijfers ver-

tonen een achteruitgang van

ruim 100.000 mensen ten op-

zichte van de Portugese

schatting in 1974.

De voorzitter van de Austra -

lische Raad voor de Rechten

van de Hens, James Dunn, heeft

gezegd, dat uit een onderzoek

door het Indonesische leger

eind 1979 is gebleken, dat

slechts 330.000 mensen in

Oost- Timor ̂ waren overge-

bleven^

Ga jij maar met het bootje spe-

len.

Far Eastern Economie Review^

21-11-1980.

De Algemene vergadering van de

Verenigde Naties heeft in een

resolutie uitgesproken, dat het

volk van Oost- Timor in de ge-

legenheid moet worden gesteld
,

te beslissen over zijn eigen

eigen toekomst.

Far Eastern Economie Revieuw,

6-2-1981.

"The Timor- debate goes on;

a formal Indonesian population

figure for the former

Portugese province fai Is to

settle the death-question".

Peter Rodgers: vijf jaar na de

invasie heeft Indonesië cij-

fers gepubliceerd over de bevolkings-

sterkte in Oost-Tiroor. Deze cijfers

zijn gebaseerd op een

Amnesty International, Jaarboek

1980/ 1981.

In een brief aan president

Suharto. d.d. 28 april 1980

A.I. blijken zich hierover te

•verontrusten, dat grote aan-

tallen Oosttimorezen waren

"verdwenen". standrechtelijk

geexcuteerd of zonder proces

gevangen genomen, als gevolg

van de akties die door de Indo

nesische bezettingsmacht waren

ondernomen. De hardnekkigste

berichten over arrestaties

en executies kwamen binnen na-

dat op 10 januari 1980 een

Indonesiche legerpost aan de

Oosttijr.orese kinderen in 1979 -

en in 1980 : hoeveel zijn er ge-

t omen

rand van de hoofdstad Dili

door Oosttiraorezen was aange-

vallen. Ongeveer 400 mensen

werden gearresteerd, enkelen

van hen werden later weer vrij

gelaten. Ongeveer honderd-

twintig mensen werden echter

naar het eiland Atauro, ten

noorden van Oost- Timor ge-

bracht.

Op 14 november 1980 deed A.I.

een beroep op de Indonesische

autoriteiten ten behoeve van

David Zimenes, een vroegere

tweede luitenant in het

Portugese leger, die na de

aanval in juni werd gearres-

teerd en vervolgens "verdween".

The VTeekend Australian.
3/4 oktober '1981, 'Robin Osborne.

"Een "pacificatie'-campagne

door' ruin 800 Indonesische

troepen zal in Oost- Timor

een ernstige hongersnood ten

gevolge hebber, de komende

maanden" aldus kerkelijke

bronnen in de Oosttimorese

hoofdstad Dili. De "Operasi

Keamanan" (= pacificatie)

houdt namelijk de volgende

maatregelen in:

- grote aantallen Oost-

timorese mannen en jongeren

tussen de 15 en 50 jaar

gedwongen dienst te nemen

in het Indonesische leger

om te vechten tegen het

guerrilla-leger van het

Fretilin.

Deze mannen en jongeren

worden in dienst slecht

gevoed en enkelen van hen

zijn al aan gebrek aan

voedsel gestorven.

- Indonesische troepen roven

het voedsel uit de dorpen

voor eigen bebruik, wat

overblijft wordt vernietigd

zodat het niet voor de

guerrila- tropen van dienst

kan zijn.

- grote aantallen mensen, die

ervan verdacht werden te

sympatiseren met het Freti-

lin zijn in de gevangenis

gegooid.

Door deze maatregelen kan het

land niet meer verbouwd worden

en wordt datgene dat verbouwd

wordt vernietigd door het

leger: "Indonesië is Oost-

timor aan het uithongeren".



ACD

datum

CO

b.

1677072
0 a JUN1 1983-

d.

C( CFO)nr.:

Aan :

Betreft

d.d.:

Bijl.:

: Militaire plannen

Info: 3

Op wercl

het volgende vernomen: ̂

Ds.. METIARY en _ zijn nog steeds bezig met de
verwezenlijking van militaire plannen

»
Onder de 50 a 60 nan, die nu bijeengebracht zijn zouden
ook zgn. Vietnam-aensen zitten (Vietnan-plannen HÜTIARÏ
1975).

, de instigator van deze plannen, heeft echter behoefte
aan minstens 20.000 Molukkers.

301A10-307743LC



t) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD 1699587
datum 1 9 OKT. 1883

Distr, Bijlage(n):

Afschr: BO: /

Betreft:
WMTA

Binnenkort zal de Portugees ,verbonden aan de
WMTA; een reis langs enkele: Pacific-staten maken.
In zijn reisschema zijn bezoekers aan Australië. Papua New Guin<
en Vanuatu opgenomen. Doel van deze bezoeken is te trachten
de respectievelijke regeringen te overreden tijdens het
VN-debat over Oost-Timor de zijde van de Portugese delegatie
te kiezen.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD 1699810
datum 2 O O KT. 1983

CO

b. d.
Distr.: Bljlage(n):

Afschr.:

Betr3ft: VANÜATÏÏ-plannen W.M.T.A.

Voor het vertrek van de Papua-groep "Papua" (voorheen Black
Brothers) naar Vanuatu zou er overleg gepleegd zijn tussen

, leider van de groep, ds. METIARY en
. Ook zou via de ds. hierover meer

weten
Dit geheel zou in verband kunnen staan met de plannen
van de W.M.T.A. "een ambassade" op Vanuatu te vestigen.

Uit Vanuatu zouden onlangs k a 5 Papua1s naar hier gekomen
zijn met berichten over de W.M.T.A., zoals die sinds de
ondertekening in Capelle in 1981 wordt ervaren.

In Zweden zou in het kader van de samenwerking tussen de
W.M.T.A. en ACEH voor de behandeling van de kwestie Oost-
Timor in de VN ook nog een bespreking tussen de groepen
plaatsvinden

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD

CO

b.

1730492
H MEI

— d.
Dttr.: Bjjlage(nF

Afschr.: BO:

Betreft: Problemen rond W.M.T.A.

Binnen de toch al op een laag pitje staande Triple Alliantie
zijn nieuwe problemen gerezen.
Men vraagt zich af hoe men verder moet met de Papua-partners
nu één van die Papua's , met de noorderzon is
vertrokken. Men beschouwt hem als R.I.-agent. De andere W.M.T.A.
Papua, zou geen enkele achterban hebben, zodat
men (R.M.S.) nu met een Triple Alliantie zit met slechts twee
wezenlijke partners.

Met de andere partner, de Oost Timorese M.N.L.I.T.D. loopt
het ook niet meer zo soepel. Al eerder werd er achter de rug
van Ir. MANÜSAMA om contact onderhouden met onafhankelijke
Molukkers. Nu blijkt dit contact met nog steeds
voort te duren en de normale briefwisseling tussen de K.N.
en Timorees bestaat eigenlijk niet meer. Er wordt dan
ook vermoed, dat op 25 april in Houtrust niet aanwezig
zal zijn.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

CO

b.

1772886
2 8 FE8, 1915

Dlstr.: BT- SBP. Bijlage(n):

Afschr.: 2U)

Betreft: MANÜSAMA (-VMTA)

Ir. MANÜSAMA is niet van plan te reageren op de situatie in New
Caledonia. Daar worden in dit verband twee oorzaken voor genoemd.
1. MANÜSAMA wordt teveel in beslag genomen door zijn nieuwe

vrienden.
2. MANÜSAMA wil vanwege een onderlinge controverse geen partij

kiezen en doet derhalve dus maar niets.
is v66r een reactie, is tegen en
is weer wel bereid.

Noot; De situatie op New Caledonia is recentelijk in de landelijke
pers aan de orde geweest. Zoals bekend heeft New Caledonia
een rol op de achtergrond gespeeld bij de tot stand koming
van de Vest Malanesische Triple Alliantie.

200 A 03



OCHTENPBSSPBKHiq OP di

Aanveaig t PH.BVD - HK - HB - HC - vnd* HD - PEK * HTD.

Afweeif t H.BVD.

D* b«k«nda haaft aan dalagatia van Molukkara uitganodigd naai
Liaaabon* HC vraagt zich af of daea daalnasar aan da "Tripla Allian-
tie" niet enige «orele of mieachien zelfa Materiële ateun geniet vao
de Portugeae regering*



15515*0
lort T«rslag geapr«k H3VD met de 30 vaa Binnenlands* Saken

r

De oprichting van da Trlple Alliantie Patioa (Papna Timor Malukti),
opgericht met instemming van Hanvsama baart de Dienst zorgen» De
Bepubliek Tanuatm (rm. Frans gebied) heeft inmiddels militaire facili-
teiten aan de Alliantie aangeboden. Dit nu zon jonge Zuid-Molvkkers
in Nederland met nieuve hoop kunnen vervullen die vervolgens na het
stranden van het initiatief zou kunnen omalaan in frustraties met all<
gevolgen van dien. De Dienst volgt de ontwikkelingen met grote aan-
dacht.



AURORA dd. «"ÜÜÜ.1

3. Zuid-Molukkera. "triple alliantie".

HC Beidt dat in bepaalde Zuidaoluka* kring d* koorts bogint op t«
lopen. Er wordt geaprokon orer aankoop van wapens. Ook ia «r (onver,
klaard) contact «et gedetineerden.



. AURORA dd.26MElt981

Zuidaolukkera

Manusama heeft met een vertegenwoordiger van de republiek Vanuatu gespro-
ken over een aanbod Zuidmolukkers een militaire opleiding te geven gericht
op de doelstellingen geformuleerd tijdens de Patima-conferentie. Anders
dan Manusama schijnt een aantal Zuidmolukse jongeren hierin een *ans tö
zien hun vrijheidsideaal op militaire wijze gestalte te geven.
Naar het zich laat aanzien zal dit weer op een teleurstelling uitlopen met
het risico dat gegrepen wordt naar het wapen van de terreur net zoals na
het echec van het Vietnam-avontuur in 1976/7*
Een externe berichtgeving over deze jongste ontwikkelingen is in voorberei-
ding.



i AURORA

Zuid-Molakk»r«.

BC doot oakolo aododoliagoa ovtreat -fvoooAto oatvikkoliagoa ia d*
PATIMA-ofoor. Do "Tripl» Alllanti»" b«gint M«r kU«r t« krijgta.
Xn Taauat* sal ««a kantoor raa do Bf9 ;gévo«tigd wordoa( ia Portuga
••a bijkaatoor* Ook wordt ovor vap«a»jgoaprokoa*
MaauMuu, M« niot vool fiduoio hobboajia hot avoatwr.
Togonovor do oathouoiaato aaahangor» ?t*n do goooMflaoordo bovrij*
diagostrijd otaaa togoaotaadoro aOA^eioraaligo Iadoaoalo*roiBigor«
dio het SMfl-idoaal op do Molakkoa dood hobboa aaagotroffoa.
Togoaotolllagoa oa (otraka) tolouratolliagoa aulloa «oor tot oago*
voaoto oaraot oa uitbarotlagoa kuaaoa ̂ Loidoa«



2- Molukkara.

ook conflict.,, OTM- o n t s t n »»«»oht,

*•
-*„ ,cht.



AURORA dd._

OCETCTDBESPRlEIlfQ op djaadajc 50 iuni 1981.

AaavoBig t PH.BVD - H K - H B - H C - H D - PRI*

Afv«*if t H.BVD - BTD.

Zoala «ard«r in Aurora g«a«ld, i« door BvKa bij var«ohill*ndo aabaa-
aadovra goiafomoard naar Patiaa-eoataeton oa ia do Rodorlaadao
aabasaadour t« Lissabon ia Torbaad daaraoo nogal Toortvarond to
vork gogMan.
Ir, Manuaaaa hooft au ooa boeo briof aaa do M.P. goaoadoa dio ia ooi
boataaad iatordopartoKoataal ovorlog-groopjo ("IOHM> boaaadold sal
vordoa» Do BVD doot daaraan «oo«


