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ACD/

i Dup!.

Daium: 1 5 O KT, 1970

Bij!.:

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

No. : 10.235 14.10.1970

Betr.: Demonstratie(s) op 26-9-1970 door
B.P.-Ambonezen.

Op 21-9-1970 werd via de I.D.-Hilversum het volgende
vernomen.

deelde mede, dat de Ambonezen van
Badan Persatuan

een vergunning hebben aan-
gevraagcT'Voor een demonstratie bijeen te komen op zaterdag
26-9-1970.-
Deze bijeenkomst zal worden gehouden in de Expohal te Hilversum
van l̂ f.OO - 17.00 uur.
Gesproken zal worden o.m. door de heer Ir.J.A. MANUSAMA
(17-8-1910, Bandjermassin) en een aantal van zijn "regerings"-
functionarissen.
Men verwacht ca. 7.000 tot 10.000 personen.

TS.



ACD;
Dupl.

Datum: 1 0 "S E ROT

Bijl.:

RAPPORT VAN C

AAN

NR.

CFO

1 .̂091 8.9.1971
BETR.: Activiteiten rondom

17/8 en V9.1971

Van een
het navolgende vernomen:

bron werd op 10.8.71

Omtrent plannen voor het houden van demonstraties of
acties op 17*8.71 is bron niets bekend.
2r doen wel geruchten de ronde, dat een groep ongeorga-
niseerde Zuidmolukkers de BP zou hebben benaderd ,voor
een gezamenlijke actie op 31«8.71«
N.a.v. deze geruchten heeft
bestuurslid van de BP, op 31*7.7^ op het te Boven Smilde
gehouden congres de heer KANUSAMA gevraagd om nadere
bijzonderheden hieromtrent.
MANUSAMA deelde mede, dat hem niets bekend is omtrant
een benadering c.q. voorgenomen actie van ongeorgani-
seerden.
Hij waarschuwde de aanwezigen zich te onthouden van elke
vorm van actie.



p ACD /.

da' i:::;

CO

b.

/yr,2&r
^ JULI 1373

d "-"-•'

RAPPORT VAN C.

Aan : #f°

No. : /ƒ/•?*>'

Betr.: Acties jongere Molukkers.

3 -5:

Op 1-5-1973 werd het volgend
vernomeji.

heeft uitgelaten dat
de "jongeren" het beleid van MANÜSAMA beu zijn en besloten
hebben op korte termijn de tot stamdkoming van de R.M.S. te
forceren.
Men wil dit bereikt hebben vóór 25-̂ -197̂ .
Hiertoe zullen de jongeren Nederland en Indonesië onder druk
zetten door middel van uit te voeren acties, "waarbij Wassenaar
vergeleken een peulschilletje is".



AC D Ufi.
datum 29 Mhï. iS?4

CO

b. d. r.

C ( ) nr.: ?V612

Aan : CFO

Betreft : Reacties op brand BP-gebouw.

d.d. 29-3-1974

Bijl.:

Van
werd op 11-2-197̂  vernomen

dat n.a.T. de brandstichting in de Bazarstraat,
een aantal jongere Zuid-Molukkers wilden over gaan
tot een wraakactie tegen Indonesische eigendommen.
MANUSAMA weigerde hier echter zijn toestemming voor
te geven. Hij gaf de raad rustig te blijven en ver-
trouwen te hebben in hun leiders.

deelde voorts mede dat de bezittingen van de
Molukse Evang. Kerk welke op 8-2-1972* uit de Bazar-
straat overgebracht zijn naar een nieuw pand in
Utrecht, in de nacht van 8 op 9 februari door onbe-
kenden zouden zijn vernield.

TS.

301 Al O



RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR. : 7V672 5-̂

BETR.: Vergeldingsactie van de KPK

Van

vernomen:
werd op 28.2.7̂  het volgende

Aangezien in Zuidmolukse kringen de brandstichting
in de Bazarstraat op 7«2.7*t wordt uitgelegd als een
"afscheidscadeau" van de Indonesische ambassadeur

aan de RMS, speelt men in kringen van de KPK/
PM met de gedachte de nieuwe Indonesische ambassadeur
met iets spectaculairs te verwelkomen.



Aco / /ƒƒ.
datum 05APM97V

co

b. d.

C ( CFO ) nr.:

Aan : CFO

Betreft : plannen voor "een brandstichting".

Bijl.:

heeft, in het begin van de week 10-l6maart 197̂ » een
anonieme telefonische tip gekregen dat RMS'ers het voor-
nemen hebben, om "zaterdag een brand te stichten11.
Details zijn niet bekend, het gesprek werd gevoerd
in de Indonesische taal.

Aant.rptr.: Aangenomen kan worden, dat als e.e.a. serieus
bedoeld is, dit plan is ontstaan in kringen v
MANUSAMA-aanhangers.
Toen namelijk trachtte zijn anomiene zeg
man van dit voornemen af te brengen, wierp de
tegen dat het helemaal niet zo erg was om
"wraak te nemen voor de brandstichting op 05NS
kantoorgebouw in Den Haag" (= verwijzing naar
de brandstichting in het gebouw van de Badan
Fersatuan in de Bazarstraat in de nacht van
7 op 8 febr. 197̂ ).
M.b.t. het voor de actie genoemde tijdstip
-"zaterdag"- zou het volgende kunnen worden
opgemerkt.
Aangezien dit tijdstip genoemd werd in het bf
gin van de week 10-16 maart 1971»-» zou dit ere
kunnen duiden dat de actie voorzien is voor
zaterdag 16 maart.
De formulering die echter gaf - in de
indonesische taal - van hetgeen hem gemeld w«
zou ook vertaald kunnen worden als "op een vi
de komende zaterdagen".

TS.

301A10



'ACD

datum 29JHR197'

CO

b. d.

C { ) nr.: /"^ / v" "' d.d.

Aan : CFO.

Betreft : Van R.M.S.«zijde te verwachten activiteiten.

Bijl.:

1. Badan Persatuan en Ir. MANUSAMA hebbeu hun volledi-
ge instemming betuigd net de acties die Perauda Mae-
jarakat op 27-12-1971* wil uitvoeren.

Eerst op 25-12-197*f (zulks ter voorkoming van uit-
lekken van de plannen) zal aan de afdelingshoofden
van de K.P.K. het actieprogramma worden bekend ge-
maakt.

2.- Verwacht wordt dat ook een groep "vrije" zuidmoluka
jongeren een actie zullen uitvoeren.
Het betreft wel aanhangers van de R.M.S., maar die
niet aangesloten zijn bij een van de bestaande or-
ganisaties.
Bijzonderheden ontbreken*

3. Een derde groep die plannen heeft uitgewerkt om een
actie uit te voeren, staat onder leiding van

Nadere bijzonderheden, zoals aard van de actie, als
mede plaats, tijdstip, object e.d., zijn niet be-
kend.

Naar verluidt bestaat deze groep uit circa 20 man.

301A10



ACD

datum Q5FE3.1975

CO

C (CPO ) nr.:

Aan :

Betreft :

d.d.

Activiteiten op 27 december

Bijl.:

Op 27.12.19?4 zal door de BP een demonstratie worden gehouden
op het Binnenhof in Den Haag. Aan deze betoging zal worden
deelgenomen door mannen, vrouwen en kinderen, Spandoeken
zullen worden meegevoerd met o. ra. protesten tegen de door
VONDELING gedane uitspraak over het EMS-streven en de tegen-
strijdige besluitvorming van Indonesië inzake naturalisatie.
(aanvankelijk werd door dé Indon. Amb. geschermd met de
12.000 ZM die zich reeds op de amb. hadden laten inschrijven,
voor het Indon. staatsburgerschap, nu wordt gesteld dat zij
die prijs stellen op de Indon. nationaliteit zich binnen
acht maanden op de amb. moeten melden - zie Volkskrant

De KPK heeft opdracht gekregen zorg te dragen voor een rustij
jverloop van de betoging.
M. b. t. eventuele activiteiten van de PM op 27.12.197̂  deelde

. mede dat ook deze groepering het e. e. a. in voorbereidin;
heeft. Wat hunplannen zijn is echter nog niet bekend.
acht een betoging bij de Indon. Amb. niet uitgesloten.
MAHUSAMA heeft er bij de KPK op aangedrongen toe te zien dat
er niets wordt ondernomen dat in strijd is met de Nederlandsi
wetgeving. Hij verwees in dit verband naar de grote bedragen
welke reeds waren uitgegeven voor juridische bijstand aan
Z.Molukkers en waarschuwde dat hier in voorkomende gevallen
geen gelden meer beschikbaar voor worden gesteld.
M. b. t. eventuele gijzelî agsplannen deelde mede, dat voo:
zover hij heeft kunnen nagaan, deze plannen niet aanwezig zi
Hij gaf te kennen d%t volgens de KPK een gijzeling door
enkele ongeorganiseerde jongeren zonder achterban practisch
niet uitvoerbaar is. Het is voorts bekend dat men in
KPK kringen geen voorstander is van het gijzelen van
Nederlanders.

MW

301A10



datum 18MRT.1975

CO

b. d.

nr.: d.d.C

Aan : CFO.

Betreft : Demonstratie en acties op 25 april 1975»

Bijl.: -

P. LOKOLLO ,"vice-pBeaident van de R.M.S"
stelt zich op het standpunt en hoopt dat de nederland-
se autoriteiten geen toestemming zullen geven voor
een demonstratie op 25 april 1975»
LOKOLLO voorziet namelijk grote moeilijkheden als een
demonstratieve optocht zal worden toegestaan» De po-
litie zal étan immers de handen vol hebben aan en ge-
concentreerd zijn rond de stoet, en dus elders veel
minder aandacht kunnen schenken aan kwetsbare objec-
ten. Onverantwoordelijke elementen zullen daarvan ze-
ker profiteren om op deze objecten acties te onderne-
men.

Van de andere kant verwacht LOKOLLO ook zeker inciden-
ten, wanneer de demonstratie wordt verboden. In dat
gevalt 20 redeneert hij, zal echter de politie beschik
baar zijn om ingezet te worden op meerdere kwetsbare
punten»

LOKOLLO verwacht dat in beide gevallen Molukkers, die
erop uit zijn om acties te voeren, zullen opereren in
kleine groepen»

301A10



ACD

datum 08MRI1976

CO

b. d.

11 r

C (CFO) nr.:

Aan :

Betreft :

d.d.
8

CF J97S
Mogelijk te verwachten Molukse acties.

Bijl.:

Tijdens een gesprek vertelde
dat de jongeren (MANUSAMA-aanhangers) zich niet zullen
roeren zolang er besprekingen gevoerd zullen worden door
MANUSAMA c.s. en de Nederlandse regering.
Een en ander zal dan wel gunstig politieke resultaten raoeter
afwerpen voor de RMS-beweging.
Mocht het resultaat teleiirstellend zijn, dan zal dit ook
HANUSAMA verweten worden en mogelijk leiden tot zijn afzet-
ting als president.
Ook zullen dan op grote schaal acties worden uitgevoerd en
wel speciaal gericht op objecten die door de Nederlandse
economie van vitaal belang zijn (olieopslagplaatsen, kracht-
centrales, etc.).
Ondermeer staat een Molukse groep in het Zuiden van Neder-
land al klaar om een actie uit te voeren v/elke gericht is
op opslagtanks in de buurt van Maastricht.

MP.

301A10



ACD /, *C ,

datum UMEI1976

CO

b. d.

C ( CFO ) nr.:

Aan :

Betreft :

C, d.d. HEI1976

Bijl.:

Op 28.̂ .1976 werd van politie Groningen, Hr.
navolgende vernomen:

, het

Ds. METIAEY zou betrokken zijn bij plannen tot het houden
van kleine acties die de inleiding moeten zijn tot een
grotere actie

301A10 - 506622*



p
/

C fcFQ ) nr. : TTy/l^^ d.d. 2 E

ACD

datum

CO

b.

DEC.

/
2 9 Q E C 1 9 7 6

d.
• '

!976
Aan :CFÖ

Betreft :jn Nijmegen gevonden Zuidmoluks aanvalsplan

Bijl.:

Op 2-11-1976 werd via ID Nijmegen het volgende
vernomen:

Op 20 oktober 1976 om 07.15 uur vond
in Nijmegen aan de Postweg

een scheurltfladblok van een 8-tal
blaadjes, Op de blaadjes was een aanvalsplan van
Zuidmolukkers beschreven.
Het kladblok, groot 10 bij 10 cm., lag op wat bla-
deren' bij een laag muurtje, wâ t daar voor de hui-
zen langsloopt.

had niet, de indruk dat het er met opzet
v/as neergelegd, maar eerder dat iemand het daar
had verloren.

Nadat hij de aantekeningen gelezen had, besloot
ze te bewaren en aan zijn broer geven, di«

agent is bij de Rijkspolitie te Thorn (Z.L.)
Laatstgenoemde kreeg ze vrijdags de 22ste oktober
en heeft ze doorgespeeld naar de Gempo-Tilburg, na-
dat er een tekening bij had gemaakt waar
hij ze precies gevonden had.

301A10 - 506622*



r

ACD

datum

CO

b.

29 DEC. 1976

d.

d-d- 2 8 DEC. 1376
Aan

Betreft Demonstratie op 27 december 1976

Bijl.:

Op 18-11-1976 werd

volgende vernomen:
het

blijkt steeds enthousiaster te
worden voor een open demonstratie op 27 december*
Hij overweegt zelfs, dat als de demonstratie in
de grote Nederlandse steden worden geweigerd voor
de Indonesische ambassade In Brussel te gaan demon
streren»

301A10 - 506622*



Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst : ID/Qroningen

Naam :

Door :

N u m m e r :

Datum: _2a..10.76 -

Tijd : -4ü»-55 -4U-—

d a t u m 310E£l976 .
CO

b.

O l UL.U l 3-1 U-

°/3oèoo5
<TV _

Betreft: Gezien door:

Aanalag op Van Agt HBVD P H B V D PHC

Bericht:

(-) deelde «ede te hebben rer-
no»en dat 4 Zuidmolukkers te Bove^-Smilde i»s.a. een aantal
andere Zuidmolukkers (verm. uit Vaassen) Minister Van Agt
willen 'dood maken'.

heeft pogingen ondernomen de namen van deze
ZM-era te achterhalen en uit welke plaats de anderen afkomstig
zijn*

Hamen niet bekend, tijd en plaats van mogelijke aanslag
onbekend.
Molukkers afkomstig uit een andere plaats dan Boren-Smilde,
waren geïrriteerd vanwege"vernietiging"van hun woning en in-
boedel.

Actie

301A20M



Ontvangen van:

Dienst

Naam

Door

I* D« ̂Groningen

CFO/

CFB/

Nummer:

Datum: _8-11-1926.

Tijd :Ĵ .O
b.

Betreft: Bezetting CATSHÜIS ? Gezien door:

HBVD PHBVD HC PHC

Bericht:

Actie

heeft op 6—11-1976 het volgende vernomen:

Een twintigtal Zuidmolukse jongeren» afkomstig uit Vaassen
en Boven-Smilde bereiden een wraakactie voor*

Het plan is het Catshnis te bezetten en DEN UIJL en VAN AQT
te gijzelen*

De Zuidmoltikkers zouden over veel wapens beschikken, o»a»
een bazooka van franse makelij die men van het P.L,O, sou
hebben verkregen*

De groep zou eveneens in het bezit zijn van machinegeweren*

Sr zouden contacten bestaan tussen de R»M.S« en het P.L»O,
Deze contacten zouden lopen via Amsterdam*

501A20M



r'

ACD /

datum 28 h;,,1977

CO

b. d.

C (CFO ) nr.: *~f4J "SJ^H d-d-

Aan : CF

Betreft : Molukse invasieplannen op de Mo lukken.

Bijl.:

Van
navolgende vernomen.

werd op 9.2.77 het

Volgens mededelingen van
zouden er vergevorderde plannen

bestaan voor een invasie op de Molukken, uit te voeren
door i 700 Molukkers samengesteld uit aanhangers van
MANUSAMA aangevuld met jongeren, behorend tot de Staf
Missie Militair.
Deze invasie zou nog dit jaar (1977) moeten plaatsvinden.
De deelnemers aan deze invasie zullen individueel als
vakantiegangers Nederland moeten verlaten en naar Vietnam
moeten reizen. Op een verzamelpunt aldaar wordt de eenheid
bewapend en met steun van Vietnam naar de Molukken overge-
bracht.

MP.

301A10 - 506422*



VERBINDIHG 31.

Hummer t 11141.

Onderwerpt R.M.S. acties.

Bijlage s Geen.

13 april 1977.

t

Uit verd vernomen,

dat in de maand Juni 1977, van de zijde van de

(R.M.S.)Zuid-Molukkers, acties te verwachten

Op welke datum precies en in welke

vorm de acties plaats Bullen hebben, is niet

bekend.

Vanaf eind mei tot aan de dag van

de acties kunnen door Zuid-Molukse meisje]; per

trein, wapens worden vervoerd.

EINDE -

.AH t

Het Hoofd van de

Binnenlandse Veiligheidsdienst,

te 'a-G r a v e n h a g e .

Pres. Kennedylaan 25.



GEMEENTEPOLITIE NUMEGEN

No.: ID 466/77

BETREFT: INFORMATIE BETREFFENDE ZUID-MPLUKKERS.

Afschrift aan: B V D

datum $ 7 ME11977

CO

b. 4.

werd het volgende vernomen:

INDONESISCHE AMBASSADE;

Op de Indonesische Ambassade zijn meerdere berichten binnenge-

komen dat er tussen 15 en 20 mei a.s. een aanval zal worden

gepleegd op:

1: De Indonesische Ambassade(de ambassade-leden en de vaste

kern er om heen zijn al van vuurwapens voorzien en worden

voor die tijd nog geinstrueerd)

2: Een belangrijk staatsman (van AGT of DEN UYL)

3: Een groot belangrijk (staats)-gebouw

Deze actie zal worden uitgevoerd door METIARY-mensen uit '

Boven-Smilde, Assen, Kapelle a/d Ussel en Middelburg(deze

laatste groep, die erg fanatiek is staat onder leiding van

De 15e mei a.s. W(\rdt het meest waarschijnlijk geacht omdat op

die dag wordt herdacht.

VAASSEN:

Op 9 mei j.l. zou er met een mitrailleur zijn geschoten op het

huis van de fam. , door een langsrijdende auto.

Na deze schietpartij zou de fam. revanche hebben genomen

en zou het huis van de fam. hebben beschoten.

Laatstgenoemde familie verkeerde in de veronderstelling dat

de fam. deze actie ondernomen zou hebben, maar de actie

zou ondernomen zijn door een groep KEIEZEN.

APELDOORN:

Aan de actie in Apeldoorn, enige tijd geleden zijn deelgenomen
door een groep KEIEZEN onder leiding van uit Zevenaar.

RINgRIN MIL-MIL.
Het betreft hier een "Kaste" kwestie die zich afspeelt in
Helmond.
De RIN-RIN zijn mensen, afkomstig van de grote Kei eilanden en
behoren tot een lagere "kaste"
De MIL-MIL zijn mensen afkomstig van de kleine Keieilanden en j
behoren tot de hogere kaste. /

hnn bestaat momenteel een meningsverschil.



1) Zo nodg andere rubricering aangeven.

Distr.

CO

Bijlage(n) :

Afschr.: BO:

Betreft: Plannen voor treinkaping.

Tijdens de begrafenisplechtigheid der Zuid-Molukse treinkapers werd een
gesprek afgeluisterd, dat door een drietal Zuid-Molukse jonge mannen die
in de stoet meeliepen werd gevoerd.
Tijdens dit gesprek werd duidelijk vernomen, dat het drietal op de hoogte
was van de binnenkort wederom te plegen treinkaping op het traject Zwolle-
Groningen. Ditmaal zal i«p.v. een sneltrein (intercity) een stoptrein
worden gekaapt.
Tijdens het gesprek werd voorts nog opgemerkt dat 6 doden geen enkele
rol spelen; het aantal doden is onbelangrijk in de strijd voor een vrije
Zuid-Molukse staat.

200 A 03



I .D. Rp GRONINGEN,

B. 355»

OHDERHERPs Gedragingen ZH*ers*
datum 3 O JUi* b//

GO

b. - d. ̂

Op dinsdag, 28 juni 1977 deed een, naar mijn indruk alleszins
betrouwbaar iemand mij hei volgende verhaal*

* Op zaterdag, 25 juni 1977, w*s. *fc op een feestje, alwaar ik
" een mij reeds ettelijke jaren aeer goed Toekende jongere Zuid-Molukker
M trof, die woonachtig is binnen een Molukse woonwijk in het Noorden des
."lande*

"' Hoewel hij zioh volledig aohter het ideaal van een vrije Zuid—
M Molukse republiek opstelt, is hij fel gekant tegen verwerkelijking
M daarvan door middel van geweld, althans hier te lande»

" Bit standpunt heeft er mede toe geleid, dat hij is uitgesloten
n van deelname aan bijvoorbeeld vergaderingen/ontmoetingen van jonge(re)
n Zuid-Molukkers, die binnen die wijk bekend staan als fanatieke strij—
n ders voor het RMS—ideaal en voor het bereiken daarvan bereid zijn alle
n denkbare middelen, inclusief zwaar geweld, aan te wenden*

" Desniettemin blijft hij weV "enigermate op de hoogte van het doe
" en laten van deze Zuid-Molukkers en̂ sö vertélde hij - strikt vertrouwe.
" lijk — dat hem was gebleken, dat die extreme ggroep na 11 juni 1977 &°£
* meer ( besloten ) vergaderde dan se voordien reeds deed*

" Hij had uit bepaalde feiten en omstandigheden kunnen oonoluderc
" dat er N iets n uitgebroed werd of mogelijk reeds was, waarover hij
" zich, gezien de in het recente verleden gevoerde acties, ernstig bezorg
" maakte*

" Dit M iets 5 zou, aldus vertelde hij, moeten plaatsvindeny o*q<
M beginnen op 4 juli a.s., althans zo was, zogenaamd in het geheim, binnc
" de wijk verteld* In dit verband meende hij namelijk wel te moeten opmei
n ken, dat er ernstig rekening gehouden moest worden met het •» ter mislej
" ding — bewust doen uitlekken van een gefingeerde datum met de bedoeling
" op een andere datum toe te slaan en wel kort tevoren of kort daarna»
n Dit temeer omdat men in die kringen nu niet bepaald de gewoonte had eei
m actiedag tevoren, buiten hun eigen - beperkte — kring bekend te doen
M worden*

n De actie zou, aldus had hij ook gemeend te kunnen concluderen,
« in het bijzonder gericht zijn tegen hoge, c*q« hogere bestuursambtenari
" of bestuurscolleges, zulks uit wraak tegen het doden van de zes trein—
" kapers op 11 juni jl* te De Punt*"

Hoewel geruchten omtrent op handen zijnde acties van Zuid-Molul
kers reeds meer de ronde doen en het onder de gegeven omstandigheden moe:
lijk is daarop selectie toe te passen, meende ik U dit verhaal, afkomstig
uit de onmiddellijke omgeving van vrij zeker kwaadwillige elementen binn<
de Zuid—Molukse samenleving, niet te mogen onthouden*

I«D» Rp Gtfoningen,

de BVD*



GEMEENTEPOLITIE NIJMEGEN

No.: 632/77 Vo.

Betreft: MEDEDELINGEN OMTRENT ZlIID-MOLUKKERS

Afschrift aan: B.V.D.

datum 3 O JUK! 1977

CO

b. - d.

Uit werd het volgende vernomen:

Op zaterdag 18 of zondag 19 jxóa. j.l. heeft er te Helmond een gesprek plaats-

gevonden tussen uit Helmond

en een leider van Rode Hulp, wiens

naam niet bekend is geworden» Er werd een plan besproken om een bomaanslag te

plegen op het politiebureau te Helmond of op een gebouw in de directe omgeving

hiervan. Ook een aanslag op een brug te Helmond werd besproken» De actie zou

gepleegd worden met springstof van Rode Hulp en zou worden uitgevoerd door

enkele leden van Rode Hulp en pro R.M. S. Tengara-mensen uit Helmond, Deze

laatste zouden in het bezit zijn van Amerikaanse M 16 geweren. Wanneer de actie

precies uitgevoerd zal worden is nog niet bekend, maar zal ons hiervan op

de hoogte houden.

Mensen van generaal TAMAËLA, die behoren tot de MASPIS( veiligheidsdienst van

TAMAELA) hebben opdracht gekregen om plattegronden te bemachtigen van militaire

ob jecten(wapenopslagplaatsen) Er zou regelmatig een tot Nederlander genatura-

liseerde Molukker op militaire terreinen komen te Arnhem en Ede. Deze Molukker

zou een wasserij hebben en uit dien hoofde zou hij zich regelmatig op die

terreinen begeven. Binnen drie weken zou deze man in het bezit zijn van platte

gronden van wapenopslagplaatsen te Arnhem en Ede (Deze worden door hem getekend)

Begin, juni 1977 zouden er 7 mensen voor een kort bezoek aan BENIN vertrokken

zijn.

Opmerking rapporteur: Uit het gesprek wat ik met had leidde ik af dal

de pro Indonesiche KEIEZSN na de ontzetting door Nederlandse mariniers van de

trein en de school in de Punt en Boven-Smilde , dichter zijn gaan staan bij de

pro R.M. S. mensen en een gezamenlijke actie sluit ik dan ook niet uit.

28
_jft



Logboek CFB

Ontvangen van:

m— t , Gem.Pol.UTRECHT

N»«m : HIP

Door- : CF

Betreft:

Bericht :

Nummer: H ACD/?^^ /̂̂

d a t u m 1 2 j f l l l 1 9 7 7

nati,mr5-7-77 ^

_ . . ~>f\ 1 b. d.Tijd : ^U.UU 1 __
|

Gezien door :

HBVD PHBVD HC PHC

w er d

vernogmen dat Zuidmolukkers actie voorbereiden.

De actie zal plaatsvinden na afloop van de kO rouwdagen

(20 juli ).

O.m. is bij de actie betrokken een

De wapens liggen al opgeslagen in Assen en Tilburg.

Act ie

301A20M



: H.E.

: 1166/77

AAN

Van E. IX no.

Bestemd voor :

Bericht op schr. :

Bijl.

Duplicaat bij :

Datum verz. : -J2-7-77

dd.

datum 14 JÜÜ1977

Onderwerp: ZUID - MOLUKKERS Door aan: V & l &*

Datum
notitie

st2 A n M

Opgemaakt door: -ElXy

Van een mij bekende relatie werd op 11-7-1977 vernomen dat

door hem op het sluizencomplex bij Katseveer op 2̂ -6-1977,

omstreeks 15.00 uur en op 27-6-1977, omstreeks 23.00 uur,

twee op Zuid-Molukkers gelijkende personen werden waargenomen.

In beide gevallen bevond lên van hen zich.aan de zijde van het

Veerse Meer en hield de ander zich op nabij de verkeersbrug

aan de zijde van de Oosterschelde. Volgens relatie hielden bei

mannen zich bezig met het observeren van het sluizencomplex en

de doorgaande scheepvaart.

Of het in beide gevallen om dezelfde personen ging, kon relati

niet met zekerheid zeggen.

Een en ander was hem opgevallen doordat door hem, ondanks

frequent gebruik van zowel het sluizencomplex als de verkeers-

brug, nooit eerder dergelijke types op of nabij de sluizen

waren waargenomen*

's-Gravenhage, 12-7-1977.

-EIX/



ACD

datum 28 JUL11977
CO

b. d.

d d 2 7 JUL11977C (CFO ) nr.:

Aan : GFB

Betreft : Activiteiten van Zadrach THENTJ.

Bijl.:

Op 21. JK 1977 werd vernomen, dat in
Molukse kring het volgende, verhaal pipculeert.

Begin dit̂ jaar is uit Bovensmilde
met een'groep van circa, 30 „Molukse jongeren in

personenauto's richting Duitsland vertrokken.
De bedoeling zou zijn geweest om in een Duitse havenplaats
aan boord van een schip te gaan en vervolgens dit schip
te kapen. Over hetgeen er daarna moest gaan gebeuren (rich-
ting Molukken ??), gaat het verhaal volledig de mist in.
In ieder geval is de groep niet verder gekomen dan de
Nederlands-Duitse grens, waar zij door de Duitse douane
werd teruggestuurd.
Daarna heeft men kennelijk van verdere activiteiten afge-
zien en is men weer rustig in de wijk teruggekeerd.

MP.

301A10 - 506622*



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

RAPPORT VANC(CPO)

AAN : CFB

NR: 77/1325 d.d.27.'

Distr.:

Afschr.:

: Zuid-^olukkers

Op 8-5-1977 werd te Vught gesproken met

Zij vertelde dat zij van diverse jongens al had gehoord, niet allee
uit Vught j, dat er akties op til waren voor de RÏM.S. Daarvoor
waren te Vught al "besprekingen geweest tussen de jongens.
Deze akties zijn gericht op het, op welke wijze dan ook, loskrijgen
uit gevangenschap van de jongens van Veijster en Amsterdam. Zij
citeerde de jongens volgens haar zeggen, met de uitspraak dat
Nederland een lange hete aktiezomer tegemoet kon zien.

Einde

200 A 03



I.D, Rp Groningen

No. 466.

Onderwerp: Acties Zuidmolukkers.

Hier "bij doe ik U toekomen een afschrift van een brief
welke op 27-7—1977 werd gevonden tussen aan het groeps bureau der rijkspoliti
te Appingedam bezorgde dagbladen» Waarschijnlijk werd dat schrijven in de
brievenbus van dat groepstureau gedeponeerd.

Wie de afzender/bezorger van dat schrijven is, is tot heden niet bekend ge-
worden.

Het origineel werd door de Technische Recherche van de rijkspolitie te Gro-
ningen op vingersporen onderzocht.

I.D. Rp Groningen,
28-7-1977.

GO

Si

1 AUG. 1977
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/•e-

zat.30 juli 1977 te 15.39

Wordt aan de meldtafel een telefoontje ontvangen van een.

man die Zuidmoluks spreek&Calthans de otenklank) en ss:;t dat

volgende week het N.S. station te UiJdalburn oftewel het U.S.

station te Vlissingen door Zuidmolti'c :ers zal worden aange-

vallen.

De man zei dat dit hem gisteren ter ore was nekc^en.

Stem op de band opgenomen (echter van slechte kv:a?-iteit)»

Verdere informatie kon door mij niet can de nan ontlokt

worden»

Gempo. Vlissingen (brig.] / ingelicht.

.. ,.,-i'i E p

NB. de bandopname is waardeloos



•erbinding 54.

No. 472/77.

Onderwerp: Üuid-Molukkers.
1377

CO

IL
Op woensdag 29-6-1977 werd telefor

deling door de heer , Dir.U.P. Zwolle, gedaan.

Door lEi» een informant,die voor 100$ betrouwbaar is, werd med

gedeeld dat de vroege trein tussen Meppel en Zwolle ge-

kaapt zou worden op maandag 4 juni 1977. Niet bekend was

of het hier de trein betrof komende uit Groningen;

Leeuwarden of Amersfoort.

De zegsman over deze kaping zou genaamd zijn een man

van Zuid-Molukse origine en zou heten , verde

re gevens onbekend,



GEMEENTEPOLITIE NIJMEGEN r' ' " ._ . , . ,_

No.: 815/816/77 Vo.

Betreft: "MEDEDELINGEN OMTRENT ZUID-MOLUKKERS"

Afschrift aan: B.V.D.

A

dati/7i t 1 AUG.

00

b. c— d.

. Uit werd het volgende vernomen:

is leider van_een
zogenaamde terreurgroep/zuiveringsgroep. Van deze groeg maken o.a1,
ook deel uit: en
beiden uit Lunteren. Deze groep is van plan om op 15 augustus
aanstaande in Assen een aanslag te plegen op ir. MANUSAMA, tijdens
de "verkiezingen".

Tevens wordt er een aanslag voorbereid op de journalist

. Deze journalist
zou tips aan de politie hebben gegeven na de gijzelingsacties bij
de Punt en Boven-Snilde, waarna vier Zuid-Molukkers konden worden
aangehouden, die indirect betrokken zouden zijn geweest bij deze
acties. De aanslag wordt gepleegd door een groep, onder leiding
van

* _uii^
Enige tijd geleden is er in of in de omgeving van Sittard een over
val gepleegd door Zuid-Molukkers. Deze overval zou gepleegd zijn
door

8 AUG. 1977



ST AAHl HOOFDi
HOOFD B.V.D.

Mr 86.062.k.5 DATUM» 10 augustus 1977

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Datua bericht : 5 augustus 1977
Bron t Personeel KMar

Ondernomen aotie t

Samengewerkt met »

Onderwerp* Telef.aededeling. A
aan Centrale Hojelka«erne/2tryjfet

t 1 AUÖ.

GO
4

1. Op 2 augustus 1977 **«»•» 11.45 «o 11.55 uur, verden door «m

centrali.t van do Sojolka»o»»o (XL) *• ütrooht vijf sogonaaad* tolo-

fooatjes ontvang«t vaarWj •* -W»*t Laa<

aaeht,
luid ̂ o««lijk adwrtialiag- t«a g«hor« w«rd ^ebraoht. Oi«idd«lli4k
hl.rn» oatria* hij een -«.de- ̂ e.prek Mt d. «d.delin*. "Blnnenko,

kunnan weer cljwliaf** T«nnwbt «ordra*. Daarna w«rd afgebroken.
De woorden werde» ffeepreken door •« aaa a«t een Indoneeieob i

eent en klonk» wat dof, al« «ô lijk uit een beperkte rul.te ko.en*

Dt aan «prak »«•! «n op agre.eiere toon. Do o«ntrall«t kr««« te in-

. druk, dat «r van kart» afstand werd «*b*14 want «r wa« na««n*eg geei

•torintf op d* lijn*
Op veraold tijdstip war» dria ««itraliaton aaaweaif, waarvan

tvee aan de vorbiadineapo»*, waarond.» de betrokkene. B* tw*«d* bl«

tua»en 11.40 on 11.45 «ur op genoemde data» 4* *M* t» aijn.aondoi

op *ijn «olding antwoord te krijg**. Ook bij hoordo alloon At »*•»-

haling van oon pereoon, waarop enkele .eoonden lator do verbinding

v*rDrok«n word. Tuooon 11.45 - 11-55 uur kwanon twoo noraalo gooprol

ken bij hoa in, waardoor de lijn uiteraard in die tijd boaot was.

2. Bon door do Koa.Kareoha«««oo ingeotold ondoraook h«eft geen ni

dore bijaonderbodon ^an aet lioht gebraobt. Op vormoldo dataa «ijn

bij andoro allitalre oontralo. te ütreoht goon ovoroonkonetigo band»

llngan/boriohten opgemerkt. B« centralist, die het gijaolingagoapro)

ontving wordt door aijn Cdt. booordoold al« eon ru.tig*, be trouw bari

on kourigo jongon, aan wiona goloofwaardigboid niot bohooft te wogi



» o - o - o •

UT* »*T*«in»no r»tx*tw «T

»p xoop

- t -



HC gsegt dat wij gistoreïi een boricht ontvingen \faeomit zou kumien wordac.
afgeleid dat Zuidaalukkors l>esis zijn met de voorbereidinE van een actie
aan de vooravond van hst proces dat de volgende voek in Arceon aal plaatP»
vinden» Kadere verificatie bracht aan het licht dat de eebourtenis waurop
hot boricht steunde slch in tegenstelling tot hotseen door de CRI yjerd
gestold niet condagavcnd doch gistermorgen had afgespoeld»
Kot de CSI wordt overleg geplosgd terzake van. wat woet worden gedaan os»
verdors inlichtingen t s x^orkrljgsn»



datum 0 1 S E F 1 9 7 7

CO

b. __ d. «_^-

C (

Aan

Betreft

) nr. C 1 SEP. 1377

Mogelijk te verwachten acties

Bijl.:

deelde op 20.̂ .197? mede
van één van zijn jongens te hebben vernomen dat er sprake
is van een plan om enkele plaatsen in Nederland gedurende
twee dagen "droog te leggen", (afsluiting waterleiding)
Wanneer, vraar en door wie deze actie zal worden uitgevoerd
is zegsman niet bekend.
Voorts deelde bron mede dat er ook belangstelling zou zijn
voor een object in de naaste omgeving van Opheusden.
Het was zegsman niet bekend wat voor object &£ het is.

301A10 - 506622*



Logboek CFB

Ontvangen vani

Dienst i=

Naam i=

Door i.

Eigen

CFB/

Nummer :

Datum ;5»9»77

Tijd ; 1*».*»5 u.

AC D

datum

CO

b.

f l

d.

Betroft! G© 55 i en door:

Aktie ZM'era na da
procesvoering (6 t/n 9

HBVD PHBVD HC PHC

Bericht)
(-) deelde mede van RP-Qroningen / te hebben vernomen

Tijdens een radiouitzending van de HONO, werd bekend gemaakt
dat na de procesvoering in Assen tegen de gijzelaars/kapers
van mei/juni'7? een aktie zal worden ondernomen door een
groep ZM'ers o.l.v. van de ZM'er die naar Yemen geweewt is.

Aetie i



ACD /.JST>.
datum 1 3 S E R T 5 7 7

co

b.

C ( CFO ) nr.:

Aan : CFB

\.

Betreft : Te verwachten acties

Bijl.:

Van werd op 23-6-77
het navolgende vernomen:

Van een Zuidmolukker* vanam dat er ernstige
plannen bestaan om na de *tOste dag van de dood van de
zes "helden" tot een wraakactie over te gaan.
Aangezien de aandacht van de Ned. politie gericht is
op het Noorden van Nederland, zal deze actie plaats
vinden in het Midden- of Zuiden van Nederland.
Het is volgens gebruikelijk dat de Zuidmolukkers
kO dagen rouw in acht nemen. Deze rouw is ingegaan
op 11 juni j.l. Zij zullen zich in deze rouw»,periode
rustig houden.

- 506622*



.o-o-o-o-o-o

ST AAN : HOOFD B. V. D. .

Nr. 86̂ 062.8.5., DATUM : 16 september 1977

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o.

Datum bericht • 14 september 1977

Bron ! Personeel KMar ^

1 9 SEP. 1977

Os rwtrp i Anoniem telefoongesprek te Zevenaar.

Bijlage(n) c Geen.

CO

b. .. d.

Op 13 september 1977 omstreeks 20.55 «ur werd 4oor de
planton van de Brigade Koninklijke Marechaussee Zeve-
naar het volgende anonieme telefonische bericht ont-

vangen:
"U spreekt met éVn van de vrije Zuid-Molukse jonger«n.I

heb gehoord dat er van U ook enkele mensen naar Asten
zijn geweest. Klopt dat.? ïï moet goed begrijpen,U sprt«
net één van de leiders van de Zuid-Molukse Jongeren en
allen wat er in Assen en Bovensmilde is gebeurd keuren
wij niet goed. En de eerste de beste nareehaussee of
aarinier die wij tegen komen, die pakken wij en daar-

nee is het uit."
Dit bericht werd doorgegeven door een nornaal I»d«r-
lands sprekende nan, die na zijn melding de verbinding

onmiddellijk verbrak.
Haar aanleiding van bovenstaand berioht is door de Ge-
meentepolitie Zevenaar, de Brigade in de nachtsurveil-
lance opgenomen . Tot heden ie er niets voorgevallen
dat in v«rband sou kunnen worden gebracht met boven-

staand telefonisch bericht*



Verbinding 54.

No. 633/1977.

Onderwerp: 2,uid- Molukkers.

datum 2 1 SEP. 1977

CO

b. d.

Door wordt medegedeeld dat in £uid-Moluks<

kringen het gerucht gaat dat er een aktie gepland is te{

de kinderen van Prinses Margriet en Pieter van Vollenho^

Eind juli 1977 heeft hij hiervan eveneens melding gedaat

Verder vertelde hij dat de jongeren opstookt

om gewapende akties te ondernemen.

Verder heeft op 7-9-1977 in de stationswacht-

kamer te Assen een gesprek gehad met twee £uid-Molukker:

uit Waalwijk. Deze vertelden onderweg te zijn naar

Boven-Smilde om daar iets te regelen. Vat dit precies

was wilden zij niet zeggen. Tijdens het gesprek verteld*

zij wel dat het Gerechtsgebouw te Assen "natgegooid" zoi

worden om vervolgens door middel van granaten in brand

gestoken .itxü worden. Een en ander gebeuren op donderdag

,8 september of vrijdag 9 september 1977.

Verder zullen er gedurende de avond en nacht aanslagen

gepleegd worden op de politie.

In deze stationswachtkamer werd diezelfde middag

een gesprek gevoerd met een militair van Zuid'

Molukse origine. Deze militair vertelde bij een pantser'

infanterie onderdeel te zijn en zou, indien hij daartoe

opdracht zou krijgen, niet op Z.uid-Molukkers schieten

maar wel op Nederlanders.
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Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst :.

Naam :.

Door :.

ID/Nijmegen

CFO/

Nuüimt.-r

Datum:_1-7-77

Tijd :.48,15-uur
b.

Betreft: Gezien door:

HDVD PHBVD Pil vvr

Bericht:

G
heeft medegedeeld,! dat

een dezer da :en een trein zal worden gekaapt, -̂ it zou gebeuren
in het midden van Nederland.

Actie

301APOM



Logboek C F B

Ontvangen van:

Dienst s BOP/

Naftfli :

Pnftt- ! CF3/

pe.+ra-rt: ZM'se verkenning bij Wilton.,
Feijenoord.

Nummer : j8^
r*

Datum:

Tijd :

f
Gezien

HBVD

^0-6-77

10.00

ACD /.J^J' -* ' 1̂
/

datum 30 SER 197 7
co / jr ? J t ̂r • «^ J .̂ «y^ ̂

b. .^— d. ƒ—

rtnor: /
/

PHBVD HC PÏ/C

nr
Bericht: Op 28-6-77 te 17«30 werdösaE door een rechercheur van de GP Schiet

waargenomen dat 3 of ^ ZM'wrs verkenningen uitvoerden bij V/iltoa-
eijenoord.

Vide bijgaand bericht

Actie

501A20M



^

Q

ACD-

datum 3 O SEP. Wf

29.6.1977

Rechercheur

Op 28.6.1977 te omstreeks 17.30 uur werd door

waargenomen, dat er drie Of vier "Molukkers" stonden

op de af- en oprit toegang gevende tot het terrein

van de Rijkswaterstaat, aldus nabij de Vlaardingerdijk,

nam duidelijk waar, dat deze "Iiolukkers»/™>t-
verrekijkers kennelijk de nieuwe loods

alwaar bij Wilton Sijenoord enkele fatten worden

gebouwd voor Indonesië, of zullen/worden gebouwd.

Toen de Benelux-tunne^uit „as, heeft hij van

deze waarneming onverwijld, kennis gegeven aan de

wachtcommandant, de bp. (telefonisch).

Bij deze "Molukkers" stond een hard groene Citroen ID

(snoek-model), waarvan hij alleen kon opnemen de

letters PU op het eind van het kenteken.

Voornoemde.wachtcommandant heeft terstond een onder-
zoek lateij-Instellen hetgeen geen enkele resultaat

opleverde, aangezien de "Molukkers" waren verdwenen.



Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst :_

Naam :.

Door :.

G.P.-Assen

CFB/

Nummer

Pat„m: 28-6-1977

Tijd : 16.00 uur

AC D

datum

CO

b.

30ÏER1977
' f f^

3Ji
d. ̂

Betreft: Zuidm, actie in Boven-

Srailde

Gezien door:

HBVD PHBVD HC

Bericht: Van werd vernomen, dat Zuidmolukkers

uit Boven-Smilde van plan zijn om in het a.s. week-end de L.T.S.

in Boven-Smilde met raolotov-cocktails te bekogelen.

Wanneer de politie arriveert, zullen ook de politie-auto's doelwit

worden*

Actie

501A20M



Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst :.

Naam :.

Door :.

Kon.Marechaussee

CFK/

N u m m e r

Datum: ^-7-77

Tijd :.JLL..QQ_

AC D/Jf J. -?/J

3 Ü S Ü R 1 S 7 7

Bericht

Q In een der dagen van 7 tot 10 juli a.s. zal - mogelijk door
Zuidmolukkers uit Barneveld - een wraakactie worden ondernomen
op Minister Van Agt en enkele andere leden van de regering.

Actie

301A20M



Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst : ID-Amsterdam

Naflii -

Pn<»r • CFB/

Bet-eft: r -h -r, t-«£j«n M,.?.0

•

Nummer^--'-
l

Datum: 28-6-77

Tijd : 1̂ .00 uur

G«55ï*!n rtoor :

HBVD PHBVD

ACD X «/**/, * & /

datum on -FP 1CT7
J IJ iJL.1. ï . i ' * A

. \C PttJ ^W

( l /6
Bericht:

Op maandag 27 juni 1977 heeft een politieman uit Amsterdam
van het navolgende vernomen:

Een groep Amsterdamse Zuidmolukkers is een actie aan het
voorbereiden tegen de Minister- resident.

Actie

301A20M
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Logboek CFB

Ontvangen van:

m-Anst : Bi'3fi

Naam : "i". . .. . v

Door : CFB/

Betreft :

Bericht :

N u m m e r : lp

Datum: 27/6-77

Ti jd : 1ï.^S

Ge 3 i ar. door:

HBVD ' PHBVD

y ? r ? ifffACD/»^«» ^t */•• O

d a t u m 3 0 S E R l 9 7 7
co/.«J^J. 3 ̂ ^
b. d. ^^

HC PHC

C
(-) deelde mede dat hij werd opgebeld door een onbokende

vrouv/, die het volgende meedeelde.

2en vriendin van haar dochter vertelde dat op achterkant van een
stoel in de stadsbus in. Ouderkerk/IJssel met viltstift was
geschreven dat "Minister van ACT op 1 juli 30! v;orden

Betrokken vrouv.', die met een Indisch accent sprak, weigerde
haar naam te noemen.

Actie

Ï01AOOM



Ontvangen van:

Dienst. :

N» «m - ID Qjronl Pg*r

Dr»rn- : CI"O/

Betreft: aktle 7M

Bericht :

Nyjj^nji .

<•

Datum: 6-9-77.

Tijd : _10,3O

Gezien door :

HDVD F M I l i V l -

/S55QZ3
200KI1977

d.

PHC

dat een groep
Zuidmolukkere voornemens x±£ is de komende dagen een gewa-
pende aktie te richten tegen de politie in Assen.
De groep zou afkomstig zijn uit Capelle a/d IJssel, Br«ra-
kelen, Vaassen, en Hoogeveen.

De wapens die zij in hun auto zullen vervoeren zouden zich
achter de bekleding van de portieren bevinden.

Actie

301A20M



Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst : ID-Qroningen

Naam :

Door :
CFB/

Nummer:

Datum: 11»10-77

Tijd : fl.no

AC

datumatum 21 OKI19TH
CO

b. d.

Betreft: Gezien door:

HBVD PHBVD HC PHC

Bericht:

deelde heden mede dat op 17 oktober a.s*

in Meppel een gijzeling zal worden uitgevoerd op het gebouw

van de Domeinen* Boel van de actie ie om een aantal ambtenaren

te gijzelen om zodoende druk op de Nederlandse regering uit

te oefenen» De wapens voor de actie zullen vanuit Moordrecht

door Nederlanders worden vervoerd* Vanuit Assen of Hoogeveen

zal de actie worden gestart*

Ac t ie



Zuid Molukkers»

Saraen met de CRI hebben wij de afgelopen dagen enige activiteiten ont-
plooid i.v,m. het door Zuid-Molukkers niet in ontvangst nemen van hun
sociale uitkeringen» Zoals al eerder is gebleken kan dit erop duiden
dat men een bijzondere onderneming wil uitvoeren.



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

'̂
ACD

öatin 1 7 Nuf 1977

Dlstr.:

Afschr.:

Betreft: Mogelijke adres Zuidmolukkers.

Een Zuidmolukse student deed onlangs uitlatingen die er op
duidden dat rekening moet worden gehouden met nieuwe acties
(treinkaping) van Zuidmolukkers. Hij waarschuwde vrienden
- aan wie hij veel dank verschuldigd is - geen gebruik te maken
van de trein. Met name kwam het traject Arnhem-Kampen ter
sprake. Ook de treinverbindingen van Kampen naar de noordelijke
provincies werden door de student als gevaarlijk aangeduid.
Nadere bijzonderheden gaf hij niet. Ook niet toen omzichtig
in die richting werd geïnformeerd.

200 A 03



ACD

datum

CO

b.

H DEC 1977

d.

C ( CFO) nr.: f-f j JL6LÜJJ d.d.

Aan : CFB

Betreft : Dreigbrief van RMS-Leerdam

kl 3 UEC. t

Bijl.:

— Op 17-11-197? werd via RP-Utrecht het volgende vernomen:

Bij de RP-Utrecht is een brief binnengekomen waarin ge-
dreigd wordt met harde acties in de maand november*
De brief was ondertekend met "RMS-Leerdam" en gedateerd
7-11-1977.

301A10 - 506622*



AURORA

Zul dm o l uk l te r s

Gisteren is door bij het LBT melding genaakt van plar
non in Assen en Bovenstnilde OH op 2.7 december 197? t-en treinkaping
uit te voeren» Dit bericht had gekregen van
die het op zijn beurt kreeg van , die enige dagen in
Bovensmilde was geweest.
In verband met dit bericht is op hoo& niveau (DG Kr» ,
Mr. en H.BVD) overleg gepleegd over te nemen maatregel^
Er wordt rekening nee gehouden det 14 personen tot een dergelijke
daad kunnen overgaan. Overigens wordt het bericht onzerzijds niet
hoog eeëvalueerd.
Mr. Gonsalves wordt opgedragen te bevorderen dat 2 huiszoekingen
plaatsvinden. Verder zullen wij via onze contacten als stooractie
doen blijken dat het bericht bij de Overheid bekend is. Een soort-
gelijke actie wordt door Justitie gepleegd door aan het bericht v:
media bekendheid te geven.



OCHTgNBBESPRSKHtQ op dinsdag 27 deceaber 1977

Aanwezig: PH.BVD - BB - PHC - DOB - HE - HK

Afwezig i HKBVD - PBC - TVC - HTD - HAZ '

1. Zttidaolukkers («ie ook AuMnra 23.12.1977» punt 1)

Medewerkers van het LBT hebben Met gesproken* Daarbij
bleek dat deze niet over concrete gegevens beschikte ten aansien
van het vermoeden dat er plannen waren voor een treinkaping op
27.12.1977.
Zoals wij al verwachtten is dus de berichtgeving van hierom
trent een stors in een glas water geweest.



Logboek CFB Nr. 233

Ontvangen van

Dienst :

Naam :.

Door :,

R.F.-Assen

OWMR.

CFB/

Nummer:

Datum: 23̂ 12-1977

Tijd : 16-00 uur

AC D

datum

CO

b. d.

280EC1977

Betreft: Actie 27 december 1977 Gezien door:

HBVD PHBVD HC PHC

Bericht:

Actie

Het wijkraadsiid heeft hedenmiddag een bezoek gebract
aan de Burgemeester van Bovensmild»»

Op de bekende Oosterse wijze - veel glimlachfcend- deelde hij
de Burgemeester mede, dat hij nog weinig te weten was gekomen
De Burgemeester moest zich bovendien realiseren, dat hij de o\n vertegenwoordigde en weinig contact heeft met de jongeren,.de

Haar zou toch een onderzoek instellen»



1) Zo nodig andere rubricering aangeven. r10 JAN. «71

\ JAN. m

Distr.:

Afschr.: BO:

Betren: Informatie mbt.Zuidmolukkers.

Vernomen werd dat in de woonwijk te Wormerveer het gerucht circu-
leert, dat een aantal zuidmolukse jongeren een zelfmoordcoounando
heeft gevormd. De leden van het commando zouden afkomstig zijn -
uit woonwijken te Krimpen aan de IJssel,Vaassen,Twello,Oosterwol-
de ,Bovensmilde, Assen en Venlo.De leiding van de groep zou berus-
ten bij een lid van de familie f te Vaassen,die ook
voor wapens zou zorgen. De oinisTierar Yan Agt en de Gaay Fortman
worden als eerste slachtoffers genoemd.

Niet uitgesloten is dat de geruchten hun inspiratie vinden in ter-
zake verschenen persberichten*

200A03



Logboek CPB

Ontvangen van:

Dienst :.

Naam

Door :.

ID/Weert

Hr.

GFB/

Nummer:

2?0

Datum: 2-2-?8

Tijd ; 10«20

AC D

datum O9 FEB. 1978
CO

b. d

Betreft: mogelijke aanslag Gezien door:

Molukkere op ZKH PrinsClaus HBVD PHBVD HC PHC

Bericht:

Relatie deelde mede dat z.i. het onwaarechijnlijk

voorkomt dat de uit Weert afkomstige Molukkers een

dergelijke actie zouden uitvoeren.

Ac t i e



datum

CO

b.

C<CFO

Betreft

*
22FE8.1978

Molukse aandacht voor Minister van AGT

Bijl.:

Op 10-11-1977 werd het navolgende vernomen
i

Onder de Molukse vrouwen te Hoogeveen wordt nog
steeds gefluisterd dat er plannen bestaan om Minister
van AGT te gijzelen omdat hij verantwoordelijk wordt
gesteld voor de mariniersactie op de gekaapte trein,
die de dood van 6 Molukse tenoristen tot gevolg had.

301A10 - 506622*



Gemeentepolitie Amsterdam
"antrale Meldkamer.

Onderwerp:
Tip inzake Gijzeling.

RAPPORT

Ondergetekende, , brigadier van gemeente-
politie te Amsterdam, stamnuminer , dienstdoende bureau In-
terne Zaken, rapporteert het volgendei

Op zaterdag, 25 juni 1922V deed ik als coördinator dien
op de centrale meldkamer. Te 15«10 uur maakte de Hap.
mij attent op een belangrijk telefoon gesprek. Ik luisterde me
Het gesprek kwam binnen op de lijn via de telefoniste.
Een vrouw rcet een Zuid Moluks accent vertelde het volgende:.
" De vorige keer is de gijzeling van de Koningin verijdeld. Sr
komt nu weer een gijzeling vqn de koningin op 20 juli 1977.
Het is echt waar.U moet mij geloven. Het gaat gebeuren door
14 mensen tussen 20 en 30 jaar, waaronder twee n.eisjes. De
Zuid Molukkers zijn in alle staten. Ik ben eigenlijk een verr?.;
ster, maar ik wil niet dat er gegijzeld 7/ordt. Er moet een and'
oplossing worden gezocht en nog woorden van gelijke strekking.
Volgende tip komt om 16.15 uur."
Te 15*24- uur belde deze dame weer op met de volgende mededelini
" De leider van deze gijzeling is (laten spellen
wonende te Amsterdam, Op de vraag of het Rotte:
dam moest zijn, vereelde zij dat dat ook mogelijk ?/as. De plaa1
wist zij niet. was echter zeker. Gelooft U mij
mevrouw ? (Hap. bevestigde dit) U moet het andere zei:
maar weten. Ik bel U niet om 16.15 "u maar 16.30 u"
Te 16.32 u belde deze dame v/eer op met de volgende mededeling:
11 Wapens: 14- machinegeweren—14 stiletto's-14 pistolen en
twee handgranaten. Eisen: vrijlating van de jongens die actief
waren in de punt en de school, niet die van vorige gijzelingen,
Gijzeling 20 juli 1977 te 16.00 uur, eisen volgende dag te
14.00 uur, voor 15.00 uur inwilliging eisen."
Te 17.14 uur belde dame weer op met volgende mededeling:
" Het zijn er geen 14 maar 13 mensen, die de gijzeling uitvoe-
ren. Het zijn de 13 mensen die pas geleden bij een marinier .
zijn naar binnen geslopen, die betrokken is geweest bij de ont-
zetting van de trein in de punt. Ik heb foto's van deae aenser

Ik hoop dat er geen doden ztillen vallen. Als ik getroffen wordl



-2-

wilt U dan om mijn vrou_w en kinderen_denken."
De stem van de persoon die ons steeds belde leek op een vrouwen-
stem. Uit de laatste opmerking kan men opmaken dat het een nar
moet zijne In de gesprekken kwam wel steeds de mededeling naai
voren over het beleid van de Regering i.v.n. de behandeling bic
de terugkeer van de KNIL mensen uit Indoneschïe. Indien er
meer gegevens waren zou de persoon weer opbellen.

Het een en ander is doorgegeven aan:
Cp. • en de Cp „

Opgemaakt dit rapport te Amsterdam,
25 juni 1977.

De brigadier van gemeentepolitie,

Orgineel Cp.
Afschrift Cp.

Hip,



ACD

datum

CO

b.

8

d.

C (CFO ) nr.:

Aan : CFB

Betreft : Actie te Apeldoorn (?).

d.d. 0 flftffi! 1978

Bijl.:

Op 5.1.1978 werd
het volgende vernomen.

Onder de Molukkers in Vaassen gaat momenteel het verhaalt
dat er plannen zouden zijn om het Belastingkantoor in
Apeldoorn te bezetten en een aantal werknemers te gijzelen.
Het zou in de bedoeling liggen om bij de bezetting hard op
te treden en het voornaamste doel zou de computerzaal zijn.
Zou aan de gestelde eisen geen gehoor worden gegeven, dan
zou de computer opgeblazen moeten worden. De achtergrond
hiervan is dan om de Nederlandse staat vooral in economisch
opzicht te treffen.

MP.

301A10 - 504622*



Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst ; ID-Vlissingen

Naam :.

Door ; CFB/

Nummer:

Datum: 14-4-1978

Tijd : 12.15

datum

CO

b. d.

18APR.1978

Betreft:

25 april

Gezien door:

HBVD PHBVD HC PHC

W
7*4

Bericht:
Een , werkzaam in Middelburg, hoorde tijden
haar werk t.h.v. een Moluks gezin van:

dat op de 25e april pas de echte moeilijkheden begonnen.

Actie

?01ATOM



AAN

VAN

Betr.

: Cf.

: BOP d.d.i datum 1 8 APR. 1978

CO

t). d

6-4-1978
BOP/ .
C F

GP-Bergen op Zoom
Kag.
17.00 uur

Tussen de poststukken die afkomstig
waren uit PTT-regio Bergen op Zoom, is
vannacht tijdens het sorteren door een
employé van de PTT een getypte brief
zonder enveloppe gevonden, waarvan de
inhoud als volgt luidde:
ST-PH- 5-4-1978
- Ik heb met een jonge Zuid-Molukker
gesproken, die wist dat er een aktie
zou komen, on precies te zijn op.
17-4-1973. Hij heeft rij niet verteld
of het geld of postvervoer aou aijn.
Ik waarschuw d« politie ?
Wees op Uw hoede
Ik aet mijn naam er niel: bij, ik "blij
anoniem.
De hartelijke groeten,
de onbekende vreemdeling-

r

Verder is er afgesproken dat d* Dien.--: •_
kopie van voornoemde brief krijgt.

Opm.: Volgens Kag. zou de
aanduiding ST-PH de afkorting van
St» Philipland kunnen zijn.



S t- ph,. 5-4-70,

Ik heb met etsn-jonge zuid molukker gesproken, die

wist dat es e3n '.actie, zou komen en om precies te

zijn. op 17 april a.s. Hij heeft mij niet verteld
/

of het geld of poat vervoer zou zijn, IK WAARSCHUW

DE POLITIET-WEES OP UW HOEDE ' '""' Ikzet mi jm. maan

er niet bij , ikblijf annoniem,

Oe hartelijke groeten

Da onbekende ucsemdeling....



ACD/ 3ft

CO
b.

2 ME! 1978

(L

Verbinding: No.12

Doss./AgaöacNo. 170/318 27 april 1978

Onderwerp: "bommelding per "brief gericht aan school,ondertekend door R.M.S,

--jlage: 1
Op maandag 24 april 1978 deelde de directeur van

de lagere school aan de Pieter Langendijkatraat 83 te
's-Gravenhage aan de gemeentepolitie van 's-Gravenhage
mede,dat hij een "brief had ontvangen waarin werd gesteld,
dat de school om 15«00 uur zou worden opgeblazen.Een fotc
copie van deze brief gaat als bijlage hierbij.

Een onderzoek in de school had geen resultaat en
er ontstond evenmin een ontploffing.

pol.1269
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ST AAN:

86.352.1.6

HOOFD B.Y.D.

LATTJMi J s»i 1978

Datua teriéht
Bron

t 2 aal 197t
i XD G««p«l

/&lff32
5MEIÏ97S

GO

b.

•ehvijv*& Zuid-Molukae aeti«*.

t E4n.

Mm fotooopi» van ••& anonitm
t ohef raytmdiaiuit ran

Hierbij moe» Üe V
•obvi^ven gezonden aan
d* gmM*nt«polit
Daar d» inhoud hiavmn aog* ik 9 v»*wid»*n naar d*
d* bijlag».
Bij b*t b«k»nA vordan van nad«r« bij»ondarh«d«i aal 7 dit

barioht.



Nijmegen 27-4-78

Geachte

Ik,M.L.,schrijf u omdat ik het adres van het

hoofdbureau niet weet en dat ik veronderstel

dat U mijn waarschuwing ook wel serieus zal

nemen. /hiermee bedoel ik j 1 0 1,5 week

Binnen afzienbare tijd komt er weer een

Anteonese actie. Hy zal vooral gericht zijn

op militaire doelen.

U kr^gt nog bericht van mij.

getekend

L.M. een vredelievende ambon
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Sf AAN l HOOFD

HOOFD B.V.D.

Fr 89. 903. i* 10 DATUM: 5 juli 1978

Dm turn berieht t 30 l«ni 1978
Bron i Eigen waarneming

aderverp t aogelijke activiteiten vaa
£uid-aolttkkere

Op 15 jvai 1973 eaatreeki 20«50 uar verroegde »ich eea Tier-
tal Zuld-Molukkexe,gekleed la trainingapak en sioh roortbewegende
op raesfietaea bij de voniag van de bewaker ran bet aunltieooaplez
NHlepeet" gelegen op oen «fetand ran oagereer 400 aeter vanaf de
Slcpeterveg ia !e geveeate Vua«y«et.

Be woning van de bewaker ligt direot naaet het toegange-
hek buiten het oeaplex.

Zij vroegen de bewaker de weg naar Elepeet deoh iaplaate
van de door de «evaker aangeduide weg naar Slepeet te volgen,reden
aij eeret in de richting Konapeet en vervolgene in de richting
vierhottten-&ort*l(riahting Taaeeen)

Op 26 juni 1978 oaatreeke 04*15 vur verd een auto aet
Molukkera geaignaleerd ter hoogte vYn* Het •obili«atieeo»plex te
Hoenderlo.



datum

CO

b. d.

C CFO ) nr.:

Aan :

d.d. 7 At)6. !?

Belreft : Molukse vrouwengroep Smilde/Assen

Bijl.:

Van

vernomen:
werd op 30-3-1978 het navolgende

Een van de vrouwen die te Smilde aangesloten is bij
bedoelde vrouwengroep vertelde aan een Molukse vrien-
din dat een aantal vrouwen uit deze groep, de op-
dracht heeft (en hiermede doende zijn) zoveel mogeli;
bijzonderheden te verzamelen van hooggeplaatste re-
geringsambtenaren vanwie bekend is dat zij niet in
grote steden wonen (gedragspatroon, ligging huis,
vervoermiddel, etc.)
Een en ander als voorbereiding voor een eventuele
ojtfnt voer ing.

301A10-729017F-69



AURORA

Gisteravond 18 september is de grote «valuatie-conmieoie bij elkaar geko-
men ter bespreking van een bericht afkomstig van een hysterisch aandoende
Zuidraolukse dane, die beweerde dat er vandaag in Een Haag een aanslag aou
worden gepleegd op Prineea Beatrix» Na anpel beraad hebben de D.Q.'s van
Politie en CO&V en PH.BVD besloten dat het bericht van onvoldoende waarde
is om daarop een actie te baseren»



VERBINDING 16,

Nr.

Betreft; Zuidmolukse repres^i"
BREUKELEN cq.gericl
(Garuda,KLM,Lufthai

t tegen een luchtvaart^

b.

post
intoor

Op l oktober 1978 werd

gende vernomen.
het vol-

deelde mede een vrij intensief kontakt te
hebben met een niet meer zo jonge zuidmolukker,waarvan zi;
onder geen beding de naam wilde noemen. Deze zuidmolukker
zou haar hebben verteld, dat hij deel uitmaakte van een -
groep bestaande uit plusminus 20 zuidmolukkers, in hoofd-
zaak jongeren, welke voornemens zou zijn een represaille-
aktie uit te voeren in verband met de gebeurtenissen in -
Breukelen.

De leden van de groep zouden afkomstig zijn uit
Assen,Utrecht en Amsterdam, terwijl als bewapening werden
genoemd: 5 stuks 9ram pistolen, 2 M-l6 geweren en 3 jacht-
geweren» Aanvankelijk zou men hebben besloten om op l? ok-
tober 1978 de politiepost in Breukelen te overvallen en
de commandant aldaar te gijzelen. Omdat hierover binnen d«
groep onenigheid bestond, zou men dit plan hebben laten vj
ren en thans hebben besloten een luchtvaartkantoor van de
GARUDA, KLM of LUFTHANSA in Amsterdam te overvallen. Niet
bekend is of een kantoor in de stad of op Schiphol werd
bedoeld.

Als motief voor de melding aan de politieautori-
teitera van bovenbedoeld voornemen, noemde haar weer-
zin tegen het geweld wat mogelijk door de groep zal worde]
aangewend,waardoor opnieuw slachtoffers te betreuren zul-
len zijn. Zij verzocht uitdrukkelijk het bericht serieus :
nemen.

2 oktober 19?8.

GEZIEN:



Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst :.

Naam

Door :.

CFQ

T» v.

CFQ

Nummer:

Datum :

Tijd : 15.00

ACD>£

datum HOEC.1^78

CO,

b. d.

Betreft: Gezien door:

Uitspraak WIEGEL over

Mol. aktJ6s

HBVD PHBVD HC PHC

Bericht:

1. woon-

De uitspraak vsn WIEGEL kan voor de radikalc Molukse jongeren
juist een aansporing zijn "om eens wat te laten zien".

2. Van uit Tilburg werd vernomen dat
de uitspraak van WIEGEL, maar evenzo goed zijn houding (hautain),
verkeerd is gevallen onder de Holukkers in Nederland» Deze uit-
spraak heeft beslist géén goed gedaan aan de Kolukse zaak.
"adviseerde" Kin. WIEGEL te laten bewaken.

3. uit Capelle a/ d IJssel,
deelde mede dat n.a.v. de uitspraak

en vooral ook de houding van Min. WIRG2L, alsmede de algehele
ctemminf binnen de Molukse gemeenschap het hem niet aal ver-
tazsn, indien harde akties binnenkort zullen plaatsvinden.
"Advir-eorde" het huis van WIEGEL te laten bewaken.

Ac t i e



Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst : BVD/Bron

Naam :

Door =. CFB/ _.

Nummer:

Datum : --

Tijd : 08,50

AC D

CO

b. d.

Betreft: Gezien door:

Geruchten over Molukse actie HBVD | PHBVD HC PHC

Bericht:

Gisteravond in Pattimura geruchten vernomen betref-
fende een op hande zijnde ontvoering van minister WIEGEL.
Als aanstichters werden genoemd

Ac t i e



Rapportage-formulier BOP

Aan :

i.a.a. :

Tel. ber. van:

Datum :

CF

GP-Hilversum - Hag»

30,11,1978

Inhoud: Evaluatie:_

datum

CO

b. _

21 DEC 1978

d.

Van de ID werd vernomen dat hedenmorgen bij de TROS
(10.40 uur) een anoniem telefoontje is binnengekomen
met de mededeling dat in de maand december 1978 een
overval zal plaatsvinden op een Nederlandse omroep
(vereniging) en een internationale school.

Bijzonderheden:
betreft een mannesten met Moluks accent;
kort afgebeten bewoordingen;
ernstige spraak;
leeftijd wordt op + 20-25 jaar geschat.

Ondernomen aktie

200A33M



Corps Rijkspolitie

District 's-Gravenhage
Jroep Nieuwerkerk rian den IJsael
Post Moordrecht
iemaente Moordrecht

Chderwerp : informatie omtrent te vernachten
akties

datum 2 7 DEC. 1978

CO

b.

- R a p p o r t -

Op , verscheen aan het postbureau
der rijkdpolitie te Moordrecht, een niet nader te noemen persoon»
die enkele informatie van ons wilde hebben omtrent het invullen van
formulieren voor naturalisatie*

Tijdens dit gesprek uitte hij hoe het levensgedrag «as in d
Zuid-Molukse woonwijken in Nederland en in het bijzonder van die in
Moordrecht.

Hij zei namelijk, dat ongeveer SÔ uid-Molukse jongeren op
|dit moment verslaafd zijn aan drugs. De leeftijd van deze jongeren
ligt tussen de 17 en 23 jaar. De measten van.hen zijn verslaafd aan
zogena mde harddrugs. Sommigen van han zijn bereid om af te kikken,
doch de mee sten vinden dat nutteloos. Het gevolg dat zij deze drugs
gebruiken is, dat zij veel geld moeten hebben om drugs te kunnen k
pen. On aan dit geld te komen, «orden her en der overvallen ge pi e eg
zodat zij weer drugs kunnen kopen.

Op 21 november 1978, waren een groep Zuid-Molukse meisjes
naar Benin vertrokken om het onafhankelijkheidsfeest luister bij te
zetten.Deze Zuid-Molukse meisjes komen vanuit verschillende woonwij
ken in Nederland*

Voorts was hem ter ore gekomen, dat wanneer er volgende ak-
ties op touw gezet gaan worden, dat deze spontanere vormen moeten l
ben. Hij zelf was kort geleden bij ouders van een van de overleden
Zuid-Molukkers bij de aktie Breukelen geweest. Aldaar eisten zij ha
de akties te gaan ondernemen. Over wie het hier gaat wilde hij echt
niet kwijt.

kinnen kort (op zeer korte termijn) ̂ ijn akties te verwacht
Hierbij dacht men aan het plaatsen van bonnen of akties rechtsstree
gericht tegen politieambtenaren of leden van de Koninklijke Mareche
see. Waar deze akties zouden plaats vinden werd niet medegedeeld* (
wilde hij geen namen noemen, daar hij dat voor zichzelf veel te ge-
vaarlijk vond.

kan de groepscommandant
)a adjudant der rijkspolitie

èïe rap̂ jprteur



ACD

datüm O 9 JAN. 1979

CO

b. d.

C(CFO )nr:

Aan : CFB

Betreft : Molukse actie?

d.d. 1979

Bijl.: 1

Op 22-11-1978 werd
het volgende vernomen:

Rapport n.a.v. gesprek met , die reeds
eerder melding heeft gemaakt van een mogelijke actie.
(Zie bijlage.)

301A10-729017F-69



ffflLICHTINGEMSIEMST ZUID - MOLPKKERS /V/J.

NOORD GELDERLAND.

GEMEENTEPOLITIE APELDOOBM.

Tel. 055 - 775555 tst. 351.
Kenmerk: SML.

Op vond er

te Vaassen een onderhoud plaats met
i

Bedoelde persoon verbleef op dat moment aan het bureau van

politie te Vaassen ( gem. Epe ) i.v.m. door hem gepleegde strafba

feite».

Die dag was hij reeds verhoord door de recherche van de

gempo Epe en vertegenwoordigers van het drugteam uit Apeldoorn.

Hierbij werd steeds loyaal medewerking verleend door betrok

kene, die verklaarde nu "schoon schip" te willen maken.

Boor medewerkers van het Infoteam Apeldoorn werd thans een

gesprek met betrokkene gevoerd daar hij voorheen reeds informatie

m.b.t. eventuele a.s. acties van Zuid-Molukkers had verstrekt.

Bij de laatste ontmoeting tussen leden van het team en

was afgesproken, dat deze zich in de nabije toekomst

wederom tot de teamleden zou wenden, teneinde de meest recente

en duidelijke informatie te verschaffen i.v.m. a.s» acties.

Hieraan had betrokkene zich de laatste tijd niet gehouden.

Uit het nu volgende relaas zal mede blijken waarom dit niet

was gebeurd.

was gedetineerd geweest in hè

Huis van Bewaring te Zutphen i.v.m. een door hem gepleegde overva

Thans verbleef hij aan genoemd politiebureau i.v.m. door hè

na zijn invrijheidstelling gepleegde misdrijven. ( autodiefstalle

en inbraken.)

Onmiddellijk na onze binnenkomst viel het ons op, dat betro

kene zich anders gedroeg dan bij voorgaande ontmoetingen.

Hij gedzBg zich thans duidelijk afstandelijker.

Kort nadat wij met hem het gesprek hadden aangevangen deeld

hij mede, dat hij niets meer met de politie te maken wenste te

hebben én dat hij onder geen beding nog iets wenste te vertellen.

Betrokkene vertelde namelijk, dat hij zeer recentelijk een

anonieme dreigbrief had ontvangen waarin hij met de dood werd be-

dreigd, indien hij iets aan de politie zou vertellen.

Letterlijk stond er- in deze brief, dat me

hem zou doodschieten, indien hij nog iets aan de politie zou ver-

tellen. ( Brief niet gezien door teamleden )



- Blad 2 -

Desgevraagd deelde mede, dat niemand deze brief te

zien zou krijgen*

Dit gesprek verliep tot dan. zeer emotioneel, waarbij bedoelde

persoon zelfs in tranen uitbrak.
Zonder verdere bijzonderheden te vertellen bleek wel zeer-

duidelijk, dat er op korte termijn Iets ergs zou gebeuren" en dat

deze gebeurtenis "diöhtbijj" zou plaatsvinden»

Ka herhaalde pogingen onderzijde -weigerde hier verd<

op in te gaan* .
Naar onze mening is het zo, dat veel meer achtergroJ

gegevens van eventuele a*s» acties van de zijde der Zuid-Molukkers

weet, doch dat hij deze door angst en/of betrokkenheid niet wenst

mede te delen.

O.i. moet het niet worden uitgesloten, dat betrokkene zelf

bij een dergelijke actie nauw is betrokken.

Zoals hierboven reeds aangehaald verkeerde bedoelde persoon i

een emotionele toestand, welke bovenstaande mening duidelijk staafd

Eet is voor ons bijzonder moeilijk de juiste weergave van de

teneur van het gesprek aan het papiet toe te vertrouwen, doch rappe
teurs hebben de vaste overtuiging, dat de mededelingen van

uiterst serieus dienen te worden genomen.'

*~ Tot slot wordt nog door ons opgemerkt, dat bedoelde persoon

in de privé-sfeer ook de nodige problemen heeft te verwerken en wel

met name t»o,v. zijn vader.

Deze verwijt hem, dat hij zich crimineel gedraagt en heroïne

gebruiker is ( geweest ), terwijl vader zelf naar de mening van

een drankverslaafde is.
*

Volgens veroorzaakt de vader onder invloed thuis d<

nodige spanningen, waarbij vooral de moeder het dient te ontgelden

terwijl zeer aan zijn moeder is gehecht.

verbleef ten tijde van dit gesprek vrijwillig aan '.

bureau en verliet dit bureau die avond omstreeks 20.23 uur i.v.m.t*
hem door andere collega's gedane toezeggingen*

Uitdrukkelijk is door ons aan verzocht alsnog weer
contact op te nemen, doch hij verklaarde dit i.v.m. gedane bedrei-

gingen zeker niet te zullen doen.

. EINDE.



Logboek CPB

Ontvangen van:

Dienst ; rtF-Jen Bodch

Naam :_

Door ! GFJ/

Nummer:

Datum: 19-'11-79

Tijd = 10,30

datum 2 5 M 197

Betreft: Gezien door:

.>'r;hf»'! 1 ï n HBVD

In Dan Horsch.

PHBVD HC PHC

A
/l

Bericht:

nP 15 januari 1979 tu ̂  12.30 uur hè-; 't ;
vanuit j „-n auto foto 'a jarnaaict van do in
Hv3 in Je:i 3osch.

tal pcjrsonon
,^ui^ v. n het

In het Hw3 zijn enkele Molu!ckerö gedetineerd.

Actie

?01A,°OM



a

Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst ID/ASSEN

Naam : .

Door CFB.

Nummer:

Datum: 10.1*79

Tijd : 10» U

datum

CO

b.

JAN. 19? 9

Betreft:

Bericht

Ac t i e

Anonieme melding Molukse
Akite in At>Hem.

Gezien

Bij de Gemeentepolitie in Assen iî  heden (10/1) een biief
binnengekomen, geschreven met rode viltstift, met de volgende
inhoud:

In deze weken komt er een aktie.
Doelwit: openbare vervoer in Assen.
Jullie moeten maatregelen nemen want er zijn mensenlevens
in het spel, want deze groep staan al klaar.
Namen: K. aiMAf; leider.
Jullie moeten snel handelen.
Anoniem: kan geen doden meer zien.

De enveloppe waarin deze brief werd aangetroffen is een soort
'kerstkaarten-enveloppe' en draagt het poststempel:Assen,
9 januari 1979»
Ook de enveloppe is met een rode viltstift beschreven, geadresse
aan de GP/Assen.

srd



r'"ï

januari





Preiffende Zuidaolttkae actie
Een groep van acht uit Aaaen en Bovenaailde aJconatige maar toch niet
geïdentificeerde Zuidnolukkera «telt hardnekkig pogingen in het werk de
beschikking te krijgen orer automatische wapens en handgranaten.



datum 13MRU

CO

b. /

C ( CFO > nr:

Aan :

Betreft :

d'd' i 3 KM$ 1979
C.F.B.
Molukse aktie tegen "De Schelde" (?)

Bijl.:

Op 28.11.1978 werd van betrouwbare bron (l.D.Vlissingen)
het volgende vernomen:

Twee anonieme telefonische bedreigingen gericht tegen de
Kon. Mij. De Schelde te Vlissingen op 26.11.19?8.
( zie bijlage).

HV

301A10-729017F-69



Betr,

RAPPORT

Akties door Zuid Molukkers

Verb. :V 98 V

Evaluatie :

Datum : 27-11-1978

Naar aanleiding van het feit dat op zondag, 26-11-1978 tot
tweemaal toe personeelsleden van de "SChelde" waren opgebe]
door een onbekend gebleven persoon, die mededeelde dat een
aktie op " De Schelde " zou plaats vinden door Zuid-Molukk«
heb ik, , een onderzoek ingesteld.
Op maandag, 27-11-1978 heb ik gehoord, de portier van de KI
de Heer , die het volgende verklaarde:
'Op zondag, 26-11-1978 te omstreeks 20.20 uur, werd ik opge-
beld door een man, die sprak met een accent. Volgens mij w«
deze persoon iemand van het Zuid Molukse ras. Déze man zei
het volgende:11 Ik heb een belangrijk bericht voor U. Er z&'.
vandaag of morgen een gijzelingsaktie worden gevoerd op Uw
werk( of werf). Fouilleer alle Molukkers. Meer kan ik U ni<
zeggen." Hierop werd de hoorn neergelegd. De man die dit z»
sprak met een beschaafde stem maar fcfas zonder meer een moli
ker. De portier heeft een gedeelte van dit gesprek
mee aangehoord. Nadat het gesprek was binnen gekomen heb i'.
daar ik als commandant dienst deed, opdracht gegeven aan h<
aanwezige personeel om bepaalde jmnten in de gaten te houd
Ondermeer is de portier i in de portiersloge bij de
slagbomen bij de ingang van het terrein van de Schelde" ga
zitten. Volgens wa»en ongeveer 20 minuten na het t
lefoongesprek 2 jonge zuid molukkers op een bromfiets tot
vlak bij de slagbomen gereden. Ik heb dit niet gezien. Ik
ben later over dit voorval gaan nadenken en ik kom steeds
meer tot de gedachte dat degene die gebeld leeft,

geweest is. Ik kan dat uiteraard niet bewijzen. Ik heb
direct na het gebeurde mijn directe chef opgebeld.
Aanvankelijk kon ik deze niet bereiken omdat hij steeds in
gesprek was. Op een gegeven moment belde toen de heer

mij op. Deze wilde ook met bellen, daar hij oo
door iemand was opgebeld. Later heeft met
gebeld. Meer weet ik niets te verklaren".
Vervolgens heb ik de portier telefonisch gehoord.
Deze verklaarde als volgt:
" Op zondag,26-11-1978 te omstreeks 20.20 uur deed ik dien
als portier bij dfe Kon. Mij "De Schelde" Op dat moment werd
er gebeld. Ik nam de telefoon op en hoorde toen iemand met
een zachte stem zeggen: " Ik heb een belangrijk bericht vo
U. Er zal vandaag of morgen een gijzelingsaktie worden ge-
voerd op Uw werkt of werf). Fouilleer alle Molukkers. Meer
kan ik U niet zeggen." Daar ik niet al te fijn van gehoor
ben, vroeg ik of die persoon dit nog een keer wilde herhal
Tegelijkertijdt gaf ik dfe telefoon aan mijn commandant

, terwijl ik meeluisterde. De persoon herhaalde toen wa
hij gezegd had en legde daarna de telefoon neer.
heeft het een en ander gerapporteerd. Ik ben daatna in de
tiersloge gaan zitten bij de ingang van de KMS aan de van
Dishoeckstraat. Ongeveer 20 minuten later kwamen er twee i
sonen op een oudere bromfiets tot vlak toij de slagbomen bj
de ingang. Volgens mij waren dit jonge molukkers. Ik weet
dit echter niet zeker, daar zij valhelmen droegen en het
donker en slecht weer was. Degene die' opbelde was naar mi^
mening ook een Molukker. Ik vermoed dat het-een jong iemar
was. Hij sprak in een normaal tempp en ,erg zacht. Volgens
mij zijn de 2 personen op de Dromriets konrenTci;]k€.jk"en .naar <



RAPPORT

Verb. :V 98

Evaluatie : .

Datum : • 27-11-1978

Betr.: Zmid Molukkers

een eventueel resultaat van het telefoontje» Meer kan ik
niet verklaren."
Op 27-11-1978 heb ik, , eveneens getracht de Heer

te horen doch volgens de Heer van de Scheld
"bewaking was de Heer een hele dag uitstedig en
niet te "bereiken.
De Heer deelde mede dat degene die de Heer
opgebeld had, het volgende had gezegd:
"Bent U van de Schelde.(Na bevestiging van
) Ik wil U een bericht doorgeven dat deze of volgende

maand door Ambonezen een aktie zal worden ondernomen op hè
hoofdkantoor."
Ook de Heer zou het sterke vermoeden hebben dat
degene die gebeld heeft een Zuid Molukker is.
Door mij zijn enkele bekende Zuid Mdukkers benaderd.

deelde mede dat het volgens hem erg rustig is in Sou-
burg en dat er hem niets bekend was van een tegen de KMS
gerichte sfeer of iets dergelijks.

zei hierin ook niet te geloven daar een niet onb<
langrijk deel van de Zuid Molukkers op Walcheren werkzaam
zijn op de KMS en dus daarvan afhankelijk zijn.
zei te verwachten of het niet uit te sluiten dat de op
Walcheren wonende mensen zich tegen een eventuele aktie o;
de KMS zouden keren, daar dit een belangrijke bron van
broodwinning is.

s uit Souburg wist ook van niets.
Zonodig zal de Heer nader worden gehoord.

de brig. vanfrfolitie,

Op dinsdag 28-11-1978 heb ik, , de heer
voornoemd gehoord.
Hij verklaarde dat hij op zondag 26-11-1978 omstreeks
20.20 uur werd opgebeld. Hij nam zelf de telefoon aan
en een man vroeg: "Bent U "" van de Schelde?" (ja)
Ik wil U een tip dootgeven dat deze of volgende maand
door Ambonezen een aktie zal worden ondernomen tegen hel
hoofdkantoor."
De heer schatte de spreker op een man van
40 a 4-5 jaar. Hij sprak met een Moluks accent. De stem
komt bekend, uit zijn omgeving voor. Hij zal
trachten na te gaan, wie de spreker geweest kan zijn.
Na het gesprek heeft : achtereenvolgens dhr.-

, en en . .opgebeld,
vermoed, dat het iemand van vde" Schelde" is,

daar hij thuis werd gebald. De naam van komt
in de gids niet voor bij "de Schelde/ i

de hagt. |ran



27 JULI 1979

3* Bericht betreffende aT"na»B oat voering
ïer «prak* koat d« publicatie ia de Telegraaf Taa hedea, 2? juli '
dat bij htilaKo*king«n ia Bov«naaild« plaaaaa «oudaansija g«Teadaa
oa Miaiat«r-Pr««id«nt Taa Ajt «a •v«atue«l Miaiatar Wiegel te oat-
voerea. HC s*gt dat dit ala eea canard «eet wordea besteapeld»
Ir heeft wel ««a huiaaeekiag ia BoYeaaaildeplaatagevoadea aaar
' daar ai ja dergelijke plaaaea aiet gevoadW^tKt rraag koat op wie •
gegeveaa voor dese pafelieatie heeft aaagedragea*. ea of hier ook
ieta ia gelekt*
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IK «ala* tot vrijdag 5 aagaataa jl. t» 17.00 «a» MB t*l**o>iM»
or«rl«g ylMitvroBd ia 4« *vftl«*ti«4ri*h»«k (Mr*
Mur. «a IX) a.a.r. M«««*liBgra
ia ia d«t«ti« WBlijvmtf* Iuié»olmWt«X'
••a varheer *••» 4« LBF v*rt«14 l«t« af t» w«t«a
NlBiBt«N-9r««i«rat Vaa Aft t« fij»«l«a.
Vaav«c* Of var* éit B«ri«ht aa«r laag
kat oao|̂ i*r* aaataé w«r* to«h ia aa
oa ovar tvgaaa tot mat iaatallaa Taa aaa atat
taia vaa Klalat«r*Pr*alA«at Van Aft «atoaaa*
Oaaraa aal ey <aaa aaak werdaa taffvf gakaaaa.

*• i» ABB«B
had

ylaaa«a oa

Bat aakar* vo«r



AURORA dd. 'D

1. Zuidmolukkers («ie Aurora 7.8» 1Q/7°/« punt 1.)
BC Mldt dat uit gesprekken door de Nijmeegse politie gevoerd met
de heren Sr» en Jr. en is naar voren gekomen dat
desen inderdaad «eer vage plannen hebben gehad tot ontvoering van
Minister-President Van Agt en dat daarbij enige verkenningen o.m.
t«a*v. diena woning «ijn verricht.
Dinsdag 7 auguatus ia hierover publiciteit ontstaan en «ijn ook
Mededelingen vanwege voorlichting Justitie gedaan. CF heeft van
CRI vernomen dat Mr, ' aanvankelijk de statische bewaking
t.a.v. de woning van de Kiniater-President die vrijdag 3-8.1979
was ingesteld had laten terugnemen, doch dat na de dinsdag ont-
stane publiciteit dit in overleg «et Mr.' weer sou sijn
teruggedraaid.
FE.BVD heeft hieromtrent nog niet vernomen. Bij sal eens bij
Mr. informeren. Aan onze kant wordt het voorteetten van
bijzondere bewaking weinig zinvol geacht.



Nr. f O

Datum rapport

28-8-1979

Opgemaakt door

C

Evaluatie Bijlage (n)

Betreft: Telefonische bedreiging

Op 22 augustus 1979 is bij de "Internationale School
gevestigd A.J. Ernststraat 875» te Amsterdam, een telefo-
nische bedreiging binnengekomen van iemand die anoniem
wenste te blijven.

Door een employé van die school is de politie van
het 5e district te Amsterdam in kennis hiervan gesteld.

Gebleken is verder dat soortgelijke anonieme telefo-
nische meldingen zijn binnengekomen bij de Oranje Nassau-
kazerne te Amsterdam op 29-7-1979 en 1-8-1979 en op S en
17-8-1979 bij de Marinekazerne te Amsterdam. Einde.

Verbinding 13



Evaluatie : Datum bericht : 13 september 1979 Bi j lage (nd: 1

GEMEENTEPOLITIE Middelburg

INLICHTINGENDIENST

nummer : ID 136
datum ; 18 september 1979 datum

Co

b.

2 0 S E R 1 9 7 9

/ a. _

Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,

's-Gravenhage >

Betreft:

Op donderdag 13 september 1979 werd in de ochtendurer
een anonieme brief in de brievenbus van de redaktie van de Provinciale
Zeeuwse Courant, gevestigd aan de Markt 51 te Middelburg aangetroffen.
¥oor wat betreft de inhoud van die brief, moge ik U verwijzen naar een
fotocopie hiervan, welke als bijlage bij dit rapport is gevoegd.
Zij nog vermeld, dat de brief zich niet in een enveloppe bevond.

Gegevens omtrent de afzender dan wel van de persoon
die deze brief in de brievenbus heeft gedeponeerd, zijn niet bekend
geworden.

Ben ingesteld dactyloscopisch onderzoek heeft geen
positief resultaat opgeleverd.

1) Tenzij andere rubricering vereist.

200AJ7M



Wy Zuid-Molukkers in Nederland eisen
het volgende van de Indonesiesche
regering.

E I S E N .

1. ffy wensen dat de volksverhuizing van Javanen
naar de Molukken wordt stopgezet.

2. Wij eisen de vrylating van alle Zuid-Molukse
politieke gevangenen op of in Indonesië.

3. lij wensen tevens de vrijheid voor Zuid-Molukkers
die op vakantie gaan naar Indonesiië.

4. Wij eisen de stopzetting van Nederlandse korvetten
aan Indonesië

5. Wij wensen de vrijheid voor alle onderdrukte volkeren
in Indonesië vooropgesteld de R.M.S.

Waneer deze eisen niet worden
ingewilligd gaan wij over
tot actie.

Y I Y A R.tt.S. Mena - Muria.



ST AAN S

HOOFD B.T.B.

Hr. 86.062.w.7. Dattwt 20 aeptembe:

•O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O—O-O-O~O-O»O-O-O-O*O-i

Datum berioht

Bron

Ondernomen aktie

i 18 september 1979

t Pereoneel KMA!

daturr 2 1 SEP. 1979

CO

b. s-~- d. —

Onderworp t Aaoaien telefoongeeprek
Bijlage(n)i Geen.

Op 17 aeptae&er 1979 *ord door een oentrmliet, dienstdoende in de
telefooncentrale van de Generaal Kjajocr de Siqrter van stev*ninokka»er&e te
Olrsohet, op de navolgende tijdstippen ondtrctaand berioht ontvangen»
* 13»29 uur. l^ma tfuria* wij aijn I;ol\aiu5e strijder a. üovsen treinkaping
Amüterdaai en aktiea Den Haaf tijdens St&t«n-Generaal« Aktieo op kamernes,
politieposten» Binnenhof en adlitaire objecten".

Het gesprek kwon binnen via de PlT-iijn en werd opflenoaan door de
oentr&lî t, dpi cld :, -̂ eae kon het geBprek niet volden waarna
bvcrgeroentr&li&t het overaaa en ne«luisterde.
" 1J.33 uur» WeoeroM k̂ âm via de Fi'i'-lijn bij de centrale van vcoxnalde
kaaerne een nagenoeg gelijkluidend ge&prek binnen, «ij het wat korter en
•akelijker", Dit gesprek werd ontvangen door

en hebben verklaard dat het een ZuióVtfolukae
etec vae die sovol het eercte als het tweede berioht doorgaf» Ia bolde £tvi
lom waa liet demelfde ntea» Be leeftijd werd gesehat op 25 a 35 jaar oud»
Er werd ®»en naao genoead. Ka afloop van do aededeliag word hot gesprek af-
gebroken* Er word geen enkel geluid op de achtergrond «aarsanonen*

Do ooauandant van de brifiado KMar Velaohep, van het voronetaande ii
kenoi* «eeteld, hoeft de daartoe geligande aaatrefieleo genoaen»



r~

(P

ACD

datum

CO

b.

0 3 0 K I 1 9 7 9

C (CFO ) nr.:

Aan : CFB

Betreft : Affaire Nijmegen

d.d. 2 OKT. 1979

Bijl.:

Door tussenkomst van de ID Assen werd

volgende vernomen:
het

N.a.v. de perspublikatie in de Telegraaf van 27-7-1979 en
nieuwsuitzendingen van het ANP deelde mede dat van
enige onrust in de wijk nog geen sprake was.
Over het verhaal op zich (vinden gijzelingsplan) had hij de
mening dat er altijd wel geruchten e.d. circuleren over
plannen.
Hij weet dit aan "stoer doen" van diverse jongelieden.
Het bericht dat het Van AGT zou betreffen vond hij niet
vreemd. Er was volgens hem na de vorige acties in Zuid-
molukse kring wel gesproken over de problemen die het
gijzelen van min of meer onschuldige burgers oproept.
Hij zou het een logisch gevolg vinden dat er nu ministers
genoemd werden.

301A10-729017F-69



Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst : RP-Den

Naam :

Door -. CFB/

Numme

Tijd :

ACD

datum

CO |

b.

IM50I35"

Betreft: Gezien door:

Gewapende Molukkers langs

spoorbaan nabij Gouda ?

HBVD PHBVD HC PHC

Bericht:

Hedenochtend werd langs de spoorbaan bij Gouda door de Neder-
landse Spoorwegen een drietal Molukkers met karabijn waarge-
nomen*
G.P.-Gouda stelt onderzoek in»

12.20 uur

Relatie deelde mede dat onderzoek van G.P.-Gouda niets heeft
opgeleverd.
Niet bekend is waarop N.S. haar waarneming heeft gebaseerd.

Actie

J01APOM



GEMEENTEPOLITIE

GOUDA
TELEFOON 01820-21444

No.:

Bijt :

Onderwerpt

U038.

GOUDA. 1 oktober 1979.
Postbus 74

^

Aan Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. Hoofd B.O.P.,

Pres . Kennedyl

^ ' s-Gravenhage .

25 ,

da 0 3 0 K T . 1979

CO

b. / d. ̂

Hierbij doe ik u toekomef̂ n̂ afschrift van
rapport nr, ̂ 038 mijner administratie, betreffende
anonieme telefonische mededelingen over een
treinkaping d,d, 18 september j,l.
Coll,
**•

De Coflmüssaris van

5000-9-'77



GEMSEHTEPOLITIE GOUDA Betreft: anonieme telefonische

No.: V^^B mededelingen treinkaping.
/V

R A P P O R T

Hierbij verklaar ik» , brigadier van gemeenti

politie te Gouda, het -volgende:

Op dinedag 18 september 1979 te 10.97 uur verd telefonisch door

de meldkamer -van de Rederlandee Spoorwegen te Utrecht aan het

bureau van politie te Gouda medegedeeld dat drie Zuid Molukkers

net karabijnen lange de spoorbaan souden lopen.

Deae mededeling verd door een lokettiete van de BB te Gouda

telefoniech ontTangen.

Teretond stelde ik, rapporteur , terplaatse een onder-

aoek in.

Aldaar hoorde ik een vrouv die ad j opgaf te cijn:

Zij rerklaarde als volgt:

"Op dinsdag 18 september 1979 omstreeks 10.57 uur ontving ik via

de HS telefoon de navolgende mededeling: "Drie Holukkers langs de

spoorlijn net karabijnen." Hierna verd de verbinding verbroken.

Dese mededeling vaa volgene mij afkomstig van een Nederlandse

jongen. Hij sprak goed Nederlands. Ik vermoed dat hij de plaatene!

ook nog genoemd heeft, maar die kon ik in het geheel niet verstaal

Bovenstaande mededeling verd direct door mijn chef doorgegeven

aan de meldkamer te utrecht."

Verklaring in concept opgenomen en niet getekend.

Vervolgens hoorde ik, rapporteur , in een kantoor op

het HS emplacement een man die aij opgaf te sijn:

Hij verklaarde het volgende/

"Op dinsdag 18 september 1979 omstreeks 11.00 uur verd ik gebeld

met de mededeling "Molukkers langs de baan". Meer heb ik niet

verstaan. Het gesprek vas volgens mij afkomstig van een Zuid

Molukker. Hij heeft nog meer gesproken maar dat heb ik absoluut n:

verstaan. De verbinding verd door hem verbroken.

Bovenstaande mededeling heb ik direcfc doorgegeven aan de melütame:

te Utrecht."

Verklaring in concept opgenomen en niet getekend.



-.2-

Op dinsdag 18 september 1979 omstreeks 11.05 uur kwam bij de meld-
kamer van de gemeentepolitie te Gouda het navolgende bericht hinnc

"Hu gaat het beginnen". Bet verd gesproken door vermoedelijk een
Zuid Molukse jongen.
Om 11.20 uur verd door Dr. , directeur van het Bleuland-
ziekenhuis te Gouda medegedeeld dat hij zojuist een telefonische

mededeling $ad ontvangen met de volgende inhoud: "Het ziekenhuis
gereed houden voor treinongeval".

Raar aanleiding van dece berichten zijn de navolgende maatregelen

genomen:
Direct na de eerste melding verd langs de spoorlijn in de gemeente

Gouda een nauwkeurig onderzoek ingesteld.

Gouda, 18 september 1919
De brigadier van politie»

Oesien:
De inspecteur van politie»



Logboek CFB

Ontvangen van:

: RP-Apeldoorn

Naam owrnr.

CFB

Nummer:

i 7-ft-ftO

Tijd : 11.fjQ

AC D

datum

CO

b.

18Aüai980

Betreft: Gezien door:

gpx rg^T ]_ g t f*£ cLrojr HBVD PHBVD HC PHC CF

^
Bericht:

Relatie deelde mede van een hem bekende Nederlander op dinsdag
5 augustus 1980 het volgende te hebben vernomen.

Op 2k juli j.l. in de middaguren hebben jxr&lr tot drie maal toe
drie Molukkers zich opgehouden bij de spoorwegovergang Hoekseweg-
Stationsstraat in Teuge, De Molukkers waren in het bezit van een
licht gekleurde Alfa Romeo, kenteken onbekend.
Dezelfde dag om 23.00 uur werden de drie Molukkers opnieuw waar-
genomen door de bron. De Molukkers trokken daarbij de aandacht door
met een zaklantaarn te schijnen. Bron kon echter geen antwoord
geven op de vraag wat de Molukkers daar uitspookten.

Relatie deelde mede ter plaatse een onderzoek te hebben ingesteld
doch niets verontrustends te hebben waargenomen.
Rapporteur heeft twijfels geuit over de verklaring van bron bij
het tijdstip 23.00 uur, daar bron de conclusie heeft kunnen trekken
dat het hier om dezelfde Molukkers ging

Relatie meegedeeld de informatie voorlopig voor kennisgeving aan
te nemen.

Ac t ie



Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst :

Naam :

Door : CFB,

Nummer:

Datum :

Tijd : 11 «00 uur

ftCD1550257
datum

CO

b.

18JÜW1981

1E5025G
d.

Betref t : Molukoe terreur tijdene
verkiezingen

Gezien door:

HBVD PHBVD HC PHC CF

Bericht:

Een Nederlander
in Appingedara heeft

vernomen, dat 26 mei 1981,
de dag van de verkiezingen, Nederland nog lang zal heugen, i.v.m.
Molukse akties.

Ac t i e

301A20M



Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst :

Naam :

Door •-

G. P. -Drachten

CFB'

Nummer: v. A

Datum : 2>-5-8l

Tijd ; 17«QQ uur

1E5025C
18 J" '981

CO

b.

Betreft: Molukse terreur tijdens

verkiezingen

Gezien door:

HBVD PHBVD HC PHC CF

Bericht:

(-) deelde mee vrijdagavond 22-5 van een Molukse arrestant (drugs)
de tip te hebben ontvangen dat op 26 mei a.s., de dag van de
verkiezingen, door Molukkers een trein zal worden gekaapt.
Hierbij zouden betrokken zijn

A c t i e

501APOM



GEMEENTEPOLITIE U T R E C H T

INLICHTINGENDIENST

nummer: 269/87
datum • 17-6-87

ACD 870706 166
datum O 2. JUL1198 7

CO

b. d.

Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst

8 T l* pe^ - *'ia • * 3-f- • frt't *'

's-Gravenhage.

Evaluatie : Datum bericht: 11-6-87 Bi jlage(n) :

Betreft: Molukse Bommeldingen

Op donderdag 11 juni 1987, werden bomplaatsingen geclaimd in diverse
treinstellen, door een Molukse beweging genaamd: 'GERAKAN MALOEKOE - 11 JOEHI'.
Zij deed dit, ter herdenking van de geweldadige beëindiging van de
treinkaping aan de PUNT, waarbij 6 Molukse strijders om het leven kwamen.

Omstreeks 7*33 uur die dag, was een telefonische melding binnengekomen
op het nummer van de Administratie Spoorwegpolitie. De beller, sprekend
op een trage wijze,met een niet nader te definiëren accent, sprak als
volgt:
'Luister goed !!. Neem deze boodschap serieus, het gaat om vele mensen-
levens .'
Het meisje dia dit gesprek aannam, vermoedde iets griezeligs en deelde
de man mede, dat hij weljfiswaar was verbonden met de Spoorwegpolitie,
maar niet met de politie-afdeling daarvan. Toen zij de beller het balie-
nummer verstrekte van de Spopo, vroeg de man haar even te wachten, waarna hij
de hoorn neerlegde. Tijdens de pauze die daardoor viel, hoorde het meisje
iets tikken, gelijk een klok. Nadat de man wederom aan het toestel kwam,
herhaalde zij het balienummer, waarna hij de verbinding verbrak.

Enige seconden later ging de telefoon op de S po po-balie van de uniform-
dienst. Een man met een trage spreektrant en naar de mening van de op-
nemer een Moluks accent verklaarde:
'Dit is een bommelding van de Molukse beweging der 11e juni. Neem deze
bommelding serieus, het gaat om vele mensenlevens. Tien jaar geleden werd
de gekaapte trein 747 bij de Punt bestormd. Hierbij werden 6 van onze kameraden
vermoord. Vandaag herdenken wij deze bloedige dag.' Vervolgens gaf hij het
nummer van een safe, waarin nadere gegevens te vinden zouden zijn.

De brigadier van dienst informeerde de Spoorwegrecherche - Hr.
die bij zijn aankomst in de vertrekhal van het Utrechtse CS - kort bij
de aangegeven kluis -^bpvallend rond zag lopen. Het signalement van deze
man luidde:
-lengte: 170 - 175 cm lang
-zwart golvend haar - gedekt geknipt over de oren
-typisch Moluks uiterlijk - mopsneus en hoge jukbeenderen
-gekleed in een groene parka-jas 3/4, spijkerbroek, bruine schoenen
-in zijn hand droeg hij een rechthoekig pakje, ter grootte van een boek,
gewikkeld in een witte plastic zak met een groen opschrift.

/een
man

1) Tenzij andere rubricering vereist.

200A57M



- 2 -

Omstreeks 08.00 uur werd de door de beller aangegeven kluis, nummer
2180, gelegen in het 'straatje' naar de Spopo-balie, in de vertrek-
hal van het Utrechtse CS, geopend. In de kluis lag een enveloppe, in-
houdende een brief (Zie bijlage l), waarin, samengevat, was te lezen,
dat er in zes treinstellen van de NS explosieven zijn geplaatst, die
hun vertrektijd tussen 7«22 en 7.33 uur vanuit Utrecht hebben liggen.
De betreffende treinstellen hebben als bestemming: Tiel, Arnhem, Den Haag,
Groningen, Den Dolder en Amsterdam. Tussen het aantreffen van deze brief,
en de detonatie van de explosieven, zouden nog 15 minuten liggen.

In de ochtend werden 4 treinstellen op E.I.D.'s gecontroleerd, met
als resultaat:

-trein richting Tiel werd in Geldermalsen gecontroleerd. In het toilet
werd een tikkend pakketje aangetroffen. Na ruiming door de BOD, bleek
het pakje geen explosieve lading te bezitten. ***£

-trein richting Groningen werd in Zwolle gecontroleerd - geen' aangetroffen.
-trein richting Groningen werd in deze stad gecontroleerd. In het bagage-
lek werd een tikkend pakket gevonden. Na ruiming door de EOD , bleek het
pakje geen explosieve lading te bezitten.
-trein richting Arnhem met als eindbestemming Emmerich (BRD) werd op haar
eindbestemming gecontroleerd. In het toilet werd een tikkend pakket aan-
getroffen. Ook dit pakket bleek geen explosieve lading te bezitten.

In overleg tussen de Utrechtse HC, en de direkteur NS.;! ,
werden tevens de overige genoemde treinstellen gecontroleerd, echter zonder
resultaat.

In de middag en avond werden nog eens 3 tikkende pakketten aangetroffen
in treinstellen te Den Polder, Ylissingen en Gouda. Alle paketten werden
geruimd door de EOD die daarin geen explosieve ladingen aantrof.

De paMfetten waren alle identiek van samenstelling en materiaalgebruik.
Zij bestonden uit een wekker - van verschillende makelij - een massa stop-
verf, beide elementen verbonden met een aantal draden. Uiterlijk waren de
paketten gelijk van vorm en verpakt in een plastic zak. De plastic zakken
waren z.g. van reclame-tektsten voorziene draagtassen, van verschillende
herkomst.

Uit het eerste onderzoek van de Utrechtse recherche bleken de volgende
zaken.:
-Omstreeks de tijd van het eerste telefoontje naar de Spopo van de claimer,
i 7«40 uur, werd tevens gebeld naar de Foto-dienst van het ANP Amsterdam,
waar Dhr. door een onbekende een tekst identiek aan die, welke werd

c aangetroffen op het tweede blad van de claimbrief, werd voorgelezen.

-Als reaktie op het verzoek om informatie m.b.t. dit onderwerp reageerde
een medewerker van de douane, die in het treinstel met de route Utrecht-
Hengelo - Bentheim (BRD), een fireool had gecontroleerd. Deze had zich re-
calsitrant gedragen en gezegd de hele doel te wallen opblazen. In zijn bagage
werd een lege spuittube aangetroffen, die wordJ&t gebruikt in kit-pistolen.
De man wenste geen enkele verklaring af te leggen. De man reisde richting
Duitsland.
-Het sporenonderzoek van de Technische recherche te Utrecht, leverde geen
bruikbare sporen op.

Mocht het recherche-onderzoek nog opmerkelijke feiten opleveren, zal daarover
afzonderlijk worden gerapporteerd.

BIJLAGE : - claimbrief

GEZIEN:



VERKLARING VAN DB " 0ERAKAN0 MALOEKOB 11 JOBNI "

870706. i'66.
Vandaag staan er een aantal treinen stil, omdat precies 10 jaar
geleden op een uitzonderlijke geweldadige .wijze een abrupt einde
werd gemaakt aan de treinkaping bij de Punt, waarbijj 6 van. onze
Molukse vrijheidsstrijders omgebracht werden*
Ondanks de toezeggingen voor een n vrije aftocht "naar het
buitenland, en ook het geruststellende bericht dat er
" rustig geslapen kon worden " , werd bij het aanbreken van de
dag, de 11e juni 1977, de stilstaande trein bij de Punt door
mariniers bestormd, en de lichamen van onze Molukse.vrijheidsstz
met tientallen kogels doorzeefd* •
Deze doorboorde lichamen van onze 6 Molukse vrijheidsstrijders j
tot op de dag van vandaag het w stille bewijs " , dat alle vormt
van verzet tegen onderdrukking, door de onderdrukkers uitgelegd
zal worden, als daden die ongeoorloofd zijn*
De Nederlandse vriendsohap^met Indonesië moet nogmaals beklonkei
worden met het bloed wat vloeide uit de lichamen van onze
6 vermoorde Molukse vrijheidsstrijders.
De gezamenlijke Indonesische - Nederlandse politiek, die begonni
was met de aocoorden van Wassenaar, zou: de speerpunten.!van de
Molukse vrijheidsstrijd moeten wegnemen*
Gebruik makend van apathie, en het zaaien van verdeeldheid»~mid<
ondermeer het organiseren van oriëntatiereizen en werkprojecten

! ••;.• ••# '.
het eenzijdige uitwisseling van culturele groepen* moe ten'van i d
Molukse gemeenschap in Nederland kritiekloze volgelingen maken-'
van een centralistisch - militair regiem* " '"'"'*' ""̂
Hoe is het mogelijk, dat een land, dat zioh 365 dagen van het
jaar veroorlooft de rechten van de mens te ontkennen, ondersteu
wordt door de Nederlandse overheid, dat zioh elk jaar weer
mondiaal compromiteerd, door zioh als oolleoteur en grote
begunstiger van Indonesië op te werpen bij de jaarlijkse
I G G I - conferentie* . . . ,".

• ' , ' * - * '

Voor ons staat vast, dat onrecht moet worden bestreden*
Een ieder, die op direkte of indirekte wijze de onderdrukking i
Indonesië, in het bijzonder op de Molukken in stand houdt, ia
verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan*
De strijd tegen de krachten, die onderdrukte volkeren moeten d<
uiteenvallen, is een principiële zuivere strijd*
Zolang de argumenten niet zijn weggenomen door de honorering ei
zo zullen ze altijd worden afgedwongen, op welke wijze, en met
welke middelen dan ook ,. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! : .:''•'....,...•'.,.
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dit is een BOM - melding (.'(_ < ;
ik herhaal i dit is een bom - melding • .

•.. i'' . .
hier spreekt de Geraken Maloekoe 11 Joeni oftewel
de Molukse beweging 11 juni
luister goed , • ;'•'*- .- ' ̂ VU l
Neem deze boodschap serieus» het gaat om vele mensenlevens

10 jaar geleden werd de gekaapte trein 747 bij de Punt bestormd
Hierbij werden 6 van.onze kameraden vermoord: :

x Vandaag herdenken wij deze bloedige dag >

in 6 treintoestellen die tussen 07*22 uur en 07*33 uur.
uit Utrecht zijn vertrokken hebben wij bommem geplaatst*
ze zijn voorzien van een tijdmeohanisme. • •'

deze treinen zijn t f treinstel 6021 - trajekt utrecht/tiel
treinstel TEE 15 - trajekt utreoht/arnhem

- treinstel,9816 - trajekt utreoht/denhaag ,ll£ ;.
(/treinstel 521 - trajekt utreoht/gronihgen/Ci *
• * » i' V *treinstel 818 - trajekt utreoht/ amsterdam/ yr
treinstel 5621 - trajekt utreoht / dèRdoldër

jullie hebben 15 minuten de tijd* .
wij hebben hier 10 jaar op gewacht*


