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1. tet te *et!XS» ai*alai**aA •m rawidac t»*tr*ft

2. te* te "CBAMS* opgericht la «ItslaittnA *p fc>»1* van
*ta te taféUac taaAatrtjawMtilan (•• IA M j 4« tv* na n lat.
1949 StaatablaA J 570* si* &.f*C») «a t*t *taaA g«>roMMi do*r te

(x*/*a*A*lafft*i*a) 09 Jarai
t. te* lag*»«l«« **Ufc*l ^ oqfA»tait IT Wt«^ff«te

(lateci 4A) A»"*"»** *
% *n M*.— vaatjatagt *«r Bonte fafal Cbaf*nati»f
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Afoehrift

e 0 * 1 1 1 1 Q Ü *

Op d* op 25 Maart 1951 in het l>o0rsu«»1UMp-BerenlAan ( Sub. Bot.
Inben) gebonden gooonblneerdo beatuororarsadariag von de diToree dele-
gatie* ren JnbonneM (Zoid-JIolnkoe) ex-HTL «ilitoirea «B, eohepeliagen
i* onanie» beeleten* d* behartiging Ten de aooiole belangen der tuiten
het t*rritorlTB na d« Avpoblldc IftlockA* Stlatioi gtvMtigd» Jnbona«««&
(2old-Volukk«r»)* di* «lob in looadi«aat r«a d* I«d«rl*ndM or«ib«ld

«a» ia banden t« l«gg«a »«n *«n d* r*ehfc*p«»lti* «B daaruit
sooial*

Coami««l*r d* "C. B. UI. 3." («OMftiMi» iMhtCptwiti» Jt»b«miM«
Mllit»lr«n <n SotttjwliiieM*) (Zuid-«olufc»«), thnui »J«kmrt« prMMtim
domioili* b*bb«nd« ia «IWchtiBC T«a liwt« ••telTtzplaatclng naar I«d«r->
land» «t«lt »i*h t«a do«l op «ffloi«ot« «ijM T»r«ng«(M«Bd« «ooial* be-
laogwi, ia da raijut* si» d«a woordflt bij d« diT*r>« tcraak* btroagA*

Toer t« l«gg«. an tti bahartigvi.

&• door badoaldo «aaviaal* t* r*xrlaht«a w*xkMtaah*d«B sallan ia
hat bljMBdar sijnt
ft) bMtvdorlBff «a behartiging van *!!• op h«x» lodaa batrakkijag habband*

aoelal* rooht»* «n aaoramaata problaaaDi
b) «ontaat opnoBaxi «a aadarikoaian aatt 1. da term*k* boroagd* rogoriagB-

iaataatiaaf 2. do dirazv* Toranlgingon» dia sioa op hataolfd* tarroia
bogaraa al* boranbadoald inelaaiaf da

sal «orden eootroofd aaart
l, bovoTdariag» a. a, •naooXidariiwr vaa do oaaagoaindboid dor Aabonaoooa

2. bohartlglac TOA olie notariële oa ideolo boloagon TOB do ABbooaooo
(lolukoo)

do Condeaie Itabben «ittiag genomen do heren»

e» J - Voorzitter
A.H* - Yioo-TooTSltter

Biomletto 3. * SoorotoriJi I
Tuaeela P.A.J. - Soorotaxio XX
Jpoaao F.JL - Oomleoorlo
timboMV Z. » idon
Lopttlalam A. * idon
•nlco» A. - iden
Si*h»lja 1. - idon

* ~ idon
3. - idon

25 *o*rt 1931
do *e.i.A.x.s.*
do vioo Tooraittor.
w.g. (A.H. TOUSOA)

da Soorotoxio I
w.g. (S.SZfAUm)



Aani PIv. H 3VD
Vans KA(Mr. A. van Maanen).

Notitie

Eer. rapport over fantastische ccnspiratieplannen tot omver-
werping van de Nederlandse Regering in 1947/1948•

De inhoud van dit rapport dient S'rofcendeols aan de
fantasie te worden toegeschreven,

Volgens de tot heden beschikbare berichten zijn ecrispiratie-
plannen van dezelfde soort onder de óTOePsnj die zich tot de
tegenstanders van de huidige Regering: rekenen, aan de orde.
Ook "bij deze plannen speelt de fantasie een grote rol. Het
spel hè >ft nu echter grotere aantrekkelijkheid door de aan-
weaifcheid van Wasterling te Parijs en het varblijf van een
crote £rosp gemakkelijk ont-\2ambare Ambonezen. Behalve in-
deze Aiibonese groepen zijn ^evaarsele centen van dit spel
daarin geleden, dat oud-illegalen en oud Inlë-stri jders zich
voor een avontuurlijk plan tegen de Regering' tszaiuen' zullen
kunnen vinden en tot samengaan souden besluiten.

Deze gevaarselement en zullen van meer betekenis kunnen worden
naarmate de Ambonezen verder in een wanhoopspositio mallen
worden gebracht. De Regering' heeft de ontwikkeling van een
der£plijke siutatie niet in de hand zo lang de conapirei-ande
Nederlandse groepen of personen zich raet da Ambonezen blijven
bemoeien en door hun bemoeienis incidenten kunnen uitlokken,
eventueel opzettelijk, welke de Nederlandse Overheid tot
naatreg-elen zouden noodzaken, welke bij de publiake opinie, e-e
leid floor bedoelde j-roenen, felle crit.iek aou ontlokken.

In dit verband heeft "De Tijd" in het nummer van <£! Juli jl.
oen juiste '.vaarschuwing- aarx het adres van de leiders van be-
doelde ^roepen laten horen om de Ambonezen wat meer met rust
te laten en onlangs zijn ook stemnen uit de kring van het
bureau Zui d -Mo lukken naar voren ^-ekonen» dat 2ij ar -;_.enoe£
van krijgen voor de politieke doeleinden van, bedoelde heren
ta worden gebruikt. Ook het Algemeen Handelsblad van 28 Augus
tus jl. schrijft in deze zin.



B~iet zonder irevaar is, dat door oen dergelijke sitiiatie ook
de communisten een voat aan ds rrond kunnen kriĵ n OB van
esr. niet onbetekenende groep ontevreden» mokkende en zich in
de steek gelaten g-evoelande strijdbare mannen je~br;.nk te mat
ken. De toezending van een exemplaar van rtDe baarheid" aan
eon ha-wonsr van een der knapen kan daarvan als een synpteoe»
van -isn communistische belangst -sllin^ worden beschouwd.

De siiiie maatregel, die de Nederlandse Re>;32"î -i' thans
zou kunnen ondernemen oni de cori9pireren.de .p-oepen in vorlo^an—
heid te "brengen zou het vertrek van *7estarlin_;_ uit Parijs zijn,
De R.I. sou daartoe bij de Franse Bekering de nodige stappen
kunnen doen T\& door onze Regering ten aansien van de op Tes-
terlinj naspeelde activiteit globaal te zijn ingelicht. Uiot
onmo.yelijk is, A&t de ïteg-erin^ daaraede de R.I. de wind uit
de mailen acu namen. Slegar.ter zou zeker zijn, indien onze
Hejarin̂ ; de^e stappen zelf sou doen.
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MIHI3TBR1B '.'AH BXSHSHIiAS^E ZAKSH
T«rrolg op ashrljtrwa no. dd. 2.1.52 aan Z.B. d« 71o*~lliniBtar-

B*t Hoofd Taa d* Qleiut*
hl

Mr. H.I. Wld.rhof
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B.TJ).

T*rrolg« T«a du» ••brî r î TM é Mbzwri j.l. 10* 129287
h*b ik «• ««r Vm Ijtwllwrti» t* b»rloht«, dat g«bl*k*a i«, 4*t i*
Kfa«lz«» T«a *Mt«rline ««k fc^mbU»^ri «IJm in d« B«A«rlAnA«« t**l
in tot t* Gent mit«M*»«i w^ktia **Qoa Zaaa««iUti«'> b*haranA« tot
luit JiNiMM *8tt TAlk", d«% %• bMehmnPWft !• ml* ««n vit^wr* T*n A*

IJK» Irk«i4«x«h«at.
tamlig boofir»d»«*«r TM I«t Tolk i» d» bui*!**

4* IUMT . &• arftlk*3.*iir«*k* l*
op 26 JaaMirl J.l. « r.r^hî nt oa»d«r d* Ut*l "Tork «Mt«rlinff.

ia Indon»»it".

Booft
voor *•«••

Mr. A*
Zijn»

Minlrt*rl« TM MmMBliwlM Zftkai
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B.T*ft»-**ioX lo. 132399. «d* 4*3*52»

Uit ooa kortgolodoa gohoudon ondorsook sou 2ijn tooa««
%• ataan dat het •areada»! raa d« Aa»o&aasa& aog ataada

van aalga toeaadariac tot do S«Z. aio t «Ulam «otaa» In
ft.M.3» kriagan omarvaagt aan pla&aaa oa na bat Torkrijgu
do t.L» Stataa» do oio tot daaabiliaatio op onaoaot E.M»S.-
gafciod tolJ do lad* roohtor roor to orongen.

Bat aoofd van do Dloa«t

•r. H.w. foldorhof«



KZKXJÜKICE& V/K
r«ztlHldlUIID3S

B.V.J.

18 Haart

No

Activiteit TOD
d*

ov*r ds ontwlkkallngeo ia
d* *£ft* Aubfuueak, «oei» dl» «aduraoda d* aife*lep*o w»**
fc* aaftar fcaaaia aija gektuaan.

d* A«beaa*c*n b» t pxoe*» ia%aka 4» itJL»»taftia
wordt tuit irerl«xi««n o& &&•]* Indo»*le t «rag

Bt 1»t|.«BgriJk«t<» promotor V«B dit atxwnm ia dn
z«ttd« ««rdir e*&ö«ai9 - BIJ d* door
propa^Bcaai Bp«flul*«rt ai| op da cmfc«TT«l«it»idÉ di* mv on d ar
d* AaboaMMö l»«r*t t*n Mn«i«ii faa d* boudlag, dia d*
V*d«flaad«« Re«»nî ! U**/t «aoftuMMuin ia d*
Trljh«l<J»b*wG«iiie. £«a TBH aijtt aloeaiui i» dan otdt s
Taa l*d«r e**oMl n* t d* Madarlitad** Cv«rn*id onad<W*lliik.
«*a >*1 ». T«rt«r s«gt ld J t * Ia Hodarlaad Inuman «ij g««a
Ttl*ad «l,*at odfc ffö*a vij«ndt naajr «•! **n oab9tznu»b«r*t
ai«t ha«r woord Hoadaad*, al»pp« M tl»." Bij i* blijkbaar

d&fe, «&aa**jr ai j **i» alaftet «0 d* K*d**Xaid«*
tb» <t«iae»& tot het IUUWB van «tr«ff» Kflatneelai

d* Aüboim*»Mi. ai j a lajedg«u»%«ni fcicfa hl «r ia KA<*rl«ad
dat e* t*nalotte*

*a Uai ko«te
naar Ia4oi»8lö wlll«n t«rugk*r«i

Yolg«aB ham aou «r TRxxral la da partij
voel boerlp bsstoftü voor hot lot «a h*t atr*Taft v«a d*
Affiboaaoww* aou tmaoalkkaa OT*T ialicditiagom
uit ladoaosl* waaruit zou kwaa*n bUJfc«n» dat ia R.I«lci4ae*a
het idee lan&tttiBïsrhaDd T*ld gaat wiaaaa, dat d* JLaboaaw»aa

zijn voor a*fc herstal iaa d* ruat ea orda in
fan EJbr,^» sijd* dient maa *€htar t* bagrijpaa,

dat luit voortzottaa TB& d* atxdjd toor d* a&aolut*
lijkhaid feteB» g»«a zift awNKT &a*ft*

S» doalfeowuafc* aati-^t«d*rIftQ^«* propne&nd
c „a. zal aagelijk kuim«n luiden tot iacldanfc*»

et r«lletjia ia d* Anbaaa* n<M»oord*B»
3«t zou M«llioht gowaaai aslja on hi*rt«g*b voa t*

voran m«di nft*treg«l«i t* aanoa, doob «earuit
Ion zoudan 010* t «n bsatRaa kun daas. niet wordaa

d*

tóinltóarla TOK Binn«nl«ad»
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T«t»»a>Mi TitgfcxiB op t* «•**•! «iMbte MM MNHP c*riBff tuuital



*gj.fe .. YrAla. 7oyc* (PvdAl dd« 10 April 195E

AlffieUÏOElSK ZIJ» KOPPIGE im&K

DBIXHONDSKD JAAR HI3TOHIE WIST KEK NIET IN DRIE JAAH UIT.

(Van onze apeelale varalaggevar, Paul van 't Year)

"WIJ Anbonnazen zijn nu aannaai aan koppig alag fflsnaan;
ala wij aannaai "neen* hebban gezegd, konen «a daar niat gauw
op terug". Dit wart al J ta AoBon gelegd door da jailitaire
eoaeutndaat van nat allen!, «a J oor L. Flater», dia. zoals bijna
alka Aabonneea, familie haaf t onder da dertien duizend oud-
Knil.-*ilitalraa an hun gezinnen In da Nederlandse woonoorden*
Zijn opaerking typeert het aaaohorlgheidspevoel van de Aabon-
naaan dat ad j tijdan* oijn bezoek aan het eiland oiaaohlao wal
nat meest getroffen haaft.

"Hooit\hèb ik in mijn gaaprakkan mat "antl-Blfö" (da republik
van da 2uld-Molukkon) Ambonnezen aan apoor van haat Jegens
da pro-R.M.3.~era" kunnen ontdekken. Integendeel, wr waa ateada
aaa rarraaaand begrip voor da moeilijke positie van da
"verdwaald* broeders".

BROKD1R3

Natuurlijk zullen *1J da Ambonnezen in Nederland graag hier
opnemen" zal da gouvamaur dar Molukken. ar. latiiharharry, zalf
onze eigen broeders; zij horen hier thuia an els zij willen
warken aan da opbouw van ïndonaale, kunnen zij hier "iata groot»"
verrichten.

Ik zou niet durven zeggen dat het militaire bestuur van da
itolukken (waar nog ataads da ataat van oorlog en beleg haarat)
even wijd da araan haaft uitgespreid oa da Aabonnezen uit Vader-
land ta ontvangen.

Tijden» vela gaaprakkan «at hooggeplaatste officieren
op Ambon blaak mij wel,

dat in deze kringen haal wet j&indar anthouaiaajaa an varr-
gavingagasittdhaid haaraen.

Maar ook bij deze officieren vond ik het besef der eaaa-
horighald. "Hat zijn onze broadara • aear ook Ja broer noat Ja
wal «an» een pakslaag gaven ala hij fout gaweaat ia" zei aan van
da AAbonnese Btafoffioieran nlj.

AOTTBRDOCHT

In daza gaaat treedt ongavaar bat «ilitalra baatuur tegen
da Oïid-SlO-ers op* Man zou het ala aan versla van bat Kader-
laadse spreekwoord kunnen zian» wie zijn bpaadara liafheaft,
kaatijdt aa.

Hat kastijden gebeurt taan s niat a*ar letterlijk («nder-
half Jaar galadan ia op AAboa havig gaatraden}! ar ia gaan
apraka van "ailitaira" tarrattr op Aadx>n, nog «inder van
"Javaanaa ovaïbaaralug1' «t ge«awttgefi bakarlng tot da lala»-
alle drie voorap^d door da atvedTeater der 9tat «r* dr. Soumokil,
dia Dun* nog •**»&» i» la bittaalandaa van Oaraa rond *oat



r . 'i

Kr ia wel aohterdoahtige bejegening dar politieke partijen
Bllltalre oensuur voor bepaalde "verdachte" personen an aan
atalaal van vergunningen voor opaabara vergaderingen (da ver-
gunning wordt in da praatijk nooit geweigerd)

AVOHTOUR VOORBIJ

uw w B WUUWUUA. uv,* uawu^ iB.a ww* WA«| » CBNQQA. UB w n AA- ux wv an

dat da Aabonnaea zijn traditioneel chauvinisme een skispa hM
verloren. Het zal gaan eenvoudige taak zijn da 80.000 inwon*

•'•'

l

Heb "avontuur der HH3" la voorbij, aear dat wil niet xaggen

naw
van. AMbon er van ta doordringen, dat zij in da eerste plaats
Indonaaler en in de tweede plaats Aaboanaes zijn»

Driehonderd Jaar theorie wist Aan niat in drie jaar uit.
Haar mijn bezoek aan Ambon heeft mij ervan kannen overtuigen, dat
van bestuurszijde een verstejodi&e decentralisatie -politiek
wordt gevoerd an dat alle begrip voor de bijzondere moeilijkheden
van dit volk aanwezig is.

Op die basis zullen de vergaande plannen van de gouverneur
op economisch en sociaal gsbisd, voor de ''dokken in het algaaeen
an voor Ambon in het bijzondert tob uitvoering gebracht kunnen
worden.

GÜBEHKUR StfLUKV
Kepada

3drs Jebangaaku* Sdr2 ex-EK H,
dan keluarganja jg berada di
Kegerl Belanda*

Datigan kaaainpatan in i saja manjeruhknn kapada
saudaraE aupaja benar2 insjaf akan perdjaaaê<tn
kita untuk n>anagaakan negara dan bengsa kita
Indonaaia. Inilah aatuanja djalen bagi klta saana
untuk inalepaskan kita cl ar i pada eange&fflaii keaukaran
hidup dan datang kepada perbaikan nasib kehido^an
kita seeua, pun dari repat jong berasal dar! Maluku.
Insjaflah dan Aarilah klta beraama kerdje ontuk
pembangunan negara dan bangae kita, unttik kita dan
anak-tjutju kita dikaimidian hari.

Ambon, 14/3/52
LAÏÜHABHAHY

Boodschap van da gouverneur dar Kolukkec, aar, ff.
aan da Aabonaezan in Hederland»

,•
;|

•
|
l
|

Aan da broeders
laden van het az-Knll aa bas
gezinnen in Nederland.

"Bij daza gelegenheid doa ik aan beroep op
u allen u rakaaaahap t» geven van de «trijd voor
bat bestaan van laad en volk van Xndóntwit. Dit is
da enige weg voor ons allen oa onze eoailijkhaöan
ta orerwinnen au ons lot te varbeteraa - voor on»
«U.e»i Ook Toor ban. dia uit da Uolukkaa afkoastig
zijn. Ba»eft «A en laten «ij gaïaaaalljk werken
•aa «« opbowf Haffl lairf am volk, voor ons zalf «n
voor ons Tia«aa?naht-« :



Overeenkomstig mijn belofte Uwer Excellentie gedaan
tijdens het onderhoud op Dinsdag 27 Mei jl* heeft er h*d«n
een gesprek plaats gehad aet de Officier van Justitie die
de zaak tegen Hsine Pot «n Colson in handen heeft*,

Mr had er gesn enkel besnaar tegen dat de ban-
den net de persoon in qmeatie terstond door ïï souden worden.
Terbrokeri.

VAS DS DISNSÏ

Mr L* Eintboven.
AANi Zijne Kzoellentie

De Lui tenant- Generaal B.R.F.?» Hasselaan,
Julianakaseme, Clingendaal,
te
'm-Q B A T g .1 H A O B.



BINNENLANDSE ZAKM
B.V.D.

•rs-Grrav«ib.age,, 21 Mei 1952.
Javastraat 68»

Betr. : Activiteit van organisaties
rondom de zgn. Ambonzaak.

Bij de B.V.D, zijn recente berichten ontvangen inhou-
dende dat Westerling de vorming van de zgn.K.p.kernen van
5 man-leden van de L.O.O.I.S. wil opdragen aan

is thans in het bezit van een aantal vuurwapens,

zouden ae oescnucKing neooen over neeraere wapens,
die ze ten behoeve van een of andere actie van Westerling
zouden willen afstaan.

Westerling zelf is eveneens in het bezit van een vuist-
vuurwapen.

Het is nog niet bekend waar deze vuurwapens momenteel
zijn verborgen. Er zijn eveneens

nog geen aanwijzingen, dat Westerling en diens aanhang plan-
nen hebben om binnen afzienbare tijd tot een daadwerkelijke
actie over te gaan;

De Vice-Miniater-President, Minister zonder Portefeuille
is ter zake ingelicht.



1952.

140635
l

Activiteit van organisaties
rondom de zgn. jfiobonsaak.

tt* 19» ** 159W7.
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20 Juni 1952*

142292

Activiteit van organisaties
rondo» de tgn, Aabonaaak.

DoJIedorlandojtiJ hoeft
van do si j do van Westerling-aanhangers hot versoak ge-
kregen om oBoffioiVal sijn bemiddeling to verlenen ten-
einde de hangende kwestie Weaterllng-Kepubliek Indonesië*
op to lossen.

Daarto* sou Westerling «ioh vorbindon eioh verder
rustig to gedragen, af to «ion van elke aotio togen do
R.I. on wederom in ftederlandse militair* dienst to treden.
Do H.I. «ou dan vorder geen pogingen in hot werk stollen
om de uitlevering van westerling to verkrijgen on do «aak
w. laten rusten.

Over des* kwestie hooft genoemde Bederlander oen on-
derhoud gehad mot oon van d* ambtenaren van hst Hoge Com-
missariaat van de R.I., dooh condor enig resultaat.

Op de vraag of do B«I.in een soortgelijk geval oon
landgenoot sou uitleveren w*rd volmondig beaamd, dat de
R.I. or niet aan «ou denken oon landgonoot uit to leveren
aan oon vreemde mogendheid. De H*I* sou dan ook «oor te-
vreden «ijn wanneer ««hier in Nederland «ou terechtstaan
on do Justitie gebruik zou makan van de gegevens in do
W—«aak, haar verstrekt door do &.X.regering.

Torder word berioht ontvangan dat enkele loden van
de L.O.O*1.3. plannen besproken haddon om Kaïn* Pot on
Colsan uit ds gevangenis to bevrijden. Hiertegen sou van
andere sijde gewaarschuwd «ijn» waardoor verwacht kan wor-
den dat dos* plannen niet uitgevoerd sullen worden. Intus-
sen «ijn do politieautoriteiten die aot hot ondersoek ia
do aanslag op Harjono «Ijn belast net een on ander op de
hoogte gestold*

fan communistische «ljde is in do afgelopen weken ge-
tracht in of nabij enkele Ambotmase woonoorden oomraunie-
tisoh* pamfletten to verspreiden. Bnkolo jongere Aabonne-
c*n toonden hiervoor enige belangstelling dooh de kampra-
don «Ijn kordaat opgetreden on hebben doso pamfletten in
beslag genomen.

Omtrent do plannon van d« Hed.Regering om oen aantal
Ambonnesan op to nomen in de op to richten bswakingsoorp-
aent kan worden medegedeeld dal* een aantal oud-KNXL mili-
tairen or weinig voor voelt om - soals «ij dit noemen -
als wakers dienot t* gaan doen.

HS? HOOFD VAN DS DIENST

ViZijne Sxoellentie d*
Tioo-Minieter-Preaident,
Mini et er «onder Portefeuille.
0̂
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Terugkeer Anbonneaen
naar Indoneait»

Of grond van binnengekomen berichten werd de indruk
rerkregen dat «ngat rooi- terreur en schaamte on al a land-
Terrader te worden beaohouwd de voornaanate factoren aijn
die tot op heden hebben belet dat deze atrocdng aan do op-
perrlakte ia gekomen* .annear er dan ook aan mogelijkheid
iou beataanv dat da Ambonnesen «lob rrijelijk buiten een
organiaatie oa en onberreead zouden kunnen uitspreken dan
geren de beaohikbare beriohtan steun aan de varwaohting,
dat ar gemoedelijk «eerdere wenaan naar boren zouden koaac
roor terugkeer naar Indoneall» ^oala de «aken thans ataan»
tsiet het er «alfa niet naar uit dat binnenkort enige opan-
lijke aotie in desa ia te rerwaohten«

Uit meerdere bronnen,
«ijn de Informatie9 gekotten die er op souden kunnen vrijeen
da.t er in direrae kampen oni$er«er 400 Ambonnexen aijn» die
rooralanog aeer in het gehein, aan te kennen
hebben Begeren, dat sij als H.I.-onderdaan naar Indonealtf
«ouden willen terugkeren. Niet is kunnen worden vaetguateld
of dit (JRA?".i-led«n aijn. in elk tjeral ia bij deze borioht-
gering geen aprake ran rerwarring rnn dit niet-goor^aniaeer-
do aantal iaat de dan toaralli^ eren jjtorke tjroep ran "RAMiJ-
aanhangere.

Aan Zijne ïixoellantie de
Vioe-Minivter^Prealdent»
Miniater «onder Portefeuille»
Ministerie ran Binnenlandee Zaken
t» » a - Q R A T S B H A Q S.
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jLotlvlt*it va* or«aaiomtloo
rondo* do «ca« Aatooaaoak.

-^Vjr /' ̂tJAft-tfa*.

20 Aa«wt«o 1952.

f «o vorvolf» vu aijn oohrijToa wa 20 Juli 1952
10.142292, ho» ik te *or tfeov 8*eoUo*tto hioiftodo
to oiodoa ooa 24§ wtrralft-Twr»!»^ or»r d*
ia d* ftfa. iabeaftailc, MMÜL* dl« ««darftad* te afi«lop*n

ftij te B. T. P. ia h»t ^rtght tolnnwg^krm^a, te*
LOKOLLO ia T«rband «at h»t aflopm v*a idj

ng la te loop vwa te volfMte w«*k ninttit Aa«tx«lii
aauur Bttrop» «ÜL t*n«]c«r«D. ffaar hij «loh «a TMtig«n
i« diu. oog nl«t Wkwid* V«l iUMtt bij pl>nn»n «• kort B*
•i Ju •ftDlwurf» JodortttuK t« b««o«]c«cu

Hij b««ft ook «o kuaon fOfOTom. tet hij noodif ooo-
teot «11 ouaomtn »«t b««tuturml*d*a v»n te SiiohtlAC 'Door
te BomoB time**, O.K. voor aot rocolom iwt omkolo fiaoA-

JHMgologtiiaodoB^ Ov*r te voaoltatoa vaa aija tror-
blijf ia Anotfalii hooft hij «ooa codvtaOooxdo Mdotelia-

vwrotrokty dooa hij om» aiovovor aocal tovxodoa.

ÏÏ& HOOFD

Mr K. W.

Aoa Zijao BxaolloaUo
te noo*Kiaiotor*J»roaidoat«
Hiaiotor aoatei- frortof onillov

to
B A T g g a i a g.
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AOtfvltOit VMI OlMllofttiOO
radon d* uou

in
di« d« laatst* *«k*« t* OHM* k«nnl«

XB do offcolopoa «ofcon mijn or bij do **v»D. boriohton
lOfcMMttff dio or o» cottdoi

tJjproa uit do A«ftoitoo bo«o«iaf «r OJM bigtnnoii to tvljfolon of
ooit in otoot nlloa xijn hoo
do SKI » to ¥in»ionHj1ro«i Ook dov tot op ï*

t* »«h«>p«a ood«r d« hi«r t» l*aé* aanvoilA
« daoiook 4» g»i»»J*o

Mr» aowoeiL, hobton or too ¥&i«odncoii « MJ
d* XoiAoi1* «o» *ok*«* B**r«la«htl̂ «ld t« AOOA ont

Br* J.F» JfllWüJ^w U o»«* On vaa 4o«onoit| di* VLiJkbojuc
hot mttoloto VOB d* HKidl«o vtr*ot**otift bo înt la to sloa*

£o*l» to dooa «obmikoUJk, «vf do oofanid VMI bot
T»B do otri|d voor do «ofhtufeolijkhoid VIA do !0«3

do poHtlok VOA do Jtodorlo»doo HOf*rtasf «oor opooioml do
politlok VAO lijm» rxooUoütlo do imüioto^Frooidont Dr* DRSSS*
In ftijn vorMtt«rlo« oltto hij droicomnton oon hot «iroo von
9m mmumi iniiq»r»y ai* nij
nooit «on «ijn toroj<0oko«:

dio hi »«ol ««§ krî ^on", «odr» hij in
rd*



- a -
MIMXSTkW TAK BUfflSHLAMDBE ZAEXV
varrol* op aohr. Ho. l?£2flT9 d*d*. 6-3-1953 aoa Z.E. do Min* T. Biaaaal.

Zakaa

Tordor boroiktaa do £.V«D». alsnog ongaocntrftlearda nodo-
doliagoa» da-t ook aio vortegoawoordifor vaa do CRAV3,
op koataa vaa do «o varaaiging naar Xndoaooil wil gaan om do R«I«-*
rogoriae to bowocon ioto t o doon roor do hior to lando r«-blljr«n-
do AfflboaaoBon* Do fiaooooo raa do Toorotollon* dio hij do R.I»-

wil dooa Bijn d*>. ao« niet bekoad4
Hot aiorboToa wooxwogoroao cou ook ooa aaawijting kvaaoa

i hiorsi Ja t dat o* ondor do hior to laado aaawOBi^o AmboaaoBoa
Bi ja» dio ooa tomckoor ran do AnboaaoBoa aaar Zadoaooil roorotaaa,
aotcooa tot govolff «<m kwaaoa hobboa* dat aaa hot AMboaooo vraag»
otok door do AaboaaoBoa solt ooa oploooiag BOU wordoa gogovta*

Er io oohtor nog otoota ooa vrij aaaBioaliJk dool raa do Am»
boaaoBoat dat vasthoudt aaa do oio vaa aboolutó Bolf«tandi«h«id
voor do RM3 oa vaa gooa oovpronla wil woton. DOBO groop oriiatoort
Bioh thoao aoor op do vortoffonwoordiffor vaa do HMS ia Aaarika^

« oa hoopt vaa dio Bijda op atona oa loidlas bij
da trijhoidaatrljd.

Hat Hoofd vaa do Dioaat»



17 fateaarl 1953«

AOtivlteit *«a orgaalaatlfta ro&doa
da a0u Aaboasaak i

Ton varvolgt van mijl» athrijvaa vna
3 'o* 171953 'o* 173227 1 h«b ik da aer

dal«nv dat -
barlehtaa» > thana ha% pl«n
ia «rarna^iajc naaat «i da aaahangara ran da
C.R.A.SUS» ta bawa^an ia hangaratakiae ta «aan§
nat itat doal aadaraa da aaadaaht vaa da bulta&warald
op ha t protlaaa raa da R. W. S* ta Taatl^axi*

Batrakkaaa BOU Yoorta9 baholva ia XndonaaiV»
ook ia Aaarika da balaagaa vna da R.K»S# wlllaa
gnaa bahartl^aa*

Hat Hoofd vaa da Dienst,

Mr R*f* Faldarhof

Aaa Zi jaa EzoaUaatia
da Hlaiotar Y«n Mnnanlandaa Zaken,
ta



17 1955

Aativitait vaa argaaiaatiaa rondom
da aga. Aabaa-Vaatarliagaaak.

f «n rarrolga van «t jm
van 27 faaraari 1955 Sa« 175762, ka* ik
da ««r üw«r Bxaallaatia kiartij aaa *»
bl«4«B ««t ~ _ T«r«l«f «TOT *• o«t-
wikk«liaf «n la d« •(&» JbrnHu
di« d« laatst* waknt
gakoi

T«rd«r kan v*rd«n
lm d« af f «lopam

«c«d««ldy dat

kaaft gakoadaa avar aija aaaairaa Taar da
Afd. Bardraakt w kat •Yataraaaa Lagiaaa
Badarlaad* aa roor da aga* Oaltavaia-Baaai
aiaeka Club aldaar* Bat ligt ia da badaa
liagt 4at kij ap aaardara plaataaa ia Bad
laai dargalijka laaiagaa aal kaaaaa*

Vit van divarva aijda aatvaagaa
riaktaa ia kaaaan blijkaa, dat da
aaa ia Baiarlaad van plan aija aa ap 25
Maart a*a. ia Baa Baag wadaraa aaa daaaa-
atratia ta kaadaa. Ba palitia-^ataritaitaa
ia Dan Baag aijn baraida kiarvaa ap da
koagta gaatald.

ttjaa Bjcaallaatia da
Miaiatar vaa Bianaal
ta
'a-ft R A T 1 1 1 A O

Bat Hoof d Taa da Biaaat
ia lakaa

Mr B*W. faldarkaf
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Kr R*w.
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bijl. schr. d. d. 22-8-53-1

HAMMBT

«et verwij zing naar het geheime rapport van 11 Augustus
j «l», handelende over de a. e. komst hier te lande van zes Am-
bonnezen uit Nieuw-Guinea (Ir MAWSAMA c. a.) zij vermeld, dat
- naar nader ia vernomen - bij hun aankomst afgevaardigden
uit de Voonoorden aanwezig zullen zijn, doch mogelijk in totaal
elechts 150 man. Van Ambonnese zijde zou er voor gezorgd worden,
dat de ontvangst een ordelijk verloop heeft*

Na hun aankomst zouden vooraanstaande Ambonnese leiders
een bijeenkomst houden, waar verslag zou worden uitgebracht
van hun werkzaamheden, waarna verder besprekingen zouden worden
gevoerd over eventueel te treffen maatregelen of te nemen be-
sluiten.

Door de "Badan Perwakilan Rakj at Maluku Selatan"
(B.F.R.U.S.) is onlangs een onderzoek ingesteld inzake het
feit, dat de Ambonnees de C.R.A,W.S.-leden heeft
aangemaand ieder ƒ.25.- te storten voor khaki-kleding, omdat
rekening gehouden diende te worden met de mogelijkheid, dat
de C.R.A.M.S.-leden geheel onverwacht zouden kunnen worden
opgeroepen om met achterlating van hun gezinnen te vertrekken.
Bit zou dan verband houden met een terugkeer jaa.ar een vrije
R.M.S.; de gezinnen zouden later volgen. Zij die niet bij de
C.R,A,M.S. zijn aangesloten zouden volgens gedoemd
zijn in Nederland te blijven.

De B.P.R.II.5. moet na onderzoek tot de conclusie zijn
gekomen, dat er van het laten maken van khaki-kleding geen
sprake is maar dat vooral met het oog op de komst
der Ambonnezen uit Nieuw-Guinea bevreesd is, dat zijn invloed
bij de C*R.A.M.S. spoedig geheel zal verdwijnen en bovendien
thans nog wil trachten te halen watTer te halen valt* Tele
C.H.A.M.S.-leden zouden reeds vorenbedoeld bedrag bij hem ge-
stort hebben. (Het is inderdaad geenszins uitgesloten, dat de
rol van de ongunstig bekend staande binnen afzien-
bare tijd uitgespeeld zal zijn).

Van deze gelegenheid moge verder nog gebruik worden ge-
maakt te vermelden, dat het ingevolge een beslissing van Dr

opgerichte zgn. "Secretariaat-Generaal" onder leiding
van diens rechterhand te Rotterdam begonnen is met

« 2 -
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haar werkzaamheden, die tevoren bij Dr werden ver-
richt. Het Secretariaat-Generaal is in verschillende afdelingen
verdeeld, namelijk een politieke afdeling en afdelingen voor
onderwijs en cultuur, voor voorlichting en voor "planning" en
organisatie. Het zal t.z.t. gevestigd worden in het perceel
Bazarstraat 50 te 'a-Gravenhage, waar vroeger het Bureau Zuid-
Molukken ondergebracht was. De richtlijn voor het Secretariaat-
Generaal is: samenwerking over de gehele linie met de Neder~
lan.dee Regering, mits de Regering de wensen en belangen der
Ambonnezen respecteert*

De bemoeienissen van het Secretariaat-Generaal Kouden
zich uitstrekken over de B.F.R.H.3. en over de Ambonnezen
bulten de Woonoorden. Lettende op de contacten, die Dr

en altijd gehad hebben en nog hebben met Am-
bonnezen op Nieuw-Gulnea kan gevoegelijk worden aangenomen,
dat "buiten de woonoorden" niet alleen betrekking heeft op
Nederland maar ook op het zoeven genoemde Rijksdeel overzee.

In hoeverre het Secretariaat-Generaal reden van bestaan
Eal hebben, «al dienen te worden afgewacht; naar buiten is
hiervan tot dusverre nog niet veel gebleken.

20-8-1953.



Copie voor 00.199330
(20-10-1953)

O, 199833
één
CAW/I. TA. 10.
Ae-fciTitalt

Ik hab d« ««r Ow» Ezooll«ntl« hl«rn*T«aa MUI t* bidfova ««n
g*h«i« rapport) hand«l»nde OT«T lui in hoofd* fltsea vaxmalde oad«r-
warp, naar da Inhoud waarraa tar tokorting Tarwaaan mo«a wordaa,

Hut HOOFD ¥19 DS DIEBST,

/̂
.W.TalMr B.W.Taldarhof

Aan Zijna Sxoallantia
A» Kin!atar T*n Binnanlandaa Zakanr
t*



bijl . schr. d.d. 27-10-53

RAPPORT

Kort na het bekend worden van berichten over de opatand in
Atjen zijn volgene enkele inlichtingen in Ambonnese kringen ge-
dachten levendig geworden, dat dit gebeuren tot gevolg kan hebben,
dat Atj en een autonoom gebied in de Republiek Indoneeia wordt en
dat daarna ook andere autonome gebieden zouden kunnen ontstaan* Bus
in feite i een federaal Indonesië.

Tijdene een op 8 October j*l. te Dordrecht door het "Veteranen
Legioen Nederland" gehouden "Ambon-avond", waar als gasten verschil-
lende Ambonnezen van de B.P.R.M,3. aanwemig waren, heeft
vooreitter dezer organisatie, in een redevoering verklaard, dat de
R,M.3. zich nimmer heeft verzet tegen de soevereiniteitsoverdracht
aan de Republiek Indoneaia Serikat maar wel tegen het stichten van
de Republiek Indonesla. In voorzichtige bewoordingen seide hij ver-
der o.a., dat de R.H.S. nog steeds genegen la ala deelstaat in een
Federaal Indonesië te .worden opgenomen.

Deze woorden zijn op de bewuste samenkomst geuit in tegen-
woordigheid van de Ambonnese leiders P.W.LOKOLLO en Ir J.A.MlNÜSAMA.

Volgens een andere inlichting hebben deze Ambonnese leiders
opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de stemming der
B.P.E.M,3.-ere in de woonoorden, In het bijzonder wat betreft hun
mening ten aanzien van een eventuele vorming van de "Federale Staten
van Indonesië" en set betrekking tot de vraag of zij nog vertrouwen
hebben In dt strijd van het R.M.S.-leger op Ceram.

Afgescheiden hiervan zal tevens ingevolge hun opdracht nage-
gaan moeten worden of er B.P.R.M.S.-ere in de woonoorden zijn, die
terug willen naar Indonesië, ongeaoht de staatsvorm, waaronder zij
daar «souden moeten leven en of deze personen eventueel propaganda
voeren onder hun medebewoners voor terugkeer zonodig naar "de repu-
bliek van Sukarno".

Da mogelijkheid bestaat, dat Ir MANÜSAMA aet tsrzijdestelling
van Br de. leidende figuur der Ambonneaen in Nederland zal
worden, vooral i-ndiea het bericht juist is, dat eerstgenoemde vóór
zijn vertrek van Ceram naar Sieuw-Quinea door Kr Dr SÖUKOKIL gemach-
tigd ia namens de R.M.S.«regering op te treden en alle nodig geoor-
deelde maatregelen te treffen o.a. het intrekken van reeds verleende
volmachten aan in het buitenland verblijvende vertegenwoordigers
der R.M.3.

19-10-1953.
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R A P P O R T

Blijkans een bekendmaking van de Regering der H.H.S. in
het ultimo December 1953 verschenen nummer van "Mena Maria"
(Rotterdam)t ondertekend door Ir J.A.MANUSAMA, Minister van
Defensie, Hoofd der Politieke Missie, ia per l Januari 1954
een atrijdfonde der R.M.3. Ingeateld, dat naar men hoopt binnen
één jaar zestigduizend gulden groot «al «ijn. Het fonda ia
genaamd "Ponde Perdjuangan R.M.S." (P.P,R.M.S.)» het enige
officiële fonda. Aan het hoofd daarvan ataat een Directorium,
gevormd door Ir J. A.MAHTJSAMA, en Dr .
Twee niet nader aangeduide personen Bullen de financiële oon-
tröle uitoefenen.

Bepaald ia o.a., dat de "Vrije Zuld-Molukkera", waaronder
worden verstaan alle zich buiten de Republiek IndoneaiS bevin-
dende Ambonneeen, die aan het fonda bijdragen, ale Staatsbur-
gers der R.M.3. sullen worden beschouwd; *ij sullen dan een
officieel bewija van Staatsburgerschap ontvangen» dat tevens
geldt voor hun echtgenoten en kinderen die jonger sijn dan
18 Jaar.

De "Vrije Xuid-Molukkers", die niet aan het fonds bij-
dragen worden niet ala Staatsburgers aangemerkt. Zij ontvangen
dus geen bewijs ale vorenbedoeld.

Aan hen, die niet in ataat zijn te betalen wordt onthef-
fing verleend.

Voor hen, die zich in Nederland in een woonoord bevinden
bedraagt de bijdrage één gulden per maand, welk bedrag elke
maand aan de betrokken Eampraad moet worden afgedragen.

Ala een "Vrije Zuld-Molukker" twee maanden achterstallig
ia of indien hij tekort schiet in zijn verplichtingen jegens
de Kampraad, heeft de Regering der R.M.S. het recht het bewijs
van Staatsburgerschap in te trekken.

13-1-1954.
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faorav diaat t* word*» g*atald, dat da h*ar

ia upg«tr«4«a als vaoraittar
dar afdalia* Aaatardaa va» da Stiohtiaff "door da Bau«aa

•n gapeogd aaaft
•« d* haar ; ta tanataa *•* daalaaaa
aaa ««a f«ld-la»*aaliag t«n«lada aai *• Ragariag vaa
da R«pubïiak dar Zmid-Xolmkk*a (g. H. 3.) aftfaliJi t«
•akon ••» d*l»g*ti« IMMT d« T«r«iiffd« !«%!•• ar t*

«a aad«r Mm «ok w«l OT«r«*aBt«aa«B att d*
r |r*a«lda *«tivit*it«a raa g«ao«adc

di«, aoal* b»k«ad» T»O» d* iwlaafca tmr Aa»*a«i*a
opkoai «a bar«r»ijd« •alao-r» ««a t«*«tal a»r««B«a

mfsmuttogi «a aaa«a« aaar 4» kwMti* d»r Aabo-
09 d» 26 A^ril Jl* aaaf«vaac*a •onfer«nti« t«

kW
raada garapporttard vard,

dat aij ftiaa taaaa TOOT da k-abartigiag vaa da tal
dar Aaaeaasaa ia taaav* ¥aviadt* JHJ aau vaorta

ran plan ai ja roer pra»agaB4a«»do«laia<l«B aaar A,aarlka
ta rartrakkaa*

Dat vaoral arganiaatiaa raa varaatatrijd«ra - iadiaa
da«uraaa altkaaa wordt a*d»a!4 bat varvat Bi*r t« laad» -
taaaa grot* b*laagatalliag nottdaa aa^iaa vaor da «aak
dar Aaboaaaaa aaa ala aaa oyardraraa vaaratalliag ra»
aakaa aaatta «ordaa waaohowt, iadlta daaratda aaar
•ai» fijn aaéaald da» a«a aoataat( dat gaaaaad ia ta
aaataaa tvaaaa kat kiama aag t« aaaawa Tatvraaaa lagioaa
aa da oafetttakaatada Laadalijka orgaaiaatia raa Oud-
ZUagala Strijdara, da l.o.o.I.S., waaraij vara»adali|k
aag aaar afraka ia TBB aan p«raaoali Jk aaataat vaa Aa
varaaarda figwtr aat aaa aakal aaatinrali* Tmn
aat rataraaaa Lag4a«a aaa aaa aafcalijka r«lati». wal
ia aag «akala «aaadaa galadaa aaa aantal artikalaa
varaaaaaaa orar da vrljkaidaatrijd dar Aatoa«*aa ia
kat «rgaaa vaa da radaratiava Raad Taa kat Yaoraalig
Taraat ••darland»

Da argaaiaatiaa ia fadarlaad dia grata talaagat*!*
liag aakliaa vaar da «aak dar &a»«aa«a& sija da volgaadat

1» Sat Tataraaaa L^iaan ladarlaad (V.L.l.)» da varanlglng
vaa laéarlaadaa o«d-«trijdara aat ala k«ra da vwtaraaaa
uit Zadaaaai>«
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i* D» StioktiBf "fro patria*, dio, koowol aa*r aotivltoit
vooraoaoU jk coriokt i* op kot behartig» VBB do kolaaffoa
aor Xadiooko «odorlaadoro, took in ttoloagrijko aaio
aaadaakt ookoakt aaa Aaoo&ooo BJatffologoaiodo*»

3» Bo roodo coBOoado StiaatiBf "Door dl* Bui»»*» lro«w%
dio «iohv fokool in ovoroonotoBwiaf act baar d»«l

««l wijdt MB d« k«lu««n d«r A»fe«««è«
tot ttitlaff la bftwr om«a *]>• st«« ir*»

Ook ia A> orgiOMin TOA 4* «oiAo «MFOtfoae*«Ao
vraobijnoB r*g«lwtlf »rttlc«l«ii» ««•rui

••n !«»• wordt f0070x011 voor do Am$o«t«*oa on w**rln
do tolltl«k d*r üog«riii# t« )wuux«n opsiokto «OA
ooborpo oritiok wordt onAorworpon»

tttooon kot T, L,I. «M d» sUoating *Fro ?*tri«"
oootiuit oodort o«I«o tijd op dit goolod oojoomvcrkiiif
volko tot uiting koirt ia kot fooimomlijk bol«ggoa TOH
•iJooAkoMitoft »ot kot dool to orotootoroB togon k«t
toioi* dor Kogorlnc t.o.T* 4o ijBvomooon. proaljionto
fl^urott «it oolAo orcftaiMtloo trodoa kioroij «10
oprokor op* VoormoaotojuUt* IB»OBOOOB« v*o» do ho«r
,IÜ«»00«Oi »ijB iOA O»OTM«lO& Oio gttot «OJUrOSiff* 0.«.
word im iooo kiJooBkoaotoA kot woord goTv*r4 door
kot lid êor fwoodo toaor Kr K* TOB ftijokovorool»
•r «om fro Pmtrl» oa cro*

kot T.L.8.
LOAtottoBowado rooticdo 4* aoBdoekt op «lok door
ultlotlagon op OOB twootsl, to Aaotordoji OB

Don H**c fokoBdOBf Torco4oria«0ft *aa kot f .L.M.» «•or
klj o.a. toido, "d*t do toyttkliok d«r ZmioViiolttkkoa
to olloa tijd* of do Totoroaoa kaa rokoaoa aio «ij
•on trafoa oa 4aadw*rkolijko otoaa aaa do iaooaooo otrijd**

•lot k««okikt wordt oror KOKOTOB*, waaruit oo«
k&aaoa klijkoa» dat doco oyrokor do aoaiag raa kot H.B.
vaa kot T.L»s, kooft r«rtolkt, «aarvaa aij treuwoao
gooa dool aitaaak** oakokoad U» of dit H.B. do ko«r

torvako kooft godooavomoord. lol w*rd ia ooa
dor afdoliagoa TB» kot T.L.R. afkouriag «itcosfrokoa
oror oija optrodoa» «aéat awa aooado» dat hij aot oija
aitlatiatoa *ljn kookjo TOT to kaitoa WM fogaaa.
Citlatingoa» Koalo door do koor ' godaaa, wovdoa
nadioa niot aoor voraoao«, OB koanoB wordon ooookoawd
aio inoidoatool*


