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Bespreking H.BVD met de Minister en de Secretaris-Generaal op
14 januari 1975-

1. De Minister tekende de kwartaallijsten T en M. Vroeg toelichting op
enkele punten, in het bijzonder Zuidmolukse zaken.
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ex. 2: P*. iPH.BVD
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Betreft; Verslag van het bezoek van de Minister van
Binnenlandse Zaken aan H.BVD op donderdag
8 januari 1976.

5. Zuidmolukse zaken.

£. Allereerst kwam de vraag aan de orde welk nut de informatie
~~ had opgeleverd en in hoeverre de gevolgde werkwijze beter

had kunnen zijn.
De Minister had niet veel neiging op deze vraag in te gaan.
Hij meende dat er duidelijk door ieder gedaan was wat er
mogelijk was; en wat zal men dan nog meer kunnen doen?
Dit leidde tot enige discussie rond het probleem van de
beheersing van de informatiestroom. Tijdens de actie
kwamen allerlei ongeevalueerde berichten in circulatie
die vaak de discussies op een dwaalspoor brachten.
De Minister achtte dit in een dergelijke situatie onver-
mijdelijk.

Jb. Een bezoek werd gebracht aan de VIP-room, waar TD een
~" tentoonstelling had ingericht van de gebruikte technische

uitrusting. De Minister toonde zich geïnteresseerd in de
gevolgde werkwijze en was met name onder de indruk van het
luister-probleem (i.v.m. de verstaanbaarheid).
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Na afloop van de demonstratie werd met PH.BVD, PH, H.C en
CP gefilosofeerd over de verwachtingen ten aanzien van het
Molukse vraagstuk.
De Minister bleek teleurgesteld over het feit, dat door ons
van de gesprekken met de Molukse leiders weinig wordt ver-
wacht. Als BVD-opinie werd gesteld dat radikale elementen
vermoedelijk tot nieuwe acties zullen overgaan zodra
duidelijk is, dat aan hun verlangens niet wezenlijk wordt
voldaan. Dit maakt het voor de BVD noodzakelijk om de in-
spanning te vergroten. Er zal een hergroepering in de Dienst
nodig zijn, waarbij extra personeel wordt vrijgemaakt voor
deze taak. Daarnaast zal het nodig zijn de relatie met de
Indonesiërs te verstevigen en ook operationeel met hen
samen te werken.
Tenslotte moet de BVD nauwkeurig op de hoogte zijn van de
posities die door de regeringsvertegenwoordigers worden
ingenomen.
De Minister sprak zich niet uit ten aanzien van deze onder-
werpen, doch zal eventuele nadere voorstellen in overweging
nemen.

De voorgenomen besprekingen in het Europese kader zullen
voor wat ons land betreft zaak zijn van de Minister van
Justitie en Binnenlandse Zaken gezamenlijk.
Ik heb de wens uitgesproken daar vanaf het begin bij
betrokken te mogen zijn om onze belangen veilig te stellen.
Dit is nodig, ondanks het feit dat men hier politieke
samenwerking beoogt en niet inlichtingensamenwerking.
Deze zaken lopen in elkaar over.

9 januari 1976 H.BVD
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Gesprek met de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 20-1-1976.

Ik deelde de Minister mede, dat wij besloten hebben de
sectie CF voorshands met vijf personen uit te breiden,
teneinde meer aandacht aan de Zuidmolukkers te geven.
Dezen moeten uit andere afdelingen van de Dienst worden
weggetrokken. Dit zal waarschijnlijk later weer aanvulling
noodzakelijk maken.
De minister wacht nadere mededeling daarover af.

9-2-1976 H.BVD
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Gesprek H.BVD met H.P. op 21 april 1976

1.

2.

3. De Minister wilde weten of wij nu voldoende op de hoogte
zijn van Zuidmolukse activiteiten. Ik heb ontkennend geant-
woord en erop gewezen dat wij de begonnen hongerstaking in
Amsterdam eerst op het laatste moment wisten.
Wij hebben niet de verwachting doeltreffend te kunnen pene-
treren onder activistische jongeren.

k.
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Betreft: Bespreking van Minister Mr. W.F. De Gaay Fortman
en S.G. Mr. P. van Dijke en PH.BVD, PH en HK op
29 december 1976.

Het volgende kwam aan de orde:

1.

2.

3. Terrorisme

Zuid Molukkers.
Naar aanleiding van de constatering van de Minister dat
in de thans bijna voorbijgegane decembermaand acties
van Zuidmolukse zijde zijn uitgebleven, brengt PH.BVD
naar voren dat hierbij mogelijk van invloed kan zijn
geweest een door de BVD in de Zuidmolukse hoek voor het
eerst toegepaste taktiek.
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ibruari 1977

- PA

'van Binn. Zaken

1.

2.

3.

k.

5« De stand van zaken m.b.t. de KPK en de Tamaela-commando's uiteengezet.
De Minister van Justitie zal nu moeten beslissen dat deze ordediensten
moeten worden opgeheven. Ik heb de Minister eraan herinnerd dat de
Minister-President op 17 januari 1976 aan Manusama heeft toegezegd dat
de kwestie van de ordediensten een punt van overleg zouden zijn tussen
de vertegenwoordigers van de Zuidmolukse gemeenschap en de-Ministers v
Justitie en van Binnenlandse Zaken. De Minister zal hierover contact
opnemen met zijn ambtgenoot van Justitie en zijn aandacht vragen voor
het feit dat het gewenst lijkt de aanzegging tot opheffing van de orde
diensten op te schorten tot na 25 april 1977 (viering oprichting RMS).
Ik heb de Minister toegezegd dat wij hem voor die tijd nop alle rele-
vante informatie over de stemming in de Zuidmolukse sfeer m.b.t. de
opheffing van de ordediensten zullen toezenden.
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Kort verslag van de bespreking Minister~H.BVD op 13 april 1977

1.

Ordediensten Zuidmolukkers

De Minister wil gaarne worden geïnformeerd over de resultaten van
het K.P.K.-congres op 16 april te Eist. Ik heb de Minister ingelichl
over het feit dat de "Nederlandse autoriteiten" bij de K.P.K. en de
Tamaela-commando1s een beroep op bijstand hebben gedaan voor het
geval dat arrestaties van Zuidmolukkers (i.v.m. een gewapende overvj
op 19 maart op een Surinaamse sociëteit in Amsterdam) tot ongeregelc
heden zouden leiden.
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De Minister die op de hoogte was van de algemene gedragslijn van
Justitie dat de plaatselijke autoriteiten in dergelijke gevallen contact
kunnen zoeken met de ordediensten verzocht mij dit concrete geval met de
D.G. Politie van Justitie te bespreken.

r
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Gesprek met mr. F. de Haan, 13 april 1977

1.

2. Hoofd B.V.D. dringt aan op voorzichtigheid bij het
opheffen van de Zuid-Molukse ordediensten. Zeker
niet doen vóór 25 april. Wijst er op, dat die van
Tamaëla veel gevaarlijker zijn dan die van Manusama.

19 april 1977
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1.

2.

3. De voorzitter van de Vaste Kamercommissie heeft te kennen gegeven
niet v66r 6 september a.s. (aanvang proces Zuidmolukkers) bijeen
te sullen komen.

k.

6» Gesproken over de verhoren van de Zuidmolukkers.
Aan het verhoorrapport heb ik toegevoegd een overzicht van hetgeen
de Dienst ten opzichte van de Zuidmolukkers heeft gedaan en nog Bal
doen. Evenals het verhoorrapport kan dit overzicht dienen als
achtergrondinformatie voor het komende gesprek met de Vaste Kamer-
commissie.

7» Achtergelaten twee "proefbulletins" over Zuidmolukkers. Het voor-
nemen bestaat deze bulletins op dag- of weekbasis toe te zenden
aan de M.P. en aan de Ministers van BiZa en Justitie. Zij bevatten
dag- tot dag-informatie over hetgeen zich in de Zuidmolukse gemeen-
schap afspeelt en geven een indruk van de informatie waarmede de
Dienst zich bezighoudt. De Minister ging akkoord met dit initiatief
en zal nog laten weten of het bulletin ook aan de Minister van CBM
dient te worden gezonden.
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van Binn. Zaken

Kort versla* bespreking S.G. - H.BVD d.d. 21september 1977

1. De BVD zal voorlopig niet deelnemen aan de ambtelijke werkgroep
Zuidmolukkers, die door de S.G. is ingesteld in verband met
zijn lidmaatschap van de S.G.-commissie "Bestuurlijke Integratie
Zuidmolukkers".

23.9.1977

HBVD
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Kort verslag bespreking Minieter - S.G. - H.BVD d.d. 22, september 1977

1.

3. De Minister ziet bezwaren in een dagelijks Zuid-Moluks bulletin.
Afspraak: de BVD gaat voort met het verstrekken van - zo mogelijk
maandelijks - "regeringsbrieven" over Zuidmolukse aangelegenheden.

26.91.1977

/

t/
HBVD
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Kort verslag van de besprekingen met de Secretaris-Generaal op
18 november 1977 en 13 januari 1978.

18 november 1977

13 januari 1978

1.
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Daar de Minister van Binnenlandse Zaken belast is met de coordim
tie van de Zuidmolukse problematiek heb ik de Secretaris-Generaal
gesuggereerd of het niet wenselijk zou zijn dat wij de Minister i
een meer frequente wijze, bijv. dagelijks, op de hoogte zouden
houden van de activiteiten onder de Zuidmolukkers.
De Secretaris-Generaal stond hier welwillend tegenover, ik zal di
vraag ook aan de Minister voorleggen; over de uitwerking kan dan
nog nader worden gedacht en gesproken.

16.1.1978 H.BVD
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Gesprek H, BVD met Mr. Van Di.lke Secretaria-Generaal Binnenlandse
Zaken op 22 februari 1978

Op 1̂ .2.1978 heeft de Dienst^bezoek ontvangen van de heer
, belast met de coördinatie van Zuidmolukse aangelegen-

heden. Tijdens dit bezoek is gebleken dat de heer nog
niet kan beschikken over alle voor hem relevante informatie uit de
Zuidmolukse gemeenschap. Ik heb de Secretaris-Generaal medegedeeld
dat wij bereid zijn de heer te voorzien van de informatie
waarover wij beschikken.
Voorts heb ik de Secr̂ aris-Generaal gesuggereerd een bespreking te
beleggen met de D.G. ̂&V, de heer en mij teneinde te
bezien of en in hoeverre^ de informatievoorziening aan de heer

kan worden geoptimaliseerd.
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Nadat ik een korte beschrijving van de stemming in de Zuidmolukse
gemeenschap had gegeven, overhandigde de Secretaris-Generaal mij
een brief van de Zuidraolukker uit Vaassen. Een reactie
op deze brief heb ik de Secretaris-Generaal inmiddels op 23.2.197È
overhandigd.

/ H.BVD
3 maart 1978
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Kort verslag van de bespreking met de S.G. op 28 augustus 1978

De S.6. vroeg mij of er bij de Dienst iets bekend is over
"verplaatsing" door Justitie van Zuidmolukse gezinnen van Waalwijk
naar Ridderkerk in verband met de godsdiensttwisten in Waalwijk.
Bij informatie naderhand bij het Ministerie van Justitie (C.R.I.)
is van een dergelijke activiteit niet gebleken.

De S.G. deed de suggestie om onder zijn leiding tot een periodiek
gesprek te komen tussen de D.G. OO&V , de heer en H.BVD
over Zuidmolukse aangelegenheden teneinde de Minister in dit soort
zaken gecoördineerd van advies te kunnen dienen. Ik kon mij met
deze suggestie van harte verenigingen.

1978



nr ex.nr.:f

ex. 1: PH.BVD -
2: S.G.-BiZa
3: HK

5:
Gesprek H. BVD met S.G. Mr. P. van Dijke op 23-3-1979

n
1.

2.

Ik heb een korte uiteenzetting gegeven over de huidige situatie
in de Zuidmolukse gemeenschap. De belangrijkste omstandigheid in
dit kader is op dit moment een onderlinge vete tussen een aantal
"ongestructureerde" jongeren uit Assen en . Beide par-
tijen trachten zich te bewapenen en in verband hiermede zou een
belangrijke wapentransactie plaatsvinden in het weekend van
2k maart. Achteraf is gebleken dat deze transactie nog niet is
doorgegaan, politiemaatregelen waren voorbereid, doch zijn niet
uitgevoerd. Wij blijven deze zaak nauwlettend volgen»
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/van Binn. Zaken

Kort verslag ran een bespreking «et de Secretaria-Generaal
op 11 noveaber 1981«

1.

2.

De Dienst ie op de hoogte van het voornemen van enkele leidende
Zuidaolukkers OM in de loop van 1982 acties in Indonesië te ont-
ketenen, teneinde rond in dat jaar te honden Bussell-tribunaal, de
nodige publiciteit te creëren en de betrekkingen tussen Indonesië
en Nederland te verstoren.

27 noveaber 1981

ex.nr. 1.: PH.BYD - PA

3.: HK
4.: KA/S
5.» PA
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nr. 1.710.192 ex. nr,

Kort verslag van het gesprek met de Secretaris-Generaal

d.d. k januari 198*1. -̂van Binn' Zaken

1.

2.

3- Ten gevolge van opgelopen huurschulden wordt een aantal Zuid-
Molukkers in Capelle a/d IJssel uit zijn woning gezet. Deze
ontruiming stuit op felle tegenstand bij de Zuid-Molukkers.
Duidelijke politieke aspecten heeft de zaak nog niet, de
Dienst is echter alert en beschikte reeds over voorkennis
van een mogelijke gijzelingsactie.

HBVD /9 januari 198̂



ex.nr.: /

nr. 1.715.192

/v/van HBVD /van BiZa
Kort verslag van de gesprekicen met de Secretaris-Generaal

d.d. 8 en 1? februari 198̂ .

1. Naar aanleiding van de recente onrust in Capelle aan den IJssel
in verband met Zuidmolukse huurschulden vroeg ik de Secretaris-
Generaal wat er precies is afgesproken tussen Minister Rietkerk
en de burgemeester van Capelle. Dit naar aanleiding van het feit
dat er in Capelle geruchten zouden circuleren dat de Minister
heeft beslist dat de niet-betalende Zuidmolukkers zonder meer naar
hun huizen mochten terugkeren. De Secretaris-Generaal zette uiteen
dat de Minister slechts heeft gezegd dat dit mogelijk zou zijn
indien er een oplossing voor de huurschulden is gevonden.


