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D,*m: 28 ORT.I970

Bijl.:

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

N r« : 10.318 27.10.1970

3etr. : Arabonese aangelegenheden.

Bijl.:

De groep TAMAELA is het er niet raee eens dat Ministei
President De JONG met MANUSAMA gaat praten en niet (ook) raet
een vertegenwoordiger van de A.P.2.H.S.
Daarom zal de A.P.JR.M.ó. (de .nissie) op 7-10-1970 te Den Haas
trachten de orde te verstoren.
Het object zal zijn: Plein l8l3 alwaar Minister-President
De JüNG, MANU3AMA zal ontvangen.

Uit een oogpunt van concurrentie zal de A.P.R.M.3.
acties voeren tegen de 3.P.; vooral gericht tegen MA'IUSAMA
en naaste medewerkers (LOKüLLQ, H^TIAHl).
In dit verband houdt LOKOLLü er rekening nee, dat de mogelijk
heid bestaat dat men een handgranaat door het raam van zijn
woonhuis zal gooien.
LOKOLLO.woont te Den Haag aan de 3azarstraat nr. jO. LüKOLLÜ
woont parterre, waarin ook het Kerkelijk Bureau is gevestigd.
Op de le etage is het kantoor van de 3.P. ingericht. De 2e
etage wordt bewoond door een Nederlands echtpaar.

Ter beveiliging van MANU3AHA zal hij door een K.P.K.
lijfwacht v/orden begeleid bij zijn bezoek aan Minister-
President De JüNG.
Ook zal K.P.K. worden opgesteld op het Plein 1813 en bij het
B.P.-gebouw Bazarstraat. oen en ander in overleg rast politie
Den Haag.
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De K.P.K.-leden zijn herkenbaar aan een band die zij om de
arm dragen.

Op de dag dat de vïassenaar bezetters bij de rechtbank
zullen voorkomen zullen ongeregeldheden worden veroorzaakt
door de A.P.H.M.3. die met een vertegenwoordiging aanwezig
wil zijn.
Dit leidt absoluut tot ordeverstoring ondat de B.?, ook raet
een vertegenwoordiging aanwezig zal zijn en derhalve een
botsing tussen de twee partijen onvermijdelijk is.

LüKOLLÜ is het niet eens met MA'TOSAMA en METIARI
inzake beleidsaangelegenheden. Naar buiten doet hij echter
voorkomen of ze eensgezind zijn.

LOKOLLO verwerpt de ordeverstoringen zoals die, welkt
de laatste tijd door bandeloze Arabon jeugd «rordt bedreven en
vindt dat de Nederlandse gezagsorganen hiertegen hard moeten
optreden, desnoods raet gebruikmaking van vuurwapens.
In dit verband heeft LOKOLLO uitgelaten dat lankmoedig op-
treden deze Ambon jeugd tot overmoed brengt.
LOKOLLO vergoedt dat de ordeverstorende acties van de jeugd
wordt geïnspireerd door:
a. zeer links socialistische (Ned.) groeperingen.
b. agenten van de R.I. die de bedoeling hebben hierdoor de

Molukse (3.M.S.) zaak in discrediet te brengen bij het
Nederlandse volk.

iSr zijn aanwijzingen dat de A.P. R.11.S. (althans enke]
figuren hiervan) en R. I.-arabassade zeer bedekt samenwerken
in een poging de B.P. (MANU3AMA) te bestrijden.
Bij de 3. P. is namelijk bekend dat (Minister
Binnenlandse Zaken - A.P.i?.M.S. ) heimelijk bezoek ontvangt
van R. I.-ambassade •oersoneel.
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Ünder de Arabon jeugd zijn veel vuurwapens die uit
Duitsland en België worden ingevoerd. Ookkrijgen aij wapens
door tussenkomst van Nederlandse oud-veraetsstrijders.

De Ambonezen te Leerdam vormen een aparte groep en
zijn op een enkeling na, niet aangesloten bij de 3.?. of
A.P.H.M.3.
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HAPPORT VAN C

AAN : CFO

Nr. :11.7^7 d.d. 27.5.71

3etr.: Wapenopslagplaats K.L.

Uit werd op ̂ -5-1971 ver-
nomen, dat er in kringen van de MM plannen bestaan om in de
komende maanden een actie te ondernemen tegen de in de nabij-
heid van Ruinen gelegen wapenopslagplaats van de K.L.
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RAPPORT VAN C

AAN : CFO

Nr. : 3A.155

Betr. : Missie Militair APRMS.

16.9.1971

Binnen de APRMS zal op korte termijn een militaire
coup plaatsvinden o.l.v.
Hij zal zich met een aantal vertrouwelingen presenteren ala
de nieuwe militaire regering en TAMAELA 'opzij schuiven.

en gevolg zouden reeds naar Amerika zijn vertrokken.
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datum

CO

O MEI1972 J*d

RAPPORT VAN G

AAN

Nr.

CFO
15.927 9.5.1972

3etr.: Sventuele wanordelijkheden bij komst van TAMAëLA.

Van
volgende vernomen.

werd op 16 maart 1972 het

TAMAëLA, die momenteel in het buitenland verblijft, zou het
voornemen hebben omstreeks 25 april 1972 (herdenking RMS-
proclaraatie) naar Nederland te komen.
De "minister van Defensie", , die tevens belast is n
beveiligingsaangelegenheden, overweegt echter TAMAëLA te ad-
viseren van zijn voornemen af te zien. Hij vreest namelijk
dat zich er bij aankomst van TAMAëLA (op Schiphol) wanorde-
lijkheden zullen voordoen als gevolg van het feit dat het
"volk" zich min of meer misleid voelt door de vage en tegen-
strijdige berichtgeving m.b.t. TAMAëLA's bewegingen.
Indien TAMAëLA het advies negeert, aanvaardt geen
enkele verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen.



RAPPORT VAN C.

Aan : CFO

No. : 16.5̂ 5 Jf.8.72
Betr.: Gespannen verhouding in wooooord Vaaaaen.

Op 17-7-1972 werd via de ID , het volgende
vernomen.
Relatie deelde mede vernomen te hebben dat het in het woon-
oord Vaassen tot een conflict dreigt te komen tussen de
aanhangers van TAMAELA en de aanhangers van president
MANUSAMA.
Het wachten is op de vonk die in het kruitvat moet schieten,
aldus relatie.
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CO

SAPPORT VAN C

AAN

Nr.

CFO

16.869

Tm:
2 7 "SS. 1372

27.9.1972
Betr.: "Invasie-plannen" in de Zuid-Molukken.

Van
werd op 8.9.72 vernomen, dat de "onder-minister

van Defensie" van de z.g. noodregering, •
. eind juli '72 contact heeft gehad

met de ex-KNIL kapitein WESTERLING
Gesproken is over mogelijke "invasie plannen" in de Zuid-
Molukken waarvoor WESTERLING wapens en huurlingen zou leve-
ren.
Het is niet bekend van wie het initiatief tot dit con-
tact is uitgegaan.
De "acting president van de noodregering", I.J. TAMASLA

die niets van een samenwerking met WE3T3HLING wil
weten heeft hierover onderhouden. '«VSST28LING is ver
zocht zich verre te houden van SMS-aangelegenheden.

MP.
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RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR. : 17.519

BSTR.: Te verwachten Molukse acties

Op 17.11.72 werd van RP-Zwolle,
het navolgende vernomen:

Van derden werd vernomen dat een Moluks meisje aan
een Nederlandse kennis van haar vertelde dat Molukkers
(MM-aanhangers) voornemens zijn in samenwerking met
de TJode Jeugd in het voorjaar 1973 acties uit te voeren
die Wassenaar zullen overtreffen.
Deze acties zouden worden uitgevoerd te:

"otterdam,
Den Haag,
Utrecht,
Amsterdam en
Groningen.

Voorts vertelde deze informante dat president TAMAELA,
als hij van zijn reizen naar België* (?) in Nederland
terugkeert, hasjies smokkelt.



RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR. : 18.667 2.5.1973

BETR.: Beveiliging van Zuidmolukse leiders
op/rond 25.̂ .73»

Van
volgende vernomen:

werd op 16.̂ .73 het

De "noodregering" van TAMAELA vreest, op grond van ontvangen
berichten dat op/rond 25»̂ .73 uitgaande van of ge-
inspireerd door de Indonesische Ambassade, activiteiten
zullen worden ondernomen om RMS-leiders uit te schakelen.
Behalve dat in MM-kringen de nodige maatregelen zijn genomen
ter bescherming van de eigen leiders, heeft de "onderministel
van defensie" contact opgenomen met
landelijk hoofd van de KJPK om hem te waarschuwen tegen ac-
tiviteiten tegen MANUSAMA c.s.
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d.

HAPPOaT VAN C - 7- B

AAN

Nr.

CFO

J t.

3etr. : TAMAeLA-groepering.

Van
ID-Utrecht het volgende vernomen.

werd d.d. 25.5.1973 d.t.v

Uit welingelichte kringen van de TAMAeLA-groepering vernam
, dat TAMAëLA nog dit jaar een verzoekschrift zal indie-

nen bij de Verenigde Naties ter verkrijging van onafhanke-
lijkheid voor de Zuid-Molukken. Dit verzoekschrift zal, zo
werd vernomen, nog dit jaar bij de algemene Vergadering van
de Verenigde Naties ter discussie worden gesteld. Indien rnen
de plannen van ?AMAëLA goedkeurt dan zullen de vaders en hun
zonen van de TAMAeLAgroepering Nederland verlaten en zich
begeven naar een trainingskamp ergens in Azië. De vrouwen
zullen moeten achterblijven. Later worden zij in de gelegen-
heid gesteld zich bij hun mannen en kinderen te voegen. Deze
actie is een onderdeel van een gereedliggend voorbereidings-
plan voor de invasie op Ambon. Dit facet van het plan vernam

van een voor hem onbekend commando uit Noord-Hederland.
Bij de jongeren roept dit plan echter veel vragen op en men
stelt zich voor alsnog zeer argwanend op. Men heeft het idee
dat dit weer een van de stunts is van TAMAeLA, teneinde zijn
mensen bijeen te houden. Laat hij niets van zich horen, dan
bestaat de mogelijkheid, dat hij zijn aanhang verliest.
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datu

CO

h

RAPPORT VAN C

AAN : GFO

JÜÏH. : Acti_g__v_an APIM tijdene sportmanifestatie

De " min v def" heeft als zijn mening te ken
nen gegeven het niet v;aarschijnlijk te achten dat de APIM op
11.8.73 tijdens het volley-bal tournooi ia A*ssen tot een aanval
over zal gaan» Hem hebben n.l. berichten bereikt dat de A?IM ,
die een minderheidsgroepering is,zich bewust is van de gevolgen
van een georganiseerde aanval op Z.̂ olukkers.
Omtrent een eventueel gezarnnnlijk optreden van commando s en KPK.
tegen de APIM is niets bekend.
De commando's hebben de strikte opdracht zich verre te houden
van eventuele conflicten .Indien er zich moeilijkheden voor
doen uoeten zij de plaatselijke politie hieromtrent inlichten.
Verzoeken, van KPK om assistentie van commando's moeten worden
gericht tot de " nin v def:' of de " ouder rain " .



ACD

datum HMEI1974

CO

b. d.

C ( ) nr.: f-~i l 8~f H d.d.

Aan : CFO

Betreft : Zuidmolukse activiteiten op 12 en

Bijl.:

Van
werd op 3.̂ .7̂  vernomen, dat er van de zijde van

de noodregering van TAMAELA op 12.4.7k geen activiteiten zij:
te verwachten.

Over de 25e april is bekend dat de noodregering
van TAMAELA in het gebouw "Musis Sacrum" in Arnhem bijeen
zal komen. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor elke Zuid-
molukker, ongeacht hun politieke instelling.
Aangezien rekening gehouden wordt met mogelijke ordeversto-
ringen van andere groeperingen, zal het gebouw worden be-
waakt door commando's. Het ligt in de bedoeling dat een aant
van hen reeds in de avond van 24 op 25 april bij het gebouw
post zullen vatten teneinde herhaling van hetgeen vorig jaar
heeft plaats gevonden te voorkomen.

Koot rptr.; Vorig jaar werd door de groep1 in de
nacht van 2k op 25 april pamfletten aangebracht
op de muren en ruiten van het gebouw waar de .
noodregering bijeen kwam.

301 At O

Deze rubricering geldt
alleen voor intern gebruik
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Betreft
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Executie-dag SOUMOKIL

Bijl.:

Op 10.4.74 werd
navolgende vernomen:

het

Op 12.4.74, executiedag SOUMOKIL, zal door de BP en PM
geen demonstratie of dergelijke worden gehouden.
Wel zal op plaatsen waar Molukkers geconcentreerd zijn
met enig ceremonieel de Molukse vlag halfstok gehangen
worden.

301A10
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/
datum 30MEI1975

CO

b. d.

d.d. 29.5.75.C ( CPO) nr.: 75/1168

Aan : CFO

Betreft : Activiteiten TAMAELA groepering

Bijl.:

Van _ werd op 7-̂ -1975
rernomen dat leden van de TAMAELA^groepering uit
Hoogkerk het plan hebben om een
'•afstraffing" te geven.
Aanleiding hiertoe is het feit dat betrokkene doende
is het "gezag" van TAMAELA te ondermijnen*
De groep fceeft de wacht betrokken bij de
woning van voornoemd.

301 Al O



^ /.nding 54.

P^3/75.

(arwerp: Zuid-Molukkers.

ACD
5 Jüïii 1375

CO
b.

Volgens mededelingen van zou in

de Wijert te Groningen een groepje ontevreden Tamaëla aanhan—

gers bezig zijn zich te formeren tot een aktiegroep met het

oogmerk om generaal Tamaëla te gijzelen.

Men schijnt duidelijk ontevreden te zijn over de gang van zakei

zoals het optreden naar buiten van Tamae'la en het xiitblijven

van tastbare resultaten.

¥at men, na een eventuele geslaagde gijzeling van Tamaëla, met

hem van plan is, is tot op heden niet duidelijk geworden.

Volgens heerst er een gespannen sfeer in de

Ziiid-Molukse gemeenschap.

Na de enorme teleurstelling, die de 25 ste april voor vele

Zuid-r Molukkers is geveest, te hebben verwerkt, schijnt onder

de Zxiid-Molukse jongeren de gedachte om tot hardere akties

over te gaan, sterker te vorden.
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Volgens zijn deze mensen in het bezit van een

rood legitimatie-bewijs waarop een foto van betrokkene

voorkomt.

Op deze legitimatie-bewijzen zou._e_gn_ jst.empeJL siaaax. van de

^Indonesische Ambassade hier te lande.

Van de verdere tekst van deze legitimatie—bewijzen is niets

bekend.

Volgens zijn vuurwapens in ruime mate voorhanden

onder de Zuid-Molukkers in Groningen.

28-5-1975.



datum 26APR1976

CO

b. d.

r, J*f J* d.d. 2 6 APR, 1976C (CFO) nr.

Aan : ' CF

Betreft : Verspreiding TAMAELA pamfletten in Capelle.

Bijl.:

Op 8.3.76 werd
het volgende vernomen.

In het weekend van 21 op 22.2.76 hebben TAMAËLA-aanhangers
pamfletten verspreid onder de actieve B.P. leden.

Het
pamflet was in twee talen gesteld: in het Maleis en Engels.
De buitenlandse politiek van MANUSAMA werd in het pamflet
aangevallen. Mogelijk kan door deze actie weer een verscher-
ping van de tegenstellingen tussen de B.P.-ers en de aan-
hangers van de Missie optreden. De pamfletten waren onder-
tekend door de Minister van Buitenlandse Zaken,

Voor is dit een aanduiding dat in alle wijkei
dergelijke pamfletten zijn verspreid. De bezorgers van deze
pamfletten werden bij de wijkraad geroepen en gevraagd hun
activiteiten te staken. Zij hadden de wijkraad echter mee-
gedeeld, dat zij met dergelijke acties zouden doorgaan.
Omdat er na het uitdelen van de pamfletten bijna een con-
flict ontstond, heeft men getracht de jongeren binnen het
wijkgebouw te houden, om er zodoende voldoende toezicht op
te hebben.

301A10



ST AAN: HOOFD B.V.D.

t.a.v. de Heer

Nr 86.0620b„4/ DATUM: 2 juni 1976

-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

Datum bericht

Bron

: 31 mei 1976

: Personeel KMar

ACO

tlaluui

CO

6 JUK 1976

d. _

tadtrverp i Anoniea telefeeagevarekj

Op Yrijdag 28 «ei 1V1nurir5iii~T»10 uur, werd door
peraoaeel ran da Brigade Eoainklijke Mareohauaeee TalkeaVurg,
d« dix«ot« t«l«feonlija

•m oaW)e«nd» MUI, wiatev «al̂  dlftlvei lollaad* •pr«k*adt

T«rt«lé* dat «v ia bat A»lN»a*>«aka*i Iteortoaaht *«
v«rd TOOTb«r«id door 4« ar»«f ÏAMAÊUL.

B* gij»«liafaa«ti« BO« t* >a«6rav«nhac« ylaata
Datva, tijd of T»rd»r« infoxaatl*a v«rd*a ai«t r«r«tr«kt.

0«Znfora«*rd aaar d« aaa» rmn d«f«a» dit %•!£• «a waav
Taadaaa( v*rd door d* onb«k«ad« geantwoord dat hij raamlt ««a o«l
t«l«f«a*«rd« «a dat hij baag "*• TOOP wraakaeti**.

Owrraagd aaar d« r*d«i waarom hij juiat d« Brig«d« Talk«a>
Vurg b«ld«, antwoordd* d« oaWktad* dat hij h«t bcrioht teoh ae«at

Y*rd«r« inforaati* w*rd ai»t T»ratr«kt. Door h«t diaaat -
doaada par«oa»«l vaa d« Brigade werd nog wal gerraagd of de aaa
terug wilda bellea, iadlaa hij aeer inforaatie sou kannen reratrek
kea.



datum 2 8 M R T 1 9 7 7

CO

b. d.

C (

Aan

Betreft

d.d. «2-S -'S -

De TV-uit zending "Ambon door de eeuwen1*.

Bijl.:

Van werd op 3 februari
1977 vernomen dat er onder de jongere Z.Molukkers h.t.l.
beroering is ontstaan als gevolg van de TV uitzendingen
genaamd "Ambon door de eeuwen".
De "moord" op hun held PATTIMUHA, gepleegd door de
Nederlanders, alsmede het feit dat Indonesië betrokkane
nu beschouwt als len van hun helden, heeft in het bij-
zonder onder de jongere Z.Molukkers reacties opgeroepen.

Naar aanleiding hiervan heeft er op 1 februari j.l. in
Tiel een vergadering plaats gevonden waarbij o.m. aan-
wezig waren jongeren uit Assen, Boven-Smilde, Opheusden
en Tiel. Staande de vergadering is besloten om bij
MANUSAMA het verzoek te deponeren om er bij de Neder-
landse regering op aan te dringen deze uitzendingen stop
te zetten. Indien door de Nederlandse regering niet op
dit verzoek zou worden ingegaan, zullen op korte termijn
acties plaats vinden gericht tegen één van de Ministers
Den UTL, v.d.STOEL, v.AGT of v.DOORN.
E.e.a. in samenhang met een actie gericht tegen niet
met name genoemde leden van de Indonesische Ambassade.
Naderhand werd vernomen dat MANUSAMA van dit verzoek in
kennis was gesteld en zich uitgelaten heeft dat in een
Democratische staat aan een dergelijk verzoek geen ge-
volg kan worden gegeven. Hij heeft hen te verstaan gege-
ven aan deze plannen geen uitvoering te geven.
Naar verluidt zou men zich in eerste instantie bij deze
uitspraak hebben neergelegd.

101A10 - 506622*



datum 2 3 SER 1977

co

b.

C ( CFO) nr.:

Aan :

Betreft :

23 SU7. W

TETAllPTA-Sr,

Bijl.:

— Op 10-8̂ 1977 werd vernomen

dat
een kleine groep jongere Molukkers in Groningen, zich
hebben voorgesteld op niet al te lange termijn een
actie uit te roeren.

301A10 - 506622*


