
Diverse verenigingen m.b.t. de
Zuid-Molukken
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Verbinding: Ko.12 8 Mei 1953.
Doss.170/52.
Onderwerp:"Hulpfonds voor Studerende Ambonnezen in Nederland".

Vi Mtl 1953

Hierbij wordt medegedeeld, dat
werd vernomen, dat de Stichting "Helpt Ambon in

l'Tood", waarvan het bestuur te Utrecht zetelde, sedert kort
is ontbonden. In de plaats daarvan is te Leiden opgericht
het "Hulpfonds voor Studerende Ambonnasen". Deze vereniging
ontvangt JflïiancïeTte bijdragen van hier te lande vertoevend*
Ambonnese families en Nederlanders, die met de Ambonnezen
sympathiseren.

De vereniging onderhoudt contact met Dr NIKIJULUW te
Rotterdam.

Het bestuur is als volgt samengesteld:



NO. 1948 - A -'
, ./ i 29 April i955i - ,b

bijiage:éên. , / ^ ^T"~ ' --------------- '' $
Onderwerp: Yereniging"Bej^aagen der Vrije -~-^*- ........ , . ........ ,. ; . - / j t

. V- r • £ M£| 1955 . j"

__-*•»
In aansluiting op het vermeide in het dẑ ."'ë'öĥ ĵ r*S:::S«i-.--i9̂ -8 -'55

van 2l-4-i955 - Uw schrijven N'o. 270915 valî ||J»'«'5̂ T955 -'word-B hierbij
toegezonden een aiiasali fotocopie van s pm l iijî if|dl ̂ng - t e v eas agenö.a
voor het bijwonen van een bijeenkomst - cont.actavond - van de Perkum-
puian " Kepentingan Ra1 jat Hepubiik Maiuku Seiatan", welke op Vrijdag
2k-4-i955 te circa 20 00 uur in " Huize de Liefde" aan de Da Costa-
kade 102 te .Amsterdam werd gehouden.
T. a. v. het verloop van deze bijeenkomst kan thans het volgende wor«l

den bericht:
Deze bijeenkomst werd geleid door ds voorlopig voorzitter van het

" Gomitê Afdeling Amsterdam en omstreken" Joh. WATÏIMBHA,

_ en bijgewoond door ongeveer 40 personen. De helft hiervan - of
ongeveer 20 personen - bestond uit te Amsterdcoa wonende Ambonezen. De
aanwezige Nederlanders waren hoofdzakelijk leden van het V. L«^ .-afde-
ling Amsterdam en de stichting " ̂ oor de Eeuwen Trouw".

Tijdens deze bijeenkomst, \veike MM. slordig was opgezet en ais ge-
volg daarvan een enigzins "rommelig" veri.oop had, werd een bestuur
samengesteld, waarin zitting namen;
J.M. W. WAÏTIMBNA v. d ais voorzitter,

' voorts werden enige andere te Amsterdam wonende .Ambonezen aangezocht
om zitting te nemen in het bestuur v&n deze vereniging, doch deze zou-
den nog geen definitieve toezeexinp; hebben gedaan om een bestuurs-
functie te aanvaarden.

Door de _ werd tijdens deze bijeenkomst - in de
Indonesische tatii - een uiteenzetting gegeven over het doei eri stre-
ven van de op te richten vereniging. Hieruit bieok, dat het hoofdza-
kelijk de bedoeling is, om de buiten de woonoorden in Nederland ge-
vestigde Ambonezen in deze vereniging samen te brengen - bundelen -.
Regelmatig bijeenkomsten te houden en de strijd van de R,M.S. te steu
nen, aoor zich Achter de R,ivï.S.-leiders.'"scharen en geiden daarvoor
bijeen te brengen.
Daar velen der aanwezige Nederlanders de Indone si serie taal niet

machtig bleken te zijn, verwekte het bezigen van deze t^ai merkbaar
enige ontstemming onder dit deel cier aanwezigen.
Door werd medegedeeld., dat door de vereniging
geiden bijeen wciren gebracht, om op een der bijeenkomsten welke op
25-4-1955 ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de R.M.S. te
Uea Haag zouden worden genoudsn, een rierinneringsbord aan te bieden
aan minister MANUSAMA Johan Ai varez, '.
Nadcit door en

een fiim was vertoond over het
bezoek van de R.il..o.-leiders aan de verschillende in Nederland geves-
tigde woonoorden voor Ambonezen, werd deze bijeenkomst te circa 2# OC
uur beeindigd.Mnde.



_
;ƒ Verenig in^: '^clan^en.^ der Vri.je " .̂liö.- blu ;kers;l.

Secretai-iaa-c: "t-o . .ero':::nc> 'c 5 .̂uis
' Lefoon: "A 0132 Ge- ecn'.e Giro .N 't^cn B6-21

••fi •
.•tis:,erOa =1, !?• A^rr.l 1955

L. S. ' •
Tierbij nodigen vH.j U uit - :>ede nar» r aan1 si;" ing van de rec^ s vfcyzonrlen

delinj-en terztCcc - iet 1-et "bij-.onen van e contactavond op Vr?idag-22 \prnl 1955 in
""Tuiz-.e de Liefde", TfcJ Costa'.rade 102^ alhier, Zaal III aanving O uvtr, saai oren "( uux%

l j^ re1 ;enen'stellig op üsv ko.ist. i

JL.P:.?.J1RA ""

1. I^ta_j>ërAbógJ:a3in P A U 7 : : 6. Dja^.;abai^Pertanjafln^ ';'elil.ing .
elVo 'sV-oord Beantv/oordinfr "rorid^rar.g

2« ???•???. -^a ta_j>.lgh Tn. ICayy ' 7. EertoeAJpjelcaix Fil̂ i
Toespran'; door de TTr.T-"aya * K.lj 'voorstelling

3. 7.ata Sa Ytboetan^ oloh had?.rin 3» ïtevffliian oleh "Fonoeda lêilv^xU.".,
Spontnne"'reaóties aaTTrezi: en . Hs:miian klan!:en door ;'Jonp,e
n . - ^ t. ,i ^ - - , , « blu'^cers:1i:-. Ha' •auan oleh ' r>e ioeda j-ialiuo^
T'a-.'aiian"rlanl<:en^.oor "Jon^e blu'-.^ers" 9. lê^töecLjjpe^P.
T, n ..., .̂  , ^ / Piï ivoorstelling

^^ Pgngetogg.
. Sluitijlg

F " .

na :ens het Ca T

•. • ^ ' Voorzittei*.



No. 194S - '55. ' • - *.->'•'"' .__.
... 2i AnriT 1955*

bijlage: een. <?ô
Uw schrijven JSfo. 2?09l5
van i?-3-l955.
Onderwerp: Vereni^inff " Be\ang|en_der._(JCciie) - . \  22 APR. 19SS

. '*: / ' ' '

In antwoord OD net bovenaangehaaid* scnrinjren1 , , «̂<m««

, kan het volgende worden bericht.

Voor de doelstellingen van de Perkumpuian " Kepentingan Eaf jat R.
M. 3." zij verwezen naar de hierbij gevoegde fotocopie Vc*n een ge-
stencilde circulaire, welke door het voorlopige " Gomité afdeling
î msterdom en omgeving" werdea uitgegeven en verspreid̂ .
"Uit deze circulaire blijkt, dat ais voorlopig voorzitter va.n dit
Comité* optreedt een zekere Joh.

, terwijl het secretariaat is gevestigd te Amsterdam,
Kr iunmer straat 5hs.

Qm te komen tot de definitieve oprichting van de bovengenoemde
vereniging, zal - aiaus werd vernomen - op 22-4-1955 te circa 20
00 uur in het gebouw " De Liefde" aan de Da Gostakade te Amsterdam
een bijeenkomst worden gehouden.juinde.



• Ferkumpulan : "Ke-pentinaim Ra' jat R. M. S. ) Afdeling Amsterdam
Vereniging : "Belangen der Vrije Zuid-I/Iolukkers.) en omgeving.
Secretariaat: Kramde r straat 5hs, Amsterdam,
Tel.: 710132.
Gem,Giro A' dam S 6821-

Amsterdam, datum postmerk.

L. S.
•

Alhoewel het juist in deze t i jd moeilijk is een beroep te
doen op Uw offervaard igheid , . menen wi«j er toch, goed aan te doen onder
Uw aandacht te-brenssn, dat er thans grote nood is onder het Zuid-
Moluk'se volk, dat gedoemd is onder het ^avaanse juk te leven.

Zoals U vermoedelijk bekend zal z i jn, wordt reeds door enige
Nederlandse, verenigingen financiële bijstand verleend om onze vrij-
heidsstrijd te steunen. « ' .

*
Het is begrijpelijk, dat wi j , Zuid-Molukkers, - die buiten de

kamper^ leven.. ons in de allereerste plaats moeten inzetten £eT TSïwe-
zenliJBTlng van ons ideaal: "een VRIJ Zuid-Mo lukken. n
Wij stellen ons ten doel : ' .

1. Strijden, zowel . geestelijk als materieel voor de Republiek Maluku
Selatan, met de daaraan onverbrekelijk verbonden plichten en rech-
ten. •

2. Financieële steun aan de R. M. S. -regering in Nederiand.

3. Volledige deelneming aan ons nationale leven.

4. Het verstevigen en behouden van-- de Zuid-Molukse Cultuur.

De band, die tussen het Nederlandse en Zuid-ïlolukse Volk
reeds enige honderden j«.re n bestaat, geeft ons aanleiding U te verzoe-
ken onze vereniging van Zuid-Molukkers financieel te steunen, n.l.
door donateur of donatrice te worden van orize vereniging i. o. , waar-
door voornoemde doelstellingen verwezenlijkt kunnen worden.

De hieraan verbonden donatie bedraagt minimaal f 0,50 per
maand; het spreekt vanzelf, dat een grotere bijdrage welkom La,

U zult zich afvragen wat er'met dit geld gedaan wordt.
Het antwoorfl hierop is niet moeilijk. Uw bijdrage wordt voor 75# aan
<*e Zuid-Molukse Regering hier té lande afgedragen, welke Regering
hiermede haar hoognodige actie in het buitenland kan voeren. Hiermede
kan warden bereikt, dat het Zuid-Molukse streven in het buitenland
een zo gróót mogelijke bekendheid zal krijgen en zal leiden tot inter-
nationale erkenning van een .Vrije Republiek Zuid -Ho lukken.

U jUö&erhalve ais donateur, of donatria» van on«fVver-
; l.o, > Wft$riatde U een daad stelt voor een volk, dat vecht v«or

tt ; Witheid , a6alö U het deed in het' verdeden. .-'••..-

Mogen wij op Uw steun rekenen? ]
Sl>el niet uit tot morgen, wat U heden nog kunt doen. Vul bijgevoegd

r in en veyaend ditcs.v«,p. in bijgevoegd» enve-' '

Het Comité Afdeling Anaterdslm «n omgeving
voorlopig VoorssdLtter-- .

&..



CAW/I, TA.5.

cx. 270915
Geen

Copie voor CX-C0.270915

(15-3-1955)

Vereniging "Belangen der
Zuid-Molokkers "

In het "Algemeen Handelsblad" van 5 Haart j.l. is een
"bericht opgenomen, dat te üwent is opgericht de Vereniging
"Belangen der Zuid-Molukkers" (Perkumpulan "Kepentingan Ra'jat
Republik Maluku Selatan"). Het doel is volgens het persbericht
"te strijden, zowel geestelijk als materieel, voor de republiek
"der Zuid-Molukken, met de daaraan onverbrekelijk verbonden
"plichten en rechten; financiële steun te geven aan de R.&.S.-
"regering in Nederland; volledig deel te nemen aan het nationale
"leven der Zuid-ï£olukken en het opruimen van alle beletselen,
"die de strijd in de weg staan, alsmede het verstevigen en be-
"houden van de Zuidmolukse cultuur".

Het zou in de bedoeling liggen in andere steden afdelingen
op te richten.

Ik moge U verzoeken mij terzake wel nader te willen in-
lichten onder vermelding van de namen der initiatiefnemers en
van de bestuursleden te Uwent.

HET HOOFD VAH,DS DIENSï;
Namens deze,

Aan de Heer Hoofdcommissaris
van Gemeentepolitie,
te
A M S T E B D A M .

30-4-1955.



l/'
Onderwerp: Vereniging:

"Belangen der Vrije Molukkers".

CD/
Juli 1955-

22 JUL11955
*jl. ^

Coda

•*̂  X

~r-5^

f' l - / ' '(-' (i.- S 'i

Naar van v/er d vernomen, zou het bestuur
van de onlangs te Amsterdam opgerichte vereniging "Belangen der
vrije Zuid-Molukkers" - zie hiervoor het daz.schrijven no.19̂ 3-
55 van 21-Ï+-55 - van de leider der Ambonezen in Nederland MANU-
SAMA, Johan Alvarez. . , de opdracht
hebben gekregen om deze vereniging te ontbinden.

Naar verluidt zou a.e.a. het gevolg zijn van het feit, dat
de oprichters in feite hun doel zijn voorbijgeschoten. Bij de
oprichting van de vereniging zat n.-l. de bedoeling voor om hier-
in alleen onder te brengen de h.t.l. verblijvende Ambonezen,
die niet in woonoorden waren ondergebracht. Toen echter bleek,
dat ook een groot aantal Nederlanders tot de vereniging was toe-
gelaten, waardoor het karakter van een uitgesproken Ambonese
vereniging verloren was gegaan, meende MANÜ3AMA de bovenvermelde
opdracht tot ontbinding van de vereniging te moeten geven.

Hoewel n.a.v. deze opdracht voorlopig geen contributie meer
wordt geheven van de Nederlandse ledrn van de vereniging, zou

: niet voornemen? zijn
zonder meer gevolg te geven aan de ooclracht van MANUSAMA om de
vereniging te ontbinden, doch 5eze te doen voortbestaan. Einde.



TêoJ Iüo55b4

Datum: \ O KI 1871

Bijl.:

RAPPORT VAN n

AAN : CFO

Betr.: P.N.M.S.

15.10.1971

Op 20-8-1971 werd van

vernomen.

Aan

het navolgem

'" ̂ '^



F j ACD< /Q #OK_

f a:~.

22 FEB, 1972

RAPPORT VAN C

AAN : CFO.

No. : 15.505

Betr.: Keiezen contra B.P. en M.M.

22.2.1972

Op 14-2-1972 werd van
vernomen

dat de Keiezen-gemeenschap zich aan het opstellen is om
zich daadwerkelijk te richten tegen het R.M.S.-idee i.c.
tegen de B.P. en de M.M.
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BAPPORT VAN C 15 juli 1972.

AAN

NH.

CFO

16.̂ 50

BETE.: Informatie-centrum Zuidraolukkers
te Krimpen a/d IJssel

Op 19»6.72 werd van i
het navolgende vernomen:

ID-Capelle a/d IJssel

Te Krimpen a/d IJssel in de boerderij "Umma Gumma"
blijkt een Moluks informatiecentrum te zijn gevestigd.
Op 23»6.72 zou in dese boerderij een meeting worden
gehouden (zie bijlage).



Meeting te Krimpen a/d IJssel,
"Uciina Gufirma" op vrijdag, 23 juni. A.

INFORMATIESTENCIL^ZUIDMOLUKKERS.

Het is ons allen bekend, dat binnen onze gemeenschap een gemeenschap
woont, waarvan wij echter, merkwaardig genoeg, slechts weinig weten.
Dit is grotendeels te vrijten aan de uiterst eenzijdige voorlichting
via het merendeel der publiciteitsmedia.

Objektieve reportages en achtergrondinformatie worden in bijv. de dag-
bladen nauwelijks gegeven. Sensationeel nieuws is echter voorpagina-
stof.
In dit informatiestencil willen vrij een beknopt overzicht geven van het
ontstaan van de Zuidiuolukse bevolkingsgroep in de Nederlandse samen-
leving. Nadrukkelijk zij bierbij vermeld, dat wij geenszins volledig
aijn in het vermelden van de diverse feiten : daarvoor is de materie
"té kompleks. Wél willen wij gaarne verwijzen naar diverse voorlichtings-
nnterialen, die in de boerderij "Umma Gumraa" aanwezig zijn. Men kan
daar ook adressen verkrijgen van mensen, die bereid zijn verder voor-
lichting over deze zaak te verschaffen.

Tot 19̂ -9 was het voormalige Nederlansch Indië een kolonie van Nederland.
Zo'n 350 jaar lang werd dit land door de Nederlanders als wingewest uit-
gebuit. De voordelen voor ons land zijn nog steeds duidelijk zichtbaar
in diverse grote steden: de Herenhuizen in Amsterdam en Den Haag bijv.
Uiteraard was voor een goede gang van zaken in het onderdrukte land oen
leger noodzakelijk. Hiertoe werd in 1830 het KNIL (Koninklijk Nederlands
Indisch .Leger) opgericht, voornamelijk bestaande uit inheemse mili-
tairen, van wie met name de Ambonezen zich voor Nederland zeer ver-
dienstelijk maakten : zij stonden bekend als de beste en trouwste sol-
daten.
Na de tweede Wereldoorlog werd echter het Nederlandse kolonianisne aan-
getast. Tijdens de Japanse bezetting van het Nederlandse eilandenrijk
-was overal verzet gerezen tegen do onderdrukkers. Na de kapitulatio van
Japan zette dit verzet zich voort tegen de Nederlanders, die aanvanke-
lijk meenden, gewoon op de oude voet voort te kunnen gaan met haar ko-
loniale politiek. Na enkele jaren strijd moest Nederland, onder druk
van de wereldopinie (Verenigde Naties) het akkoord van Linggndjati onder-
tekenen: Nederland en Nederlands Indië kwamen overeen, dat het laatste
land de onafhankelijkheid zou verkrijgen. Het zou een uit l6 deelstaten
bestaand land worden, de Republik Indonesia Serikat (Verenigde Staten
van Indonesië). Elk van de 16 deelstaten kon later, via volksstemmingen
bepalen, of men al dan niet deel wenste uit te blijven maken van deze
Republik. Op 27 december 19̂ 9 werd Indonesië definitief zelfstandig. Een
half jaar later reeds kondigde de eerste president, Sukarno, eenzijdig
de eenheidsstaat Republik Indonesia af, geregeerd vanuit DJakarta, op
Java. Aanvankelijk verzette de deelstaat Oost-Ir.donesië (NIT) zich hier-
tegen, raaar in april 1950 wercl men gedwongen, zich bij de Republik aan
te sluiten. Kort daarna, op 25 april, zag men in deze deelstaat (o.a.
bestaande uit üe eilanden Aubon, Ccran, Buru, Bande, en de Kei—eilanden)
geen andere oplossing dan het uitroepen van de zelfstandige staat
REPUBLIK MALUKU SELATAN, Republik der Zuid Molukken (RMS). Op grond van
de ronde-tafelkonferentie van december 19̂ 9 had het uitroepen van deze
zelfstandige republiek internationale rechtsgrond.

Vervolgblad 1.



.Hot bezetten van Anbon, Ceraa etc. door. Indonesië in augustus van dat jaar -
(1950) is dan cok oen ONRECHTMATIGE DAAD te noemen. Het Zuidnolukse volk
werd liiercloor van haar vrijheid beroofd. Nederland deed niets! Nn de
soevereiniteitsoverdracht noest uiteraard ook het KNIL-leger worden ont-
bonden. Dit noest vóór 15 juli 1950 geregeld zijn» De inheemse militairen
konden kiezen uit: a. overgaan naar het Indonesische leger (hiertegen haddei
cij onder Nederlandse vlag gestreden !!) .b. demobilisatie en afvloeiing in
Indonesië.
De Zuiclraolukse militairen wensten op de Zuid Mo lukken te deinobiliscrcn, ori
aldaar hot verzet tegen Indonesië te ondersteunen. Dit werd door Indonesië
verboden. Ock Nederland wenste hieraan niet pede te werken, omdat raen bang
was voer onrust in de nieuwe republiek. On dezelfde redenen werd ook oen
tweede verzoek, om demobilisatie op o. a. Nederlands Nieuw Guinea verboden.
Nederland doelde de Zuidrnolukse militairen in bij de Koninklijke Landnacht
reen (zoer tijdelijke) promotie. Na een kort geding, door de militairen aan-
gespannen tegen de Nederlandse Staat, werden de Zuidraolukkers in het gelijir
gesteld, met dien verstande, dat hun eis rechtsgeldig werd verklaard. (de
eis de demobiliseren op de Zuid-Molukken). In afwachting1 van het .transport
naar do definitieve bestemming werden de Zuid-Molukkers net hun gezinnen
(tesaiïien ong.12.500 mensen) naar Nederland overgebracht. Voor dit laatste
was zelfs een DIENSTBEVEL noodzakelijk, want zelfs voor vrij grote geld-
bedragen weigerden de militairen te voldoen aan de Nederlandse wens, toch
pp Indonesisch grondgebied (bij voorkeur op Java) te deiaobiliseren. leder-
n meende, dat deze overbrenging van tijdelijk aard zou zijn; bij aankomst

in Nederland werd hen echter medegedeeld, dat zij uit de militaire dienst
ontslagen waren en nu gewoon burgers waren geworden» Zo werden zij beroofd
van hun werk, inkomsten en rechten; een uiterst diskutabele zaakl ! !
Ze werden overgebracht naar de voormalige koncentratie-kampen, om te gaan
wonen in z.g» woonoorden. De Zuid-molukkers werden een vergeten, geïsoleerde
groep in de Nederlandse samenleving. Het Nederlandse beleid was er op ge-
richt, de Zuid-nolukkers zo snel mogelijk naar Indonesië te laten terug-
keren, als INDONESIËRS. De Zuid-molukkers echter wensten slechts terug te
keren naar hun eigen, zelfstandige staat, die intussen deer het Javaanse
bestuur werd overheerst en nu opnieuw werd uitgebuit, niet door de Neder-
landers, maar door o. a. de Amerikanen en Japanners, die van de Javaanse
regering tal van konsossiofl kregen tot het eksploiteren van de Zuid-Molukse
boden en voormalige rijke viswateren, die de eilanden omringen. Hat streven
van de Nederlandse regering mislukte; het RMS-verlangen werd hier in Neder-
land eerder sterker dan zwakker. Nu \olg,de de Nederlandse regering een an-
dere politiek; mede door de steeds verslechterende verhoudingen- net Indone-
sië, besloot men, de Zuidrnolukse bevolking te trachten, zoveel mogelijk in
£~- Nederlandse bevolking te doen opgaan: ASSIMILATIE. De eerder ingestelde
i „chteii op soldij, vrije huur en voedsel vervielen; voortaan (vanaf 1956)
moest tnen in eigen onderhoud voorzien. Omdat de Zuid-Molukkers br.ng waren,
de eigen kul t uur , godsdienst, zeden en geivoonten, enz., kortom de eigen
identiteit hierdoor verloren te zien gaan, verzetten velen zich tegen deze
assimilatie-politiek. Bovendien wilde men zoveel mogelijk als groep bij el-
kaar blijven, wonen. Toch splitste non zich in. twee groepen, die beide op hun
eigen wijze vochten voor het RMS. -ideaal. Hierdoor brak de kracht van de
Zuidno.lukse gemeenschap en werd het voor de Nederlandse regering en de
Indonesische ambassade veel gemakkelijker, de Zuid-Molukkers te manipuleren.
Op de dag c'.at de Zuidraolukse vrijheidsstrijder Mr. Dr. Souniokil verd geëxecu-
teerd (Suharto was inmiddels de nieuwe president van Indonesir. ) , vormde men
hier in Nederland een regering in ballingschap.
Op grond van een rapport werd besloten, dat nen het groepslevcn der Zuid-
Molukkers niet zou a-antasten en dat men hun toekomstverwachtingen zoveel
mogelijk zou respekteren. Toen echter later de betrekkingen met Indonesië
verbeterden - zoals uit bovenstaande wellicht reeds v-.-.lt af te leiden,
blijkt duidelijk de hipokriete instelling van de Nederlandse regering: nien
vergat de Zuid-Molukkera, want de handelsbelangen in Indonesië prevaleerden!
Men hield de Zuid-Molukkors aan een lijntje : in sociaaJ opzicht werden wel-
iswaar verbeteringen aangebracht, doch politiek gezien werd man ged.islurimi-
neerd; verzoeken aan de Nederlandse regering om erkenning van de nog "onbe- •
taalde" rekening van vroeger, werden "eenvoudig in politieke laden gestopt, o::.
er nooit ncrieus rianr te luisterene De leiders hier bleven zich uitspreken
tegen do opgedrongen assimilatie. Men akseptoerdc wel geleidelijke integratie
(=opneraing en aanpassing in de Nederlandse samenleving, op vr i j wi l lTg~ë b a e it:



Vervol 2

Na 1966- h fit jaar* ven de noord op Sour.iokil- bogc-u een radikaliseringspro-
ccs. De Indonesische anba'saacis vrerd in brand gestoken, als ivr aak o e f e n ing
op clQfve noord. In 1970 gebeurde hot bijna ongelooflijke : de moordenaar va
do grote vr j. jheidstri jder- ook moordenaar van vele duizenden koinnmnio t en-
en president van het land net het grootste aantal politieke gevangenen ter
wereld werd door do Nederlandse regering uitgenodigd en ontvangen als
officiële gast!!I Der/.e uitdaging voor cc; Zuid-Molukkers '.v a s te groot: be-
kene! is het geval Wassenaar. Bij herleven van de vele krant eberichtcn uit
deae periode valt nog eens duidelijk de uiterst eenzijdige voorlichting op
Met name do dood van hoofdagent I-folenaar- op zichzelf zeor betreurenswaar-
dig- bleek de belangrijkste gebeurtenis. De motieven, die deze groap Zuid-
Molukkers tot hun daad dreven, werden nauwelijks genoemd,

Het ziet er naar uit dat ook Wassenaar niets heeft geholpen, door de Neder
landse regering iverc! de saak der SuicV-Molukkera als afgedaan boschouvrd.»
Later echter zei men, zich nogmaals in de hele materie te zullen verdiepen
Resultaten? Tot op heden nihil, of non. moet do voorstellen van de Neder J. ar.
se regering -als bijv. tegen een ruine vergoeding als Indonesiërs naar

/"~" Indonesië terug te keren, het verkrijgen van een speciaal paspoort voor de
(grotendeels) statenloze Zuid-Molukkers, een eigen radioprogainua op zator-
dar-avoïic van zo 'n 10 minuten, enz. -als serieuze oplossingen willen 3 i eva! l

Door dit overzicht van de komst der Zuid-Molukkers naar Nederland, Tiop
omg begrip voor de Zuidciolukse zaak bijgebracht te hebben, Nogmaals vr.i:
vrij erop dat bovenstaande geenszins volledig valt 'te noemen. Voor vordere
inforn:rv.';ie kan men terecht in "Uruna Guraraa".

Kriapen a/d IJssel,
16 juni 1972.

w
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: Oprichting SOMOVA.

Bijl.:

Van werd
vernomen, dat op -ik september j.l. te Hilversum
op initiatief van* de SOuth MOluccas Veteran
Association (SOMOVA) is opgericht.
Het dagelijks bestuur bestaat uit twaalf personen

Deze organisatie die geen politiek zal bedrijven heeft
zich tot doel gesteld de Z.Molukse oudstrijders, onge-
acht hun politieke instelling, te verenigen, contacten
te leggen met het Veteranen Legioen Nederland en
soortgelijke buitenlandse organisaties.
Op korte termijn zal in de Z.M. woonwijken bekendheid
worden gegeven aan de oprichting o hiervan.
Naar verluidt hoopt eerder genoemde de
"acting president" van de noodregering TAMAELA en de
bij hem aangesloten oud strijders voor de SOMOVA te
interesseren waarna zal worden getracht hen te bewegen
zich uit de politiek terug te trekken en e.e.a. over
te laten aan MANUSAMA.

301A10
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Vereniging "South Moluceae Veterans Association*1
"SOMOYA.

Bijl.:

Op 30-7-1975 werd via de I.D.-Hilversum het volgende
vernomen.

Bij de politie te Hilversum heeft het bestuur van
bovengenoemde vereniging zich gemeld teneinde de
Koninklijke Goedkeuring van de Statuten te vragen.

301A10
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Aan :

Betreft :

d.d.

CFB

Stichting Masohi.

Bijl.:

Op 27.10.75 werd
het volgende vernomen.

De Stichting Masohi te Deventer is omstreeks 1972 opgericht.
De leden zijn zowel aanhangers van Gen. TAMAELA als van de
Badan Persatuan en tevens zijn er pro-Indonesië Molukkers
onder te vinden.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester

(B.P.)
(Pro-Indon.)
(Pro-Indon.)
((ex?)-TAMAELA)

In deze stichting zijn moeilijkheden ontstaan over de finan-
ciële handelswijze van de voorzitter en de Penningmeester.
Deze hebben namelijk in juni 197̂  een bedrag van circa
ƒ 600,- overgemaakt naar de wijkraad (TAMAELA) zonder verder
overleg te plegen met de andere bestuursleden.
In de statuten staat opgenomen, dat de Stichting ieder jaar
in juni ƒ 300,- aan de wijkraad zou geven. Zolang er één
wijkraad bestond leverde dit geen problemen op, maar sedert
er sinds 197̂  2 wijkraden bestaan ligt deze situatie geheel
anders.

N.B. In Deventer zijn 2 wijkraden actief, nl. één voor de
TAMAELA groepering en da B.P. (De TAMAELA groep vormt
in Deventer een meerderheid) en een tweede voor de pro-
Indon. groepering.

heeft bekendheid gegeven aan deze gang van
zaken, waar het - uiteraard - niet mee eens
waren. De pro-Indon. wijkraad kreeg niets, de TAMAELA wijk-
raad een dubbele portie;.-.
De protesten van deze twee pro-Indon. haalden niets uit, om-

. 2 -
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dat deze werden afgestemd. Daarop heeft als een
soort wraakoefening van de bankrekening van de Stichting een
bedrag van ƒ 6000,- opgenomen. Inmiddels heeft zij ƒ t̂OOO,-
hiervan teruggestort, maar de resterende ƒ 2000,- zijn nog
steeds in haar bezit. Er wordt nu overwogen hier een kort
geding over aan te spannen.
De sfeer onderling is er niet beter door geworden.

De TAMAELA-groep in Deventer gaat sedert enige ti'jd van de
gedachte uit, dat het wijkgebouw in de Molukse wijk hun
wijkgebouw is. Dit had tot resultaat, dat vorige week de
kinderen van het wijkgebouw werden uitgezet.door

(voorzitter TAMAELA-groep) geassisteerd door
(B.P.) en een onbekend gebleven persoon.

' blndsdien "broeit" er iets tussen en

301A11
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Beweging "Na 1? januari 1976".

Bijl.:

uit
volgende vernomen:

werd op 2-6-?6 het na-

De beweging Na 17-1-?6 bestaat vooralsnog uit slechts
een kleine groep; hoofdzakelijk uit Smilde.
Wel is het zo dat er naar gestreefd wordt de aanhang
te vergroten. Hierbij wordt vooral gewerkt op de jon-
geren te Assen.
Gesteld kan worden dat vooralsnog gezien
most worden als de naar buiten optredende leider van
de groep.

301A10 - 506622*
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Betreft

fc 5 AUG. 1976

: Stichting TSLAKABESST te Almelo

Bijl.:

Uit
navolgende vernomen

werd op 7-7-76 het

De Stichting TULAKABESST is thans helemaal van de
grond. Van OHM werd een subsidie van ƒ 16.000,- ont-
vangen voor de inrichting van het clubgebouw.
In een bijeenkomst op 29-6-?6 werd het voorlopig be-
stuur bevestigd en een aantal commissies samengesteld
Het voorlopig bestuur bestond uit de navolgende per-
sonen :
voorz.
Vice voorz.
Secrt.
Lid.
Adviseur
De technische commissie bestaat uit:

Op zondag *f-7-76 werd in het clubgebouw de film
"De Tien Geboden" vertoond, (zie bijlage).

301A10 - 506622*



film
L.S.,

A.S. ZONDAG 4 JULI WORDT DOOR V.V. SPORTING BATU BADAUN

EEN FILMAVOND GEORGANISEERD.

DE OPBRENGST HIERVAN ZAL GEHEEL. TEN GOEDE KOMEN AAN BOVEN-

GENOEMDE VERENIGING.

AANVANG - 19.00 UUR

GEBOUW - STICHTING TULAKABESSY, JAC.V. RUYSDEALSTR. ALMELO,

ENTREE - VOLWASSENEN ƒ 4,00

- KINDEREN BENEDEN 14 JR. . . ƒ 2,50

TITEL

"DE TIEN GEBODEN-

KEHADAPAN JG TERHORMAT SEMUA PENDUDUK Dl WIJK.

HARI MINGGU TGL. 4 JULI A.D. V.V. .SPORT ING BATU BADAUN MENG-

ADAKAN SATU FILMAVOND, JANG MANA HASILNJA TENTUH UNTUK

KAS DARI PERKUMPULAN TERSEBUT.

FILM MULAI DJAM - 19.00 (7 MALAM)

RUANGAN ~ STICHTING TULnKABESSY, JAC.V. RUYSDEALSTR.

ENTREE - ORANG TUA ƒ 4,00

- ANAK2 SAMPAI 14 TAHUN . . ƒ '2,5 O
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Aan

Betreft

CFO ) n r . d d L 5 AÜG. 1976

Groep

Bijl.:

_ Op 5.7.1976 werd
het volgende vernomen:

Op maandag 28 juni 1976 is door les (RMS-
geschiedenis) gegeven in het stichtingsgebouw te Heer.
Er waren slechts 18 jongeren van de groep^
aanwezig.
Een aantal jongens maakten (volgens ) een reisje
naar Luxemburg met de plaatselijke P.P.K.M.
Omdat er zo weinig jongens waren, is er weinig van de les
terechtgekomen maar werd er tot één uur 's nachts'
gediscussieerd over alledaagse dingen (MANUSAMA, het congres
etc.)

Het blijkt, dat de groep bepaald niet pro-MANUSAMA is.
Ze vinden, dat hij teveel in het straatje van de Nederlandse
regering loopt.
Een alternatief voor MANUSAMA hebben ze echter niet.
De groep wil een hardere aanpak van de RMS-strijd.
Er werd gesproken over acties (of demonstraties) aan het
eind van het jaar (b.v. op 27 december )
De jongens van de groep trainen nog steeds gemotiveerd
en fanatiek. In België wordt de laatste "hellingwerk"
beoefend op de heuvels aldaar.

is niet van plan zijn groep veel meer te vergroten.
Hij vindt, dat hij kan vertrouwen op zijn 30 jongens.
Bij grotere groepen wordt dat steeds moeilijker.

301A10 - 506622*
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: Molukse aangelegenheden te Almelo

Bijl.:

Van-
het navolgende vernomen:

werd op 21-7-76

In de Molukse gemeenschap te Almelo is het rustig.
Gesteld kan worden dat deze gemeenschap weinig of
geen interesse heeft voor RMS activiteiten, waardoor
er dan ook geen spanningen worden veroorzaakt.
Deze ongeinteresseerdheid blijkt ook uit het feit
dat de Penrada Masjarakat geen activiteiten onderneemt
en in feite slechts in naam bestaat. Ook het bestuur
neemt geen initiatieven. Een en ander is de terug-
slag op de houding v.h. PM-hoofdbestuur dat geen
voeling houdt met het plaatselijk bestuur.
Wel is te merken dat de jongeren belangstelling tonen
voor de sinds kort van de grond gekomen culturele
stichting TULAKABEBSÏ.
Men bezoekt de vergaderingen van deze stichting en
maakt' gebruik van het clubgebouw.
Opmerkelijk is ook dat de spanningen tussen de Alme-
lose (RMS) jeugd en de pro-B.I.-jeugd uit Bijssen
aan het vervagen zijn. Te constateren valt dat jonge-
ren uit beide gemeenschappen gezamenlijk in Almelo
vertier zoeken.

.1A10 - 506622*
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Betreft : MOHABAT

°\:

Op 12-8-1976 werd

vernomen:
het volgende

De stichting MOHAB3CT is een stichting die in het
bijzonder gericht is op sociale werkzaamheden binnen
de ZM- wij ken.
Bij deze stichting -die gesubsidieerd wordt door CBN-
zijn aangesloten de NGPMB (Ds. HATTU) en de Q.I.M.
(Ds. PESÏÏLIMA).
De N. P. H. B. (Ds. ) werd bij de presentatie
van de stichting ook genoemd, doch wil er niets mee
te maken hebben.

is van mening dat door het instellen vam
"het Inspraakorgaan", de stichting MOHABAT en het
I.C.C.A.N. zeer wankel staat en binnenkort wel zal
worden opgeEèven.

301A10 - 506622*
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• Plannen groep

Bijl.:

Van
navolgende vernomen:

werd óp 29.10.19?6 het

De groep Boetje welke aanvankelijk vit 35 man bestond is
teruggebracht tot 27 man. Acht zouden zijn afgevallen omdal
zij niet zouden voldoen.

Omtrent de plannen van de groep deelde mede
dat deze groep "klaar gestoomd" wordt voor activiteiten
in de Molukken, Als dit niet zou lukken zouden zij op
Java iets gaan ondernemen.

301A10 - 506622*
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2 8 utc. f976
c ( CFO * nr':
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Betreft : Groep

d.d.

Bijl.:

De groep van wordt getraind door
een ex-knilH serge

De jongens wordt voorgehouden dat ze
zullen worden ingezet op de Molukken.
Tijdens de trainingen worden geen wapens gebruikt.
Toch moet er voor deze groep opgepast worden.
In de wijk Heer doet men erg geheimzinnig over de groep

301 AIO - 506622*
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datum 04NOV.1977
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b. d.

d.d. NQV. 1977

Bijeenkomst Molukkers uit Elpapoetih en Konjadoe

Bijl.:

— Het navolgende werd vernomen van

De uit Elpapoetih. en Konjadoe afkomstige Molukkers zijn
georganiseerd in de vereniging Pasek.
Deze vereniging hield een bijeenkomst op 17-9-77 en
wel te Randwijk ter voorbereiding van een geldinzameling
voor de bouw v.an een kerk te Elpapoetih.
De vereniging telt J>6 leden; op één na, allen Manusama-
aanhangers

301A10 - 50662Z*
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Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de Regering
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1709
Vragen van de led
n Van den Broek

.ubsidierina van h
den 3 augustus 19

1
Is het waar, dat de
hetICCANperlja
beëindigd, zodat c
tinghaarwerkzaa
van de Molukse g
derlandzalmoete

en Van Leijenhorst
(beiden C.D.A.) over
et ICCAN. (Inaezon-
WJ

subsidiëring van
luari 1979 wordt
eze welzijnsstich-
nheden ten behoeve
meenschap in Ne-
i staken?

Zijn de bewindslieden met de tenuit-
jn voornemen betref-
/an een nieuwe

voorlegging van h
f6,, -i f da opbouw
si ' :'jr voor de welzijnsbehartiging
van £>: »:-ar verblijvende Molukkers
reeds zover gevorderd, dat ter zake
van het ICCAN eer) bevredigend alter-
natiefis geschapen? Zo ja, in hoeverre
is het ICCAN daarbij dan betrokken ge-
" -33t?

Indien de eerste vraag onder 2 ontken-
t.snd beantwoord wordt, waarom
wordt dan overgegaan tot beëindiging
van een stuk welzijnswerk dat vele ja-'
ren goed resultaat heeft geboekt, zon-
der dat er iets anders voor in de plaats
is gekomen of althans voldoende zicht
is op de toekomstige structuur van het
welzijnswerk onder de Molukkers in
Nederland?

4
Willen de bewindslieden toezeggen,
dat de subsidiëring van het ICCAN niet
zal worden beëindigd, alvorens met
betrekking tot de welzijnsbehartiging
van de Molukse gemeenschap in Ne-
derland een duidelijk alternatief ge-
schapen is?

Antwoord
Antwoord van Minister Gardeniers-Be-
randsen (Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk), mede namens de
Ministervan Binnenlandse Zaken.
(Ontvangen 24 augustus 1978)

t
Ja.

2
Thans zijn er gesprekken gaande met
twee initiatieven voor een overkoepe-
lende organisatie van het Molukse
welzijnswerk.

Het initiatief van InCoWeMo (Initia-
tief Coördinatie Welzijn Molukkers) be-
oogt een bundeling tot stand te bren-
gen tussen het sociaal-culturele werk
op plaatselijk vlak, de welzijnsstichtin-
gen; het categorale maatschappelijk
werk dat thans binnen de stichting Mu-
habbat is gecentreerd en de gespecia-
liseerde hulpverlening (bij voorbeeld
Tjandu ten behoeve van druggebruik).

Het andere initiatief wil de plaatselij-
ke welzijnsstichtingen op regionaal en
plaatselijk niveau laten samenwerken
ten einde een goede dienstverlening
en begeleiding van het sociaal-culture-
le werk te waarborgen. Dit Landelijk
Kontakt Orgaan van Molukse Stichtin-
gen is opgekomen vanuit de plaatselij-
ke stichtingen. Het LKOMS stelt het
stichtingenwerk centraal en heeft een
beperktere reikwijdte dan InCoWeMo,
maar beide initiatieven willen komen
tot een landelijke overkoepeling.

Naast Muhabbat en Tjandu is er mo-
menteel vooral behoefte aan hechtere
samenwerking tussen organisaties op
sociaal-cultureel terrein. Wanneer een
landelijke koepel voor het gehele Mo-
lukse welzijnswerk wil slagen, zal er
een goede relatie moeten bestaan tus-
sen al die organisaties die zich op het

brede maatschappelijke terrein bewe-
gen. Het is het Ministerie van CRM be-
kend dat zowel InCoWeMo - waarin
onder meer functionarissen van het
ICCAN zitting hebben -als LKOMS on-
derlinge samenwerking in de toe-
komst niet uitsluiten. De Ministervan
CRM is bereid een zodanige overlegsi-
tuatie te bevorderen dat de verschil-
lende initiatiefnemers op niet te lange
termijn inderdaad op landelijk niveau
in één organisatorisch verband kun-
nen samengaan dan wel samenwer-
ken.

3
Het is niet zo dat er een leemte zal ont-
staan doordat subsidiëring aan het
ICCAN wordt beëindigd. Het ICCAN
heeft in haar bestaan vanaf 1970 er
niet in kunnen slagen uit te groeien tot
een breed gedragen organisatie die
zich bezighoudt met opbouwwerk on-
der Molukkers. Aanvankelijk heeft het
ICCAN de aanzet geleverd voor de op-
richting van een tiental welzijnsstich-
tingen. De laatste jaren verzekert
slechts een minderheid van de 35 Mo-
lukse welzijnsstichtingen zich van de
diensten van het ICCAN. Geleidelijk
aan is de grondslag van het ICCAN
veranderd in het aanbieden van indivi-
duele hulpverlening. Dienaangaande
moeten zeker de verdiensten van het
ICCAN worden beklemtoond. Het heeft
echter nimmer in de bedoeling gele-
gen dat het ICCAN zich juist op dit ter-
rein zou gaan bewegen.

Het is in de laatste jaren -zoals ook
door het ICCAN tegenover het Depar-
tement van CRM meermalen is toege-
geven - niet meer zo gesteld als vraag-
stellers menen dat «tot beëindiging
van een stuk welzijnswerk wordt over-
gegaan dat vele jaren goed resultaat
heeft geboekt».

Tweede Kamer, zining 1977-1978, Aanhangsel 3385



Inmiddels is er een Molukse instel-
ling voor algemeen maatschappelijk
werk, de stichting Muhabbat, in het le-
ven geroepen die zich landelijk belast
met een werksoort waarvoor ICCAN-
consulenten regelmatig een lacune
constateerden. Ook op andere terrei-
nen zoals bij voorbeeld de voorlich-
ting, zal er zeker geen tekort ontstaan,
gelet op het bestaan van verschillende
voorlichtingsbladen. Momenteel is er
behoefte aan een orgaan dat de bege-
leiding van het plaatselijk welzijnswerk
kan verzorgen. Dit brengt met zich
mee dat zo'n institutie een vol-
doende brede vertrouwensbasis moet
hebben. HetICCAN heeft thans door
buiten haar invloed staande omstan-
digheden deze vertrouwensbasis in
onvoldoende mate en er is weinig uit-
zicht op dat in de toekomst zal verbete-
ren.

4
Gezien het bovenstaande is er geen re-
den om subsidiëring niet te beëindi-
gen.
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datum 15Nfl.1978

CO

b.

C(CFO ) nr.: f ü'/-3 2.3 9

Aan : CFB

Betreft : Werkgroep "Belanda Maluku".

dd- 1 5 NOV. 1978

Bijl.:

Op 28.9.1978 werd van
vernomen.

het volgende

De Werkgroep "Belanda Maluku", die na de decemberacties van
1975 werd opgericht wordt door de volgende deelnemers ge-
vormd.
De Nederlandse deelnemers zijn de heren

Van Molukse zijde hebben zitting

De meeste onderwerpen irah gesprek bewegen zich op het sociaal
maatschappelijke vlak, waarbij aanbevelingen naar de gemeente
raad worden gezonden.

301A10-729017F-69



Verbinding: 19»

No. 823 /78 ZM. Datum: 11-12-78.

Betreft:
Zuidmolukse zaken»

T»a*v. Dhr*

De Stichting "Muhabbat' Is een sticht i
ontstaan op initiatief van de GIM (Geredja Indjili Maluku, Molt
se Evangelische Kerk)en NGPM3 (Noodgemeente Geredja Protestan J
luku di Belanda, Noodgemeente Molukse Protestantse Kerk in Nede
land)» Zij houdt zich bezig met het afeemeen maatschappelijk wei
onder alle Zuid-Molukkers in ITederland en dus niet alleen de Ie
den van genoemde Molukse Kerken*



e
ACD

/ 1/00 05 L

datum 2 3 A P R . 1 9 8 0

CO

b.

C( CFO)„r.: d* K $*<f d.d.: 22 AP R.

Aan

Betreft L. K. O.M. S.

Bijl. :

Info: 2

werd

het volgende vernomen:

In de Weyert werd een orgaan verspreid van het Landelijk
Kontakt Orgaan Molukse Stichting genaamd: Hadjalah Penerangan
Djadjasan Maluku (informatiecourant).
In dit exemplaar wordt een weergave gegeven van
doel en streven van de LKOMS alsmede namen van contactperso-
nen en anderen.

3.̂ .1980
16.k.1980

301 A10-919260F
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ACD1E43161
datum Q8APR.1981

CO

b. d.

C(CFO )

Aan

Betreft

d.d.: -7 A?R, 1981 Info:1

CFB

TNS-bi j eenkomst

Bijl

OP 18-3-1981— werd

het volgende vernomen:

Op zaterdag 1̂  maart is er in Oost-Souburg een TNS-biJeen-
komst gehouden. De opbrengst hiervan gaat, net als bij eerdere
gelegenheden naar de geëvacueerde bevolking van de eilanden
Teon-Nila-en Serna.
Er waren ongeveer 1000 bezoekers. Artiesten die er optraden
waren o.m. Daniel SAHULEKA en de groep Ocean Breeze.
Op 28-3-1981 zal er in Weesp een avond worden georganiseerd
welke alleen voor Serua en de van dit eiland afkomstige
Molukkers wordt gehouden.

301 A10-019246F



ACD

datum

CO

b.

1604060

11 MEM932

C( CFO )nr. :

Aan : CFB

Betreft : WBFONA-groep

d.d.:
: 11 MES 1982

Info:

Bijl.:

Op 31-3-.1982 — werd

het volgende vernomen:

Er is een nieuwe werkgroep opgericht genaamd Werkgroep
Fonds National, afgekort WEFONA. Deze staat onder leiding
Van Het doel van deze groep is het minstens 10
maal per jaar organiseren van evenementen, zoals culturele
manifestaties, feesten en sportontmoetingen.
De financiële baten komen het Fonds National ten goede.

301 A10-119332F



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD 1704068
jatum 2 9 Ni)V, 1983

Distr: £ /_& Bljlage(n):

Afschr.:

Betreft: Pemuda Istimewa.

Er zou een nieuwe Molukse jeugdorgani*atie zijn opgericht, Pemuda Istimei
genaamd. Een van de mede-oprichters is . Deze staat
bekend als pro-R.I.. Hieruit zou geconcludeerd mogen~word~en, dat deze
organisatie een anti-R.M.S. karakter heeft.

Door middel van het organiseren van o.m. culturele avonden poogt deze
organisatie in als pro-R.M.S. of neutraal bekendstaande wijken te infil-
treren. Zo werd onlangs in Assen een avond georganiseerd. Voor de jongen
werd er een keur aan progressieve Molukse bands geëngageerd» terwijl
voor de ouderen diverse traditionele dansen werden uitgevoerd.

Gedurende de gehele avond werd propaganda voor de P.I. gemaakt.

Onder de bezoekers waren naast uiteraard Assenaren en Bovensnildenaren
ook mensen uit Hoogeveen, Almelo en Vaassen aanwezig.

Rubricering: 1)

200 A 03



1) Zo nodig andera rubricering aangeven.

ACD 1704076
datum 2 9 N 1}V. 1983

CO

b. * d.
Distr.:

Afschr.: BO: 2 &£_£/*/f

Betreft: Gerakan Pemuda Istimewa.

De naam van de Pemuda Istimewa
luidt voluit Gerakan Pemuda Istimewa. Opvallend van deze als pro-R.I.
bekend staande organisatie is, dat de initialen overeenkomen met de
initialen van een Indonesische jeugdorganisatie, t.w. Gerakan Pemuda
Indonesia.

200 A 03


