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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

RAPPORT VAN C/CFO

NR. 77/9̂  d. d. 6.5

AAN : CFB

Distr. :

Afschr. :

Betreft: Zui d-Molukkers.

Volgens is er door TAMAëLA een nieuwe
jongerenorganisatie opgericht welke ondfer leiding staat van
de min. van voorlichting me3 f SAHUREKA.. Deze jongerenorgani-
satie zou zich snel uitbreiden wat betreft het aantal leden
en thans zouden reeds honderden leden zijn geboekt. Men is Mei
nogal geheimzinnig overig maar de organisatie zou op socialis-
tische basis zijn geschoeid.

Einde

200 A 03



/ƒ/'/ƒ/ƒ Yaaaaen, 2-I-I977.

Boel: Oprichting van Jongerenorganisatie, onder vaandel van Al f o er s e raa
met de naaa A3AI ALIFOSR03.

Richtlijnen:
a. Eenheid voraen,

het naa^ voren brengen van onze identiteit {, bas is J.

b. Naaa: b aha 3 a goenoeng.
Terugkijken in de geschiedenis v.d. Molukken.

c. Dé" ware geschiedenis terugvinden.

Kern: a. Openlijk achter beleid van P. j. m. Gen. I.J.Taoaela dan
P. j. o. M.L.IT. nona P.Ch. Sahureka»

i
b. Hechte eenheid voraen.

c* Stea kenbaar naken, en ten alle tijde kunnen verdedigen»

Regelmatig vergadering houden en verslag uitbrengen.

Naam: Bas van Zuid-Molukken. (Eet verschil kunnen zien tussen
andere omliggende eilanden. )

Anai Alifoeroe ̂ af stasaaling;: Alfoers ras.
geheel loa ~an Indonesië,

Eisen: Eet beheersen van do Bahaaa (.dialect}, en aan het weet komen
van het hoe en waardoor ontstaan van de Kamponga,

Bij feestelijkheden is het dragen van onze klederdracht verplicht*
(Vooral bij onze flationale Feestdag, 25 April. )

2, Politiek: Wij bedrijven geen politiek, maar volgen de politieke beleid
van onze £epala Negara dan M.L.M.

Socialistisch beleid: slschts bepaalde richtlijnen volgen voor
onza strijd.

Waaroa Socialisme i.p.v. Deaocratie.:
Wij hebben 24 jaar lang gestreden nat als wapen DEMOCRATISCH.
Ve waren pro westers, maar worden door de democratische landen,
onderdrukt.

Succes: Ve zijn zo v»r gekomen dat o.a. Benin ons streven in het
buitenland openlijk, en ten alle tijde steunt.

_ Landen als Oostenrijk hebben ook hun steun aangeboden.

Waarom juist Benin.:
Benin (.voorheen Dahomey) heeft als standpunt: het helpen van
onderdrukte volkeren. Benin wordt tevens beschouwd als voorloper
van Afrikaanse staten. Sn hoewel een klein land is bezit het
grote invloed op stemmen in naburige staten, zelfs in de 7.N.
en wordt gerespecteerd.

Ons grootste standpunt is: HELPSIfDS HAITD. (Of het nu rood,geel of wit is,
elk reikende hand is welkom).

5» Toekomst: Teruggaan naar e «n V5IJ TA3A3 Ad.
En om de kloof tussen hoog en laag, arm en rijk te kunnen ov«r-
braggan noet iaderaen gelijk gesteld worden: Socialisaa.
Anders hebben we niets bereikt, ons Volk daarginder blijft
onderdrukt.



ACD

datum 24
CO

b.

/ 3 36./fl/

ME11977
C (CFO)nr.: TV / / ° V^ d.d.

Aan :

Betreft : Vereniging Anai Alifoeroe.

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen:

werd op 18-̂ -1977

Onlangs is opgericht de vereniging "Anai Alifoeroe11
(klein kinderen van de Alfoeren). Deze Vereniging welke
is opgericht door, en onder persoonlekke leiding staat
van de "Min.van Buitenlandse zaken" i
stelt zich tot doel de cultuur van de Alfoeren, waar de
Molukkers van afstammen, uit te dragen.
Volgens zijn er tot nog toe alleen leden in O.Wolde
en Venlo.

CW.

301A10 - 506622*



ACD,

datum 2 8 JUL1197 7

CO

b. d.

C ( CFO ) nr.:

Aan :

Betreft :

dd 2 7 JÜÜ 1977
CFB

Front Anai Alifuru.

Bijl.:

Op 21.Jf.77 werd
vernomen.

het volgende

Het Front Anai Alifuru is een nieuw opgerichte partij bin-
nen de TAMAELA-organisatie.
Eet Front wil geen politieke activiteiten ontwikkelen,
maar volgt daarbij wel de koers van Generaal TAMAELA.
De bedoeling is, dat zij zich vooral op cultureel terrein
begeeft door de Molukse jongeren beter bekend te maken
met de geschiedenis, cultuur, leefpatroon, etc. van het
Alfoerse ras om zodoende te komen tot een bundeling en
een grotere eenheid van dit ras, waardoor tevens de eigen
identiteit beter gewaarborgd kan worden.
Een bestuur voor het Front is nog niet gekozen.

301A10 - 506622*



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

RAPPORT VAM C(CFO)
AAN : CFB
NR. « 77/1324 d.d.

27.7-77

Distr.:

GO

Bij

2 8 JUL11977

Afschr.: BO:

Betren: Zuid ^olukkers

Op 25-4-1977 waren op de "bijeenkomst van '̂ amaëla-aanhangers te
Nijmegen ongeveer 700 personen aanwezig, waarvan een groot aantal
was gekleed in uniform. Er waren g-e en "buitenlandse vertegenwoor-
digers aanwezig en Tamaëla voerde pas tegen het eind van de
"bijeenkomst het woord; dit in tegenstelling met andere jaren
waarin hij altijd in de morgen de "bijeenkomst toesprak. Over het
geheel genomen was het een vrij tamme vertoning met eettentjes,
poster- en stickerverkoop en geldinzamelingen voor de strijd.
Mevroum SAHURE^A^ voerde het woord en deed dit op een erg felle en
opzwepende manier. Zij ging tekeer tegen de Nederlandse regering
en tegen die personen die Tamaëla in een kwaad daglicht proberen
te stellen.
Opvallend was de aanwezigheid van een grote groep Keiëzen.

. , die vroeger een voorman van de A.P.l.M." was,
hield een toespraak waarin hij zich een felle aanhanger van Tamaël
toonde. Hij kreeg veel applaus. Hij sprak namens de Anai Alifoeroe,
de jongerenbeweging van Tamaëla, in welke beweging hij een belang-
rijke positie heeft; mogelijk voorzitter of vice-voorzitter.
Door het Front Anai Alifoeroe werden pamfletten verspreid, waarva
een exemplaar als fotocopie wordt meegezonden.

Einde

200 A 03
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ACD 4

datum

CO

b.
.X

^ ^0* ffo.

0 9 M E I 1 9 8 0

X d' -^
)nr.:

Bijl. :

d.d. :
: 9 ME! 1980

Aan :

Betreft : " Manifestatie te utrecht 5 april j.l."

Info: 3

Op. werd

het volgende vernomen:

De jpngerenorganisati«?§IÏA LIMA* A*** ALIFOEROE heeft zaterdag
5 april j.l. een bijeenkomst georganiseerd in utrecht.
Vrijwel alle andere politieke organisaties van Molukkers
waren voor die bijeenkomst uitgenodigd. De pro-MANUSAMA
organisaties hebben geen gehoor gegeven aan de uitnodiging.
Wel aanwezig war enz Het Zuidmoluks Bevrijdingsfront,
GOHEBA ( , afdelingen Heer en Assen) de
partij en verder diverse Molukse activisten (
etc.)
Doel van de bijeenkomst was het initiatief om de verschillende
Molukse politieke organisatie tot een eenheid te bundelen^
Aanleiding tot dit initiatief was een brief van MANUSAMA
aan me}. over een gezamenlijke viering van de 25ste
«prtl in Den Haag.
Me j. , «én der leiders van de SIWA-LIMA organisatie,
staat niet alleen positief tegenover dit idee, maar wil
zelfs een volledige samenwerking tot stand brengen.
De SIWA-LIMA organisatie zou in een eventueel samenwerkingsverband
interessante buitenlandse volmachten kunnen binnenbrengen.
( Benin in de Verenigde Naties)

Als voorwaarde voor een samenwerking tussen de MANUSAMA-groepe-
ring en Siwa-Lima stelt Me j. , dat zij de
buitenlandse contacten zal blijven onderhouden. wil
in de toekomst een progressieve richting inslaan en vooral
eerlijk samenwerken.
Aan het eind van de bijeenkomst, waarin de diverse organisaties
hun mening over dit idee naar voren hebben gebracht, is een
perscommuniqué opgesteld omtrent genoemde plannen en over de
20ste april.
Van de aanwezige organisaties heeft GOHEBA zich van dit communiqué
gedistancieerd. Met name de strekking van de tekst over de
viering van de 20ste april, werd niet geaccepteerd.
De EMS proclamatie op 25 april 1950 -was en is, aldus de GOHEBA
woordvoerders, een koloniaal product.

301A10-91M80F
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datum 3 0 M E I 1 9 8 0

CO

b.

C(CFO )nr.i V"l < Y < > ' d.d.:

Aan :CFB

Betreft :Ronde tafel conferentie Alifoeroe Anai

Info: 1

Bijl. :

Op. werd

het volgende j&wnrtJmen:

Van werd vernomen dat er op 5-̂ -80 in
Hotel Smits te Utrecht een door het Front Alifoeroe Anai ge-
organiseerde ronde *afel conferentie is gehouden onder voorzit.-
terschap van Arzad OHORELTX. ^
Onder de aanwezigen bevonden zich leden van GOHEBA, de KPlfSM,
SPPRMS en enkele werkgroepen.
De agenda bestond uit de volgende punten:
- herdenking gevallenen;
- woord van welkom;
- 25 april 1950;
- derde/vierde wereld;
- oriëntatiereizen;
- solidariteit;
- eenheid.

Vanwege de grote terughoudendheid onder de circa 100 aanwezigen
kwam men vrijwel niet tot besluiten. Het communiqué dat is uit-
gegeven is als bijlage bij dit rapport gevoegd.

301A10-819172F



Communiqué 5 April 1980.

Wij,ondergetekenden,rijn heden bijeen gekomen op 5 April 1980 in
Hotel Smits te Utrecht,en zijn na rijp beraad tot de volgende
conclusies en besluiten gekomen,t.w.

Wij erkennen de R.M.S. als een wettig Volksstrijd,daar
haar Onafhankelijkheidsproklamatie van 25 April 1950
een populair manifestatie is die juridisch en politiek
rechtmatigd is baserend op internationale overeenkomsten
ven o.a. Linggadjati,Renville en de Ronde Tafel Conferen-
tie met de V.N. ook els medeondertekenaars.
Wij ondersteunen ons strijdend Volk in de Tanah Air en
stellen wij de gewapende strijd primair in onze nationale
Bevrijdingsstrijd tegen het Kolonialisme,Neo-kolonialisme
en Imperialisme.
De R.M.S.-strijd behoort tot een Internationale Volksstrljd
en dient dus als zodanig behandeld te worden en daarom
veroordelen wij ieder tendens die Onze Strijd als een
interne aangelegenheid van Indonesië beschouwt,
(o.a.de z.g. VIERDE WERELD)
Wij richten bij deze een oproep tot alle Derde Wereld in
het algemeen en de Progressieven in het bijzonder onze ,
Volksstrijd te steunen.
Wij veroordelen alle oriëntatiereizen in het verleden en
in de toekomst ten zeerste dienende het doel van onze
vijanden nl. verdeeldheid onder ons Volk teweeg te brengen
om zodoende onze Volksstrijd op internationaal niveau te
vernietigen.
Laten wij allen toetreden tot één grote Broederschap met
één groot DOEL:

De verwezenlijking van een Vrij Onafhankelijk R.M.S.

Laten wij samen opstaan en solidair zijn met onze moedige
Strijders in het Vaderland.

Laten wij tezamen als één front naar buiten treden met
als doel de erkenning van de R.M.S.,ons Volksstrijd.

MOGE GOD ONS BIJSTAAN BI ONZE VOLKSSTRIJD.

M E N A - M U R I A !!!!!

w.g.O.Sahalessy w.g.E.Lewerissa (Politieke Werkgroep)

w.g. P.Hiariej (K.P.M.S.M.) w.g. P.Ch.W.Sahureka (Front Siwa-Lima)

w.g. P.Peloupessy (S.P.P.R.M.S.)

w.g. J.L.Hehanussa (Front Alifuru Anai)

w.g, A.Ohorella (voorzitter van de vergadering)
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datum 3 O M E M 9 8 O

co i W £/ j m^

b. ., d.

C(CFO )„r.:

Aan :CFB

Betreft :Bijeenkomst Front Alifoeroe Anai

d.d . : 30 H L i 1980 Info: 1

Bijl. :

Op ?ft-4-1Q8o werd

vernomen:

dat op 19 april in Den Bosch een door het Front Alifoeroe Anai
georganiseerde bijeenkomst is geweest.
Deze bijeenkomst resulteerde in een coalitie van de navolgende
groepen: ^ (jU+f*+*j
Front Alifoeroe Anai; KPfSM; groep i Politieke werk
Heer ; Werkgroep Groningen ; Doelgroep

Het doel is actief te zijn binnen de ZM-gemeenschap om de eenheid
te bewerkstelligen.
Hiertoe is een coördinatiegroepen het lev.flfl geroepen waarin
zitting hebben;

501A10-819172F

Deze coördinatiegroep zal lén keer in de maand bijeenkomen.



datum 16 MEI 1930

CO

b.

C(CFO )nr,

Aan

Betreft

d. d.: \: 2

CF

Anai Alifoeroe,

Bijl. :

nr 2?. l». 1980 werd

het volgende vernomen:

Het Zuidmoluks -Bevrijdingsfront staat positief tegenover contacten
met de jongerenorganisatie "Anai Alifoeroe.
Op zaterdag 19 april zal deze org. een bijeenkomst houden in Den
Bosch, waarbij het Zuidmoluks Bevrijdingsfront wordt uitgenodigd.
Volgens 4 de leider van Anai AJ.IEOEHÜE, heeft de regering
van Benin aan leden van de jongerenorganisatie te kennen gegeven,
bereid te zijn de Molukkers te steunen, op voorwaarde dat de
Molukkers in Nederland zich tot een eenheidsfront bundelen.
Reden waarom de organisatie Anai Alifoeroe zich zo sterk maakt voor
een eenheidsorganisatie.

501A10-819172F
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C ( C F O ) n r . :

Aan :CFB

Betreft :

d.d . : 3 0 !^E!t98(| Info: 2

ontvangen bijlage

Bijl. :

28-4-1980
Op •— werd

301A10-819172F

Een communiqué uitgegeven door Front Alifoeroe Anai,

Voor de inhoud hiervan moge worden verwezen naar de bijlage



1492829
Communiqué uitgegeven.door FRONT ALIPURU ANAI

Wij,FRONT ALIFURU ANAI,een progressieve,revolutionaire Jongeren Ofganisatie
stellen als doel de R.M.S.-volksstrijd in de ruimste zin van het noord te y

verwezenlijkenjzijn tot de conclusies gekomen dat gezien»

1) de Proklamatie van de R.M.S. op 25 April 195° en de gebrachte offers en
lijden van het volkj

2) de eenheid binnen ons volk in ballingschap na* 30 jaar strijd nog steeds
zoek is;

3) de impasse -waarin vele Zuid-Molukse Politieke organisaties in den lande zich
bevinden,zijn wij - FRONT ALIPURU ANAI - van oordeel dat»

a) ons volk na 30 jaar strijd tot bezinning moeten komen voor een Nationale
eenheid;

b) ons volk verlost moet worden van het Kolonialisme,het Neo-kolonialisme
en het Imperialisme (Indonesië))

c) onze generatie samen den front moet vormen met de jonge-generatie in het
Vaderland,op de Molukken (SAMEN SENf SAMEN STERK);

d) wij,de Front Alifuru Anai,in de toekomst regelmatig tot een debat zullen
komen met alle Zuid-Molukse Politieke Jongeren Organisaties in ballingschap.

Gezien bovenstaande punten (conclusies) werd op 5 April 1980 te Utrecht een
Ronde-tafel Debat georganiseerd door de Front Alifuru Anai,waarbij uitgenodigd
zijn: de heren J.A.Manusama,Metiary,Lokollo,Latumahina,Telehala,J.J.Manuputty,

0.Sahalessy,Drs.E.Hitijahubessy,Usman Santi,de dames Hattu,Soumokil-Taniwel.

Politieke Jongeren Organisaties: Gerakan Pattimura,Masmalra,Goheba,K.P.M.S.M.
Politieke Werkgroep,S.P.P.R.M.S. alsmede

de Putjuk Pimpinan Party Revolusfner Siwa-Lima.

Aanwezig waren de heren Telehala,Drs.£,Hitijahubessy,0.sahalessy,Usman Santi,
Goheba,Politieke Werkgroep,K.P.M.S.M.,S.P.P.R.M.S.en de Putjuk Pimpinan Party
Revolusiner Siwa-Lima.

De deelnemers aan dit debat «aren tot de volgende unanieme conclusies gekomen
dats

I. de Proklamatie van de Republik Maluku Selatan op 25 April 1950 als
uitgangspunt genomen moet worden voor onze Volksstrijd.

II.de R.M.S.-volksstrijd gezien moet worden als een Internationale vraagstuk
behorende tot de 3e Werel/d en niet geplaatst moet worden als een 4e—Wereld
probleem ( interne aangelegenheid van Indonesië).

III. alle oriëntatie-reizen worden gezien als een vorm van indoctrinatie door
Nederland en Indonesië welke onze R.M.S.-volksstrijd in het algemeen en de
diplomatieke Strijd op Internationaal niveau in het bijzonder benadelen.

IV.wijjZuid-Molukkers hier in Nederland^moeten de onderlinge solidariteit eerst
versterken voordat wij als één Front naar buiten treden.
Het is van essentieel belang dat wij Zuid-Molukkers hier in Nederland de
onderlinge solidariteit moeten versterken ten einde onze huidige politieke-
offensief in het buitenland niet te doen paralliseren door niet gemachtigde
personen.

V. wij,Zuid-Molukkers hier in Nederland moeten ten allen tijde bereid zijn met
onze wilskracht,vastberadenheid,moed en nationalistische gevoel een eenheid
in onze gelederen tot stand brengen ten einde iedere vorm van intimidatie,
infiltratie en onderlinge verdeeldheid te voorkomen.

's-Hertogenboschjl1-4-1980 de Front Alfcfuru Anai»
w.g.



ACD

datum

CO

1514418
0 3 C < U ? 3 3 ö

< > • < * • • • ' 2 OKT. 1980 Info'3C(CFO )nr.: »'

Aan :CFB

Betreft : Coalitie Bevrijdingsfront FAA-GOHEBA

Bijl. :

Op 9,7-1980 werd

het volgende vernomen:

Het bestuur van het Zuidmolüks Bevrijdingsfront stelt zĵ ch op
het standpunt dat van haar geen initiatief te verwachten is om
aan de coalitie met het Front Alifoeroe Anai en OOHÉBA verder
gestalte te geven.
Het wachten is, aldus het Bevrijdingsfront, op het FAA, dat
kampt met een intern conflict* Dit conflict zou zijn ontstaan
tussen de ouderen en de jongeren binnen deze groepering na
het overlijden van een zekere
Wat het Bevrijdingsfront betreft blijkt de coalitie in prin-
cipe bestaan, doch verder stappen moeten door het FAA worden
genomen.

301A10 919260F



F, 1516005
datum

CO

b.

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : Het FAA

d.d. : J60KT.198Q Info: 2

BJjl. :

OP 11-8-1980 werd

het volgende vernomen:

Het FAA (Front Alifoeroe Anai) dat een coalitie was aangegaan
met een aantal kleinere organisaties heeft deze organisaties
doen weten dat zij deel uit willen blijven maken van de coalitie
en in het vervolg alle vergaderingen zal bijwonen.
Het FAA had n.l. de twee laatste vergaderingen niet bijgewoond
hetgeen voor de coalitie-leden aanleiding was hen uit te sluiten.

301 A10-919260F



1530038
datun, Q 2 F E B . 1 9 8 1

CO

b. __^~—- d. ^—

C( CFO)nr . : (K f *• <-•ƒ d.d. :

Aan

Betreft : Diverse Molukse aangelegenheden

r>r 17-12-1980 werd

Info: I

het volgende vernomen:

Het «Eront Alifuru Anai heeft haar hoofdkwartier te Oosterwolde.
Dit F.A.A. heeft destijds (buiten de strekking om) van de gemeen-
te Oosterwolde subsidies gekregen om een cultureel centrum te
stichten.

301 A10-919260F



ACD U39398
datum 0 1 A P R 1 9 8 1

CO

b.

C(CFO )nr.:

Aan :CFB

Betreft -.Front Alifuru Anai

d.d. Info: 2

Bijl. :

Op werd

het volgende vernomen:

Het FAA werd in 1977 opgericht; bedoeld als kerngroep van de
Siwa Lima-organisatie en tot taak hebbende; het in standhouden
van de Molukse RMS-idee maar ook vooral de Molukse cultuur en
alles wat hiermede te maken heeft. Dit alles moet met kennis van
zaken gebeuren en daarom bestond de FAA uit geselecteerde leden,
de intellectuele jongeren uit de S.L.
Het FAA kent een Alemeen Secretariaat fc.l.v^

Dit Algemeen Secretariaat overkoep~eTd 'f afdelingen; t.w.:
- Informatie/voorlichting;
- documentatie;
- sociale- en culturele zaken;
- opbouw, solidariteit.
De FAA heeft een aantal plaatselijke afdelingen; daar waar concen
traties van S.W.-leden zijn.
Het FAA is een organisatie die fungeert als ondersteuning van
de S.L.-regering maar zich niet bemoeit met de politieke acti-
viteiten van de regering.

301 A10-019246F



ACD

datum

CO

b» —

1543224
086Pit1981

C(CFO )

Aan

Betreft

d. d.: _ 7 1981 Info: IV

CFB

F. A. A.

Bijl. :

Op --1981 werd

het volgende vernomen:

Volgens i> het Trijwel
zeker, dat de F.A.A. geen zitting zal nemen in het Komit* Hasiona.'
Het is net name voor de anderen uit deze kringen nog steeds niet
mogelijk om met "de andere kant1* samen te werken. Vooral
is een fel tegenstander van dat ideea
Onder de jongeren bevindt zich wel een groep die wil samenwerken
(o.l.v. ), maar deze wordt door de anderen over-
stemd.

301 A10 019246F



ACD 1590775
datum

CO

02FEB.1982

d. ..

C(CFO)nr. :

Aan : CFB

Betreft : B.P.P.-diversen

d.d. : Info: II

L 1 FED. f982

Bijl.:

2U-11-1Q81 werd

het volgende vernomen:

Dominee METIAHY verklaarde op k november j.l., dat hij positief
zou reageren op een mogelijk samenwerkingsverband tussen de B.P.P.
en de F;A.A./Siwa Lima. B.P.P. moest verder maar -informele- ge-
sprekken met de F.A.A. voeren. Dit is in tegenstelling met de aan-
pak van , die juist alles formeel wil regelen.

301 A10-119130F


