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jauidaolukse jongerenorganisatie

"PEMÏÏDA MAS J ARARAT".

Zoals bekend is werd op zaterdag 20 januari 1973 in Amicitia te
1s-Grarenhage een aassa-bijeenkomst ran zuidmolukse jongeren ge-
houd «n, waarbij een nieuwe organisatie geheten "Pemuda Masj ara-
ka t" zich presenteerde.
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Van
volgende vernomen.

werd het na-

Op 9-12.72 is op een bijeenkomst te Nijmegen de jongeren orgi
nisatie "Pemoeda Maajarakat" opgericht. Deze nieuwe organisa-
tie bestaat uit jongeren van de 3P en moet gezien worden als
"opvolger" van de S.P.P.R.M.S. (federatie van jongerenorgani-
saties van de SMS), waar de laatste tijd niets meer van uit
gaat.
In een beginselverklaring verklaart de "Pemoeda Masjarakat"
te zullen blijven strijden voor een vrij RMS en alles in het
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werk te stellen om de RMS idealen te verwezenlijken, (zie
bijlage).



1.14^.76(9

V/ij, jongeren in Badan Persatuan verband, zich baserend

op de inhoud van de proklamatie tekst dd. 25 april 1950,
zich bundelend tot een organisatie van vrije Zuidmolukse

jongeren, verklaren hierbij te blijven strijden voor een
vrije R.M.S., zich verenigend met h:-jt beleid van de rege-

ring Manusama, stellen alles in het werk om de R.M.S.
idealen te verwezenlijken zowel naar buiten als naar
binnen, erkennend de universele verklaring van de
Rechten van de Mens en zullen derhalve blijven eisen
dat een toepassing van deze universele verklaring wordt
gerealiseerd: rechtspositie, inspraak Zuidmolukken-
raad etc.

Krtmi pemuda-pemudi dalam gabungan Badan Persatuan, ber-
dasarkan proklamasi teks ttgl. 25 april 1950, memper-
satukan diri dan merupakan organisasi Pemuda Maluku

Selatan, njatakan disini: Tinggal berdjuang terus untuk

suatu Republik Maluku Selatan jang bebas dan berdaulat,

se.tudju dengan beleid dari pemerintah R.M.S. jang sjah
kini pemerlntah Manusama, mempergunakan segala-galanja

untuk mewudjudkan t jita2'R.M.S. pun keluar pun kedalam,
mengakui Hak2 Mutlak Manusia Internasional dan oleh
sebab itu tinggal tuntut suatu penggunaan dari Hak2
Mutlak Manusia Internasional hingga hak2 itu digenapi
sepertih: kedudukan hukum, inspraak Dewan Maluku d.1.1.

1s-Gravenhage, 24 november 1972.
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Verbinding: No. 12. 24 januari 1973-

Doss.i 170/213.

-betreft: Massameeting van Zuidmolukse jongeren.

Bijlagen:

Op zaterdag 20 januari 1973 werd in het ge-
bouw "Amicitia", Westeinde 15 te 's-Gravenhage, een ma;
sameeting gehouden door de Zuidmolukse jongeren (Pemud;
Masjarakat Republiek Maluku Selatan) binnen het kader
van de Badan Persatuan Republiek Maluku Selatan (B.P.R
M,S.).

Deze B.P.R.M.S. staat onder leiding van Ir.
j'. MANUSAMA en omvat + 80 procent van het aantal in
Nederland verblijvende Zuidmolukkers; de overige + 20%
behoort tot de groep TAMA3LA.

Aan deze massameeting namen deel circa 1000
personen, die afgevaardigd waren uit alle woonoorden i;
Nederland. Van deze 1000 personen behoorden er zeker
800 tot de jongeren; in wezen waren zij volgelingen
van Ir. MANÜSAMA.

Om 12730 uur hadden de acht leden van de "Pei
da Masjarakat" plaatsgenomen op het toneel, dat gedra-
peerd was met Zuidmolukse vlaggen. Van deze acht was

de leider.
Om 13.00 uur werd door dit "comité" een pers

conferentie gehouden, die een half uur duurde.
Ir. MANUSAMA betrad met leden van de central

leiding van de B.P.R.M.S. omstreeks 13-30 uur de zaal.
Om 14.00 uur werden de aanwezigen met een we

komstwoord door de voorzitter van het comité begroet,
waarna het Zuidmolukse volkslied werd gezongen. Deze
openingsceremonie werd besloten met een kort gebed.

Het eigenlijke programma kwam nu aan de orde
Eerst werd begonnen met het voorlezen van de beginsel-
verklaring van de "Pemuda Masjarakat"
door de voorzitter. Daarna hekelde hij de houding van
de Nederlandse Regering, dat deze de beloften, gedaan
na de Affaire 'Wassenaar, niet was nagekomen. Hij zei o
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"Is één dode in Wassenaar al niet genoeg of moeten er
meer doden vallen eer onze "beloften worden nagekomen".

Vervolgens viel hij fel uit tegen Nederlandse
wetenschapsmensen o.a. Frof. BUIKHUIZM, die hen in
kranten en tijdschriften had gedoodverfd als een groep
criminelen.

Tevens hekelde hij de houding van Prof.
VERKUIL, die zich beter kon "blijven "bemoeien met zijn
eigen gereformeerde kerk en niet de "brutaliteit moest
hebben om te trachten de groep Molukkers voor te stelle
als een stel heidenen, die mogelijk nog wel waren te
bekeren tot de Islam van Indonesië. "Hij zegt theoloog
te zijn, maar hij is een satanische figuur, die niets
nalaat om goede maat te blijven van de Indonesische re-
gering en daarmee de groep Molukkers verloochent", al-
dus de inleider.

Hierna volgden verschillende sprekers, onder
wie de heer , mejuffrouw ,*' de heer

en anderen.
Enkele

sprekers vielen fel uit tegen hun eigen bestaande werk-
groepen o.w. studenten, wegens hun passiviteit. Deze
"slappelingen" zijn__gemakkelijk van buitenaf, o. a. door
Indonesiërs, te beïnvloeden. Men zij gewaarschuwd.

Ir. MANUSAMA sprak, op verzoek van het comiti
op gematigde toon de deelnemers aan de meeting toe en
dankte de "Pemuda Masjarakat" (jongeren) voor hun geno-
men initiatief om alle krachten te bundelen tot groter*
strijdvaardigheid.

Hij kreeg veel bijval uit de zaal. Ben zang-
groep uit Capelle a/d IJssel trad enkele malen in de
korte pauzes tussen de sprekers op.

Om 16.00 uur kwam een "Brandpunisploeg" van
de K.R.O.-t.v. op het podium voor het doen van opnamen
en interviews met leden van het comité en een tiental
Molukkers die betrokken waren geweest bij de affaire
Wassenaar. Deze personen werd als het ware door de aan.-
wezigen een "heldenovatie" gebracht.

De terreur van dit interview kwam in 't kort
samengevat hierop neer: "Als de regering niet nakomt
wat zij heeft beloofd, zullen we ons moeten gaan bera-
den op ernstige acties", kadere uitleg werd hier niet
op gegeven.

Na 16.JO uur werden vele vragen gesteld uit
de zaal. Deze vragen waren als regel een herhaling van
hetgeen tevoren was betoogd. Als voornaamste punten ui
dit vragenuur kwam naar voren:
a) Dat men onder geen beding de Nederlandse of Indone-

sische nationaliteit moest aanvaarden;
b) Dat men zich niet moest laten overhalen voor z.g.

toeristische reizen naar Indonesië;
c) Dat men zich ten volle moest inzetten voor de doel-

stelling van de "Pemuda Masjarakat R.M.S."

Omstreeks 18.00 uur was de laatste vraag be-
antwoord en werd aan ieder verzocht een bijdrage te
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geven waaruit de zaalhuur zou kunnen worden betaald,
om zodoende de kasmiddelen van de B.P.R.M.S. niet aan
te tasten. Daarna "bedankte de voorzitter van het comitl
de aanwezigen voor hun komst en deelneming aan de mee-
ting en wenste iedereen een goede thuisreis.

De deelnemers aan de niassameeting waren ondei
ling in goede stemming. Tegenover niet-Molukkers die
z±3 niet kenden, waren zij zeer gesloten, soms zelfs
onvriendelijk en onbeschoft.

De voertaal was Maleis, met af en toe een zir
of een uitdrukking in het Nederlands.

Om 18.4-5 uur hadden alle deelnemers het ge-
bouw "Amicitia" verlaten om per autobus, auto of trein
huiswaarts te keren.

Er hebben zich geen incidenten in de zaal
voorgedaan; zelf hadden zij voor ordecommissarissen
zorggedragen.

Samenvattend kan gezegd worden, dat rappor-
teur de indruk heeft,dat het doel van de bijeenkomst
was het opvoeren van de individuele strijdvaardigheid,
teneinde in de toekomst door bundeling van aller inzet
naar buiten krachtiger te kunnen optreden, ter berei-
king van het gestelde doel (= een zelfstandige republif
Zuid-Molukken). Rekening moet worden gehouden met de
mogelijkheid van harde acties (volgens hun bewoordingei
harder dan de actie Wassenaar in augustus 1970), omdat
de Nederlandse regering sedertdien de toen gedane be-
loften volgens hen niet is nagekomen.

Een gebroken of niet nagekomen belofte weegt
bij Zuid-Molukkers zwaar.

EINDER
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BETR. a Pemuda Masjarakat

Op 22.1.73 werd
het volgende ver-

nomen*

Als voortzetting, eigenlijk opvolging, van de SPP - RMS is
de "Pemuda Hasjarakat'-'RMS" tot stand gekomen.
De presentatie vond op 20.1.73 te Den Haag plaats in
"Amicitia" en werd bijgewoond door ca. 1.300 jongeren.

Voorzitter van de Pemuda Masjarakat is

Pemuda tóasjarakat moet beschouwd worden als een politiek ge-
oriënteerde organisatie, momenteel telt zij slechts aanhange
van Ir. MANUSAMA tot haar leden.
De beweging stelt zich achter het RMS-ideaal, maar is het
niet eens met de vreedzame opstelling van de oudere leiders
(i.c. MANUSAMA c.s. en de Badan •t'ersatuan) in hun politieke
beleid.
•̂ e Pemuda Masjarakat is voorstander van een hardere lijn,
evt. gesteund door radicaal optreden, tegenover de Nederland
se overheid, i.o. het Ministerie van GSM.
De Peiauda Masjarakat zal streven naar een zodanige erkenning
dat zij op den duur rechtstreeks met het Ministerie van GRM
kan onderhandelen.

De organisatieastelt zich voor behalve pressiegroep ook
eenheidspartij te zijn voor de gehele Zuidmolukse jeugd.
Men beseft echter dat dit nauwelijks te realiseren is, omdat
de Pemuda Kasjarakat nu eenmaal het etiket "MANUSAMA - Badan
Persatuan" draagt, waardoor het voor jongeren van andere
organisaties moeilijk is zich aan te sluiten.

Onder de jongeren die zich bij de Perauda Masjarakat hebben
aangesloten valt onrust te bespeuren, omdat er feitelijk een
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absolute stilstand is gekomen in de activiteiten van de
Regering van MANUSAMA en haar houding passief is, zelfs
nadat gebleken is dat de Nederlandse regering (lees? CRM) de
gedane beloften niet nakomt, deze zijn:
a). de EMS-kwestie bij de Verenigde Naties voor te brengen
b), de Molukkers een eigen rechtspositie te geven
c), inspraakmogelijkheid te creeêren in het beleid t.a.v*

de Molukkers
d)* een Zuidmolukkenraad op te richten*

acht het niet uitgesloten dat deze onlustgevoelens
zich zullen manifesteren in activiteiten met een geweldadig
karakter, omdat de mogelijkheid bestaat dat zgn. "linkse"
jongeren zoals zullen trachten de Pemuda
Masjarakat-jongeren in beweging te brengen.

°f deze activiteiten zich tegen Nederland of Indonesië
(personen en objecten in Nederland) of tegen beiden zullen
richten, is niet te voorspellen. Voor de hand ligt echter
dat "harde" acties eerder tegen de RI gericht zullen zijn,
omdat zij de potentiële vijand is*
Dit zou in de hand kunnen worden gewerkt doordat er toch
al beroering is ontstaan als gevolg van de activiteiten
die de Indonesische Ambassade en haar "handlangers" onder
de Zuidmolukkers ontplooien*

O.m. wordt hierbij gedacht aan de activiteiten van de S.O.M.
die middels personen als bij voorbeeld

tracht het RMS-streven te ondergraven.
Ook is het voorgenomen dat ambtenaren van de Indonesische
Ambassade of "handlangers" van hen in CD-auto's bezoeken
brachten aan Molukse wijken

signaleerde voorts de propaganda welke de gebroeders

voor de Hl maken in de Molukse woonwijken
Dit alles wordt door Zuidmolukkers als provocerend ervaren
en kan aanleiding vormen tot tegen Indonesië gerichte acties

Uit bepaalde opmerkingen van de jeugd valt op te maken dat
- wat noemt -• "links^gerichte figuren trachten de
Zuidmolukse jongeren te beïnvloeden".
MANUSAMA c.s. distanciëren zich echter van elke "links-
gerichte politiek" en tr.ach.ten de jeugd hiervan af te houder
o.m.door het geven van politieke voorlichting en het legden
van contacten tussen Molukse en Nederlandse jongeren. Deze
activiteit wordt verricht door de "werkgroepen", waarvan er
zo'n 20 in Nederland bestaan.

Tot voor kort hield men er bij de Badan ^ersatuan rekening B
dat een eenheidsgedachte zoals die werd gepropageerd door

c.s. bij voorbeeld tijdens de grote bijeenkomsl
op 11.11.72 in de RAI, ook zou aanslaan bij de jongeren van
de Badan xersatuan.
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Men acht dit gevaar fechter bezworen nu zich
zo duidelijk pro-Indonesie opstelt.
Hetzelfde kan gesteld worden nwb.t. de jongeren in de
TAMAELA-groepering, omdat ook zij afwijzend tegenover de
RI staan.

Hesumerv-nd was van mening dat er onder de jongeren op
politiek gebied beweging is te constateren en dat dit in
1973 wel eens enig rumoer zou kunnen opleveren.
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BETR. : Penmda Hasjarakat

22-2-1973

Van
navolgende vernomen.

werd op 17.1-73 het

Op zaterdag 20.1.73 zal in het gebouw Amicitia te Ben Haag
een bijeenkomst worden gehouden waarop de oprichting van
de Pemuda Hasjarakat zal worden bekend gemaakt aan de Ned.
pers die is uitgenodigd om duidelijk te maken dat de Molukse
jeugd blijft geloven in een RMS, dit in tegenstelling tot
in de pers verschenen uitlatingen van •
De •Pemuda Masjarakat ie een voortzetting van de SPP-RMS.
De oprichting van de FM betekent een RMS-politieke bewust-
wording van de Molukse (hfdz.BP).jeugd.
De PM is een politieke jeugdorganisatie die hoopt een een-
heidspartij te worden en onafhankelijk wenst te blijven
van de BP.
Wel behoort deze groep tot de aanhang van MANUSAMA, maar in
politiek opzicht zal zij haar eigen opvattingen hebben waar-
bij zeker c&tiek zal worden geleverd op het beleid van de
"Regering MANUASA".
De PM verwijt de Manusama-regering laksheid bij het strevei
naar een totstandkoming van de RMS en een slap optreden
tegenover dA Nederlandse regering (i.c* het Min.v. CRM) die
gedane beloften niet nakomt*
De PM is van mening dat door het volgen van een hardere po-
litiek, de Nederl. regering gedwongen moet worden haar be-
loften na te komen.
In hoofdzaak gaat het hier om beloften die na "Wassenaar"
zijn gedaan, t.w.
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a),RMS-eis voorbrengen bij de VN
b). Rechtspositie Molukkers
c). Inspraak in het door Nederland te voeren beleid t.a.

de Zuidmolukkers
d). Instellen van een Zuidmolukkenraad
Hoewel de RI gezien wordt als dé vijand is het ook zo, dat
hier en daar onder de jongeren, die zich radicalen noemen,
stemmen opgaan waarin haatgevoelens t.o.v. Nederland door-
klinken, en tegelijkertijd wordt de anderen verweten dat zi;
te zacht zijn in hun optreden*
Hoe dan ook, er is beweging onder de jeugd* Dit is waarneem-
baar bij de totstandkoming van de PM, maar ook eerder ge-
td̂ e de bijeenkomst te Amsterdam waarop de eenheidsgedachte
naar voren kwam en de duidelijk radicale opvattingen van

Hoewel de groep als los zand bij elkaar was ge-
veegd en de BP niet veel aandacht aan deze groep schonk,
hield men er toch rekening mee dat de radicale opvattingen
van bij de BP-jeugd hard aankwam. Dit risico
is nu verdwenen als gevolg van het feit dat . nu openlijk
heeft getoond dat hij in de Rl-hoek zit.
I.v.m. de geconstateerde beweging onder de jeugd laat het
zich aanzien dat 1973 enige onrust te zien zal geven*
Hoe een en ander zich zal manifesteren valt nog niet te
voorspellen»
Als er zich iets ernstigs zal voordoen zal dit waarschijn-
lijk gericht zijn tegen Rl-objecten omdat de RI-Ambassade
blijft provoceren en wel als volgt:
a)• pogingen om in Molukse oorden en wijken te infiltreren

d.m.v* Molukse handlangers zoals

b). Hl-functionarissen en/of handlangers bezoeken Molukken
in de woonoorden waarbij ook gebruik wordt gemaakt van
CD-auto'a.

c)* Steun en instandhouding van organisaties als SOM en API
Al deze activiteiten wekken gevoelens op die vooral bij de
jongeren - ook in de PM - die minder beheerst zijn tot
ongewenste daden kunnen leiden»
Wanneer i*d. PM een ontwikkeling in die richting valt waar
te nemen, is het niet eens zeker of de BP/reg.Manuasama
deze kan indammen» omdat nu reeds de jongeren wensen dat
deze regering radicaler moet optreden.
Er bestaat tussen de PM en de regering Manuasama reeds een
verschil van opvatting over het te bereiken RMS-doel. De
PM wil Nederland hierin betrekken in die zin dat Nederland
stappen onderneemt die duidelijk in het belang zijn van het
bereiken van de Molukse souvereiniteit.
De regering Manusama heeft al lang de hoop opgegeven dat
Nederland daadwerkelijk iets zal kunnen of willen doen
waardoor de souvereiniteit kan worden bewerkstelligd. De
regering Manusama gaat ervan uit dat zij (en de BP) tot
taak heeft bij de Moluk^ers in Nederland de RMS-gedachte
wakker te houden. Het bewerkstelligen van de souvereiniteit
d.m.v. acties in Nederland is niet te verwezenlijken dan
slechts door acties van binnenuit in de Üuid-Malukken zelf.
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Betr.: Oprichting Pemoeda Maajarakat.
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Van werd op 25»l»73 ontvangen
een bekendmaking van het HB van de BP aangaande de oprichtinj
van de jongeren organisatie Pemoeda Masjarakat en de door
hen georganiseerde massameeting op 20 jan. in Den Haag.
In dit schrijven roept de BP een ieder op deze massameeting
bij te wonen en deze jongeren te steunen.
Belangrijk acht de BP het feit dat deze jongeren t.z.t. de
taak van de ouderen zullen overnemen. Hiermee is de verwach-
ting van de Nederlanders, dat de RMS gedachte met het heen
gaan van de ouderen wel zou vervagen, te niet gedaan, aldus
de BP.
Het bestuur van de Pemoeda Masjarakat is als volgt samenge-
steld:

Voorzitter
Sice-voorzitter
1ste secretaris
2de secretaris
Penningmeester
Comra.

PELLETIMU, F.B.
HETHARIA, W.
APONNO, E.
SAHULEKA, Mej. G.
RISAMENAPATTY, R.
MONIHARAPON, J.

Noot: Als bijlage bij dit rapport gevoegd de bekendmaking va
het HB van de BP de oproep voor de massa-meeting
het programma.
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Nomor' : 4330/PR/008/B.P.

Lampiran : Tidak.

Pokok : Pembentukan organisasi.
Pemuda Magjarakat dida-
lam Badan Persatuan.

Tuan2 jang terhormat,

's-GRAVENHAGE. 12 januari 1973.

Kehadapan

01 N E D E R L A N D .

Pusat Pimpinan Badan Persatuan, atas djalan ini, memalumkan kepadi
tuan2, bahwa didalam organisasi kita Badan Persatuan sudah terbentuk
euatu organisasi "Pemuda M&sjarakat R.M,S." sedang bestuurnja tersu-
sun sebagai berikut:

Ketua Pelletimu.F.B.
Wakil Ketua ., Hetharia.TrY.
Sekertaris I , E.Aponno
Sekertaris II Nn. G.Sahuleka
Bendahara R.Risamenapatty
Pengawas Moniharapon.J.

Organisaai jang baru terbentuk ini sudah mulai angkat pekerdjaan-
nja dengan membuat suatu "massameeting" (rapat raksaaa) dimana merek;
hendak memperlihatkan kesetiaannja terhadap perdjuangan Republik
Maluku Selatan dan Pemerintahnja.

Massameeting ini akan diadakan pada hari Sabtu tgl.20 januari 197:
dan akan dimulaikan pada djam 14,00 aiang dan bertempat diruangan
dari "Amicitia", "ffesteinde 15 dikota Den Haag.

Berhubung dengan gerakan Pemuda(i) kita ini, maka kami seruhkan
kepada tuan2 untuk membantu anak2 ini dengan seluaa-luasnja, ialah
totlong sebarkan kepada Pemuda(i) kita jang ada ditempat tuan2 supaj?
sebanjak-banjaknja mereko, turut mengambil bahagi&n dalam "rapat r&k-
sasa" ini.

Memandang kepada sikap pemerintah Belnnda dan geredja2 Belanda dai
rajat Belanda jang materialistisch ini, terlebih memandang kepada mu-
suh kita jang mempergunakan anak2 kita sendiri untuk menjusahkan per-
djuangan kita dalam masa ini, maka ada perlu sekali gerakan Pemuda(i,
kita ini, jang dengan menpersatukan dirinja dan dengan Roch jang te-
nang, memperkuatkan kedudukannja sebagai Pemuda(i) jang berdjiwa
"nasional" untuk mempertahankan hak dan miliknja jang hendak didjual
dan didjadjah.

Jang terpenting sekali ialah, ba,hwa dengan gerakan2 Pemuda(i) kit?
ini Pemerintah Belanda dapat menjaksikan, bahv/a jfing mereka bernubual
itu tidak benar, ialah bahwa kata mereka jang kalau orang tua2 sudah
tidak ada lagi, perdjuangan R.M.S. itu akan mati.

Jffudah2an tuan2 mau perhatian jang sungguh terhadap gerakan Pemu-
da(i) kita ini atasnje, mana kami utjapkan diperbanjak teriaa kaeih.
Achirnja kami utjapkan hormat kami jang patut disertai salam Tanah-Ad
kita jang tetap bebaa

"MEÏÏA-MÜRIA"

BADAN FEBSATUAÏÏ.(RAJAT I.TALUKU SELATAN)
PÜSAT PItïPINAH/PElTGURUS HARIAW,

Ketua,

*=:—:'- IPSrt. FOETIRAY.



E R O G R A M M A

IÜMUDA MASJARAKAT'REtUBLPÏK MALUKU .SEXATAN

MASSA-MEETING AMACITIA GEEOU1'/ DEN KAAG

20 JANUARI 1973 - AANVANG 14.00 UUR

T, Inleiding ketua Fenrnda Masjarakat

2. Spreekster:' me j, F. Tomasoa

3.» .Intermezzo • ' . - ; . .

4. Spreksr : dhr. J. Moniharapon

5' Gastspreker .•:

6. Intermezzo ' '" ' .

F a u z e

7- Forum

8. Intermezzo ' " •

9- Gastspreker

10. Sluiting .

Den Haag, 20 januari 1973.



BEGINSELVERKLARINGVANDE PEMUDAMASJARAKAT -

j, jongeren in Badan Persatuan verband, zich baserend
op de inhoud van de proklamatie tekst dd. 25 april 1950,
zich bundelend tot een organisatie van vrije Zuidraolukse
jongeren, verklaren hierbij te blijven strijden voor een
vrije R. M. S., zich verenigend met het beleid van de rege-
ring Manusama, stellen alles in het werk om de R. M. S.
beginselen te verwezenlijken zowel naar buiten als naar
binnen, erkennend de universele verklaring van de Rechten
van de Mens en zullen derhalve blijven eisen dat een
toepassing van deze universele verklaring wordt gereali-
seerd: rechtspositie, inspraak Zuidmolukken-r aad, etc.

Kami pernuda-pemudi dalam gabungan Badan Persatuan,
berdasarkan proklamasi teks ttgl. 25 april 1950, memper-
satukan diri dan rnerupakan organisasi Pemuda Maluku
Selatan, njatakan disini: Tinggal berdjuang terus untuk
suatu Republiek Maluku Selatan jang bebas dan berdaulat,
setudju dengan beleid dari pemerintah R.M.S. jang sjah
kini pemerintah Manusama, mempergunakan segala-galanja
untuk mewudjudkan tjita2 R.M.S. pun keluar pun kedalam,
mengakui Hak2 Mutlak Manusia Internasional dan oleh
sebab itu tinggal tuntut suatu penggunaan dari Hak2
Mutlak Manusia Internasional hingga hak2 itu digenapi
sepertih: kedudukan hukum, inspraak Dewan Maluku d.1.1.

s-Gravenhage, 24 november 1972.



VRIJE ZUTDMOLUKSE JONGEREN VAN D.E REPUBLIEK DER ZUID IK)LUKKEN

V/IE BEN JE?

EEN JE EEN ZUIDHOLÜKKER(SE)?

INDIEN" JE OPRECHT EEN ZUIDMOLUKKER(SE) BENï V/EET DAJT DAT:

I»- Je Volk nog steeds onderdrukt wordt door een overheerser - INDONESIË

- Je Vaderland bezet en geregeerd wordt door een vreemde mogendheid -

INDONESIË

- Je rijkdom aan bodemschatten verkocht is aan de heren GENERAALS van

de Handel te Djakarta.

II,- De Nederlandse Regering onze rechtspositie, inspraak, zendtijd, enz,

nog sbeeds niet tot zijn recht neeft laten komen.

- De Nederlandse Regering nog steeds geen aandacht v;il"vestigen op de

vrijheidsstrijd voor een vrij R.M,S.

III, De Indonesische Ambassade Zuidmolukse Jongeren benaderd en betaald

heeft OEI de strijd voor een vrij R.M.S, te dwarsbomen.

Om bovengenoemde punten tegen te kunnen werken moeten \?ij het volgende

doen:

ONS ALLEN BUNDELEN IN EEN GROTE ORGANISATIE NAMELIJK DE PEMDPA

MASJARAKAT R.M.S.

Met deze bundeling bereiken wij het volgende:

- De kracht om de strijd voort te zetten

- De kracht om tegen onze vijanden - INDONESIË/NEDERLAND te vechten

- De kracht om onze onvervulde wensen te doen vervullen^

ONTWAAKT DAN, ÏÏEEST GEDULDIG, WERKT IN DE VASTE OVERTUIDING DAT:

Er één R.M.S. strijd is

Er één R,M.S. vlag is

Er één R.M.S. Regering is

Kom dan je plicht en je roeping na als aijnde een Zuidmolukker(se), die

van zijn/haar land houdt en de eis van land en volk moet realiseren.

'B-GRAVENHAGE, 20 januari 1975.



Pe.muda. Masjarakat RM.S.
te houden op Zaterdag 2CHC173

A.macitia Westeinde 15
DEN-HAAG.

tijde0 13030 uur 's „middags
*S ' '

KAMI, PEMUDA MASJARAICAT

DALAM GABUNGAN BADAN PERSATUAN,

BERPALINC- IODPADA TIAP2 P3SMUDA

JG BERDJIWA DAN BJ3RDARA R.M.S.

UNTUK MELIHATKAN KESETIAAMJA

TERHADAP PERDJUANGAN R,M.S.
DAN PEMERINTAHNJA."

WIJ, PEMÜDA MASJARAICAT IN

BADAN PÏÏRSATUAN VERBAND, DOEN

EEN 'BEROEP OP DE .VRIJE ZUID

MOLUKSE JONGEREN UIT HET HELE

LAND OM TE GETUIGEN VAN HUW

R.H.S.-ZIJN EN LOYALITEIT

JEGENS DE KEPALA NEGARA.

Het_ Amacitia^ gebouv/ is _te
traju lijn no. ~$ - vanaf Staatsspoor
tram lijn no. 8 en 9 - vanaf Holland Spoor
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Onderwerp:
Toezending fotocopie.

Uw brief van: Pol. kenmerk

253/1973

Datum:
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1

Voor de goede orde doe ik U

hierbij toekomen een fotocppie van

een pamflet dat op 26-4-1973 te

Vliasingen is verspreid.

De Commissaris van politie,
n-d.
de brigadier van politie,

Molenstraat 1 - Telefoon (01184) 5050
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. 25 APRIL 1950 25 ^RIL 1973

REPUBLIK 1/LiLUKU

V/IJ, -VRIJE ZUIDMOLUKSE JONGEREN, ',/ILLEN DOOR MIDDEL VAN

DIT GESCHRIFT DE AANDACHT VRAGEN V*N U, NEDERLANDS VOLK!

OP DEZE DAG HERDENKEN MIJ, VRIJE ZUIDMOLUKSE JONGEREN,

DS 23-JARIGE BBSTAkN V^iN DE NIMMER DOOR U EN DE NEDER-

LANDSE EN INDONESISCHE REGERING, ERKENDE REPUPLIEK DER

ZÜID-MOLUKKEN.

OP DEZE ZUIDMOLUKSE N^iTIONiJLE D«.G 'wILLjJH ',/IO^iN TT.* REG-

ERING NOGMAALS EROP UIJZEN, DA! V/IJ VRIJE ZUIDMOLUK3E

JONGEREN NIMMER DE STRIJD VOOR EEN VRIJE RMÖ ZAL OPGEVEN

EN DA'Ü 'JIJ VRIJE ZUIDMOLUKSE JONGEREN ZULLEN STRIJDEN TOT

ONS RECHT wORDT GEDiuiNl !

U EN IT.v REGERING HEBBEN nL 23 J^REN HET IDE^iL VAN HET

ZUIDMOLUKSE VOLK- EEI* VRIJE, Oi^FmtNKELIJKE V.ÜDERLxJJD-

GENEGEERD!!

WIJ, VRIJE ZUIDMOLUKSE JONGEREN, DOEN NOGiLviJLsi EEN BEROEP

OP ,Uj OM mi AJilTDACHT AAN DE STRIJD. V^N HET ZUIDMOLUKSE

VOLK TE SCHENKEN l ! l

NEDERLANDERS, O P E N T U -,/ O G E N I i l ! ! !

NEDERLANDERS, U i7 A A N D A C H T! l l

VRIJE ZUIDMOLUKSE JONGEREN

25 april 1973.

Te Vlissingen verspreid op 27-4-1973
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11.5-73

Op

de ievensi

"Nederland vraagt

vraagt

huis, het Gl™?!;»' niet over aanwijZinSen m

r/r-
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RAPPORT VAN C 28-5-1973

AAN : CFO

No. : 18.86?

Betr.: Pemuda Baqgarakat.

Van werd op
26-3-1973 het volgende vernomen.

De P.M. werd opgericht op initiatief van en
die streven naar eenheid onder de Molukkèrs.
Omdat zij echter beseffen dat de tweespalt MANÜSAMA/TAMAELA
voorlopig niet is te overbruggen zijn zij bij de jeugd begonnen
waardoor deze P.M.(jongerenorganisatie werd opgericht.
In de P.H. zijn alleen en actief. Feitelijk
drijft de P.M. alleen op deze twee personen. Van de andere
bestuursleden gaat weinig uit.
De P.M. tracht alle jongeren te bundelen en alle activiteiten va
of gericht op de jongeren te coördineren. Vandaar dat de z.g.
werkgroepen zijn opgenomen in de P.M..
Wel zijn deze groepen blijven bestaan en gaan zij voort met hun
activiteiten; nu evenwel onder supervisie van de P.M..
Dit heeft vooral het voordeel dat de jeugd in de hand gehouden
wordt en bij actiesea&essen voorkomen kunnen worden.
Zo zijn er uit de jeugd stemmen opgegaan die harde acties wilden
tegen de APIM.
De P.M. heeft dit tegengehouden en gesteld dat actief tegen APIM
niet méér mag inhouden dan hen de toegang verbieden tot de Moluk
(BP) woonwijken.
Uiteraard verleent de K.P.K. hierbij medewerking door er op toe
zien dat APIM-leden het BP-terrein niet betreden.
Wel gaat de P.M. er mee accoord dat APIM-leden handhandig zullen
worden afgestraft als zij tersluiks het BP-gebied binnen dringen
en hierbij betrapt worden.
Elke actie echter, gericht op APIM, buiten het BP-gebied wordt a
beslist ontoelaatbaar beschouwd.
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RAPPORT VAN G

AAN : CFO

NR. : /f''77

BETE.: De Pemuda Masjarakat, afd. Nijmegen

Van
werd op 6.̂ .73 d.t.v. de ID-Nijraegen

het volgende vernomen:

Medio maart 1973 werd door bemiddeling van de wijkraad
Hatert te Nijmegen, opgericht een afdeling van de lande-
lijke jongerenorganisatie Perauda Masjarakat, een organisa-
tie van buitenkerkelijke jongeren.

Men beoogt o.a. de Zuidmolukse jongeren meer inzicht te
geven in en meer warm te krijgen voor de Zuidmolukse zaak.



RAPPORT VAN C.

Aan :

Ho. :

Betr.: Bijeenkomst te Wierden op 2-6-1973*

J- -2-

\n werd het

navolgende vernomen*
'N.a.v. de activiteiten van de Fejnoada Masjarakat m.b.t. het
werven van leden in Twente, heeft de Zuidmolukse gemeenschap
in deze streek HANUSAMA uitgenodigd voor een gesprek op
2-6-1973 te Wierden.
Men wilde n*l. van MANUSAMA persoonlijk vernemen hoe hij over
de Peraoeda Masjarakat denkt en welke plaats deze organisatie
inneemt in het kader van de R.M.S.-strijd.
Toen de antwoorden van MANUSAMA hieromtrent positief waren
zegden zij toe hun medewerking te zullen verlenen.
Deze bijeenkomst werd o.m. bijgewoond door mevr..SOUMOKIL
en het bestuur van de Pemoeda Masjarakat* , •



RAPPOBT VAN G

AM : CFO

NE. : Ü4

Betreft : Zuidraolukse jongeren in Nijmegen.

Op 29 juni 1973 werd d.t.v. ID Nijmegen het volgende vernomen

Nadat op initiatief van de wijkraad een plaatselijke afdeling van de Pemuda

Hasjarakat was opgericht onder voorzitterschap van , zijn

verschillende zuidraolukse jongeren uit Nijmegen gaan zoeken naar een nieuwe

vorm van organisatie.

Het is niet zo, dat zij zich afzetten tegen Perauda Hasjarakat en de wijkraad;

zij wensen echter meer vrijheid in die zin,dat zij zelf over verschillende

zaken willen beslissen en £sixjii± niet dat dit voor hen gedaan wordt door

wijkraad en K.P.K.

Min of meer spontaan hebben deze jongeren zich geschaard achter

, van

een "officiële" verkiezing was hierbij geen sprake.

De wijkraad erkent deze niet als leider, maar schijnt toch wel met zijn

mening rekening te houden.

betwijfelt echter of de wijkraad zich er voldoende rekenschap van geeft

dat er door het ontstaan van deze groep niets van de Pemuda Masjarakat terecht

komt.

Sinds deze groep bestaat, aldus , bezoekt namelijk nagenoeg niemand meer

de door Pemuda Masjarakat georganiseerde vergaderingen.
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tf. r.--? 1 8 SEP, 1973

RAPPORT VAH C
AAN
NO.
BETR.

CFO

Pemuda. Masjarakat Nijmegen.
1̂ .9.1973

Door tussenkomst van ID-GP Nijmegen, brigadier
, werd op 17-7-1973 net volgende vernomen

De Pemuda Masjarakat afd. Nijmegen heeft nog steeds niet ver
gaderd. In totaal schijnen er 20 "jongeren" uit Hatert lid t
zijn. Vanaf het begin zijn de jongeren tegen de afdeling. De
vooraitter en de overige bestuursleden worden veelal wel aan
vaard door de jongeren, maar het lidmaatschap van

accepteert men niet.

De andere jongeren uit de wijk zijn niet ge
organiseerd. Een groepje van de niet georganiseerden, wieken
samen. Wie deel uitmaken van dat groepje is moeilijk te zeg-
gen omdat men geen echte organisatie is. Dit groepje ie on-
geveer Jlfi tet 15 roan groot, waarvan de_kern_iiit_ de volgende
personen bestaat :

-2-
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Zij staan een samenwerking met de B.P. wel voor en willen
zich niet radicaal opstellen. Een duidelijke politieke op-
stelling bestaat er niet. Tot nu toe was het zo dat dat men
van tijd tot tijd en van geval tot geval een standpunt innam.
Tot grote meningsverschillen met de wijkraad is het nooit ge-
komen. Men staat niet geheel afwijzend om tot contacten met

te komen, maar de verwachting bestaat dat
daar voorlopig niets van zal blijken dat zij de jongeren in
de wijk niet graag in contact zien komen met omdat hij
en zijn groepering MANTJSAMA niet zouden erkennen.



RAPPORT VAN C.

Aan : C

No. : Uj
Betr.: Pemuda Mas.larakat Nijmegen.

ACD

datum 1 O AU6. 1373

CO

b., d.1

,- fi-13

Van
werd op 5-5-1973 d.t.v. ID-Nijmegen het volgende

vernomen.
Op 20-̂ -1973 vergaderde Perauda Masjarakat Nijmegen o.l.v.

van 19.00 tot 21.00 uur in het ont-
spanningslokaal v.d. Zuidmolukse kerk aan de Couwenbergstraat,
Aanwezig waren:

Het bestuur van de afdeling Nijmegen van de P.M. had voor deze
avond een lid van het landelijk bestuur van de B. P. uitgenodig
om te bewijzen dat het landelijk hoofdbestuur van de B. P.
achter de P.M. staat.
üij wilde de leden stimuleren door hen in contact te brengen
met een "hoge" bestuursfunctionaris.
Het lid van het landelijk bestuur van de B. P. was mejuffrouw

zou belast zijn met de voorlichting over de R. M. S. -zaak.
Bedoelde was fel in haar betoog en uitlatingen.
Zij sprak over de eenheid van de R. M. S. en waarschuwde met
nadruk en op felle wijze over het laten beïnvloeden van b. v.
Indonesië in de Zuidmolukse gelederen.
Zij vertelde ook dat er binnen de jongerengroepen elementen
waren die niet pro-Indonesië zijn, maar op een andere wijze
de R. M. S. verpesten.
Zij ging hier echter niet op in.
Uit haar hele betoog bleek dat Tn^«Qg,-iö Vi?4- v>oe<-nin. van A~
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B.P. erg hoog zit en zeker moest een halt worden toegeroepen
voor wat betreft het sympathiseren van Suidmolukse jongeren me'
Indonesië*
£ij wees er verder op dat men de vuile was niet buiten de deur
moest hangen, aangezien het de R.M.S.-zaak alleen maar zou
schaden als alles in de publiciteit kwam van wat er gaande is.
Over eventuele acties of maatregelen is door haar niet gesprok'
Vragen werden haar niet gesteld.
Na afloop van de bijeenkomst bleek uit gesprekken met de aan-
wezige jongeren dat zij door haar betoog toch wel meer geloof
kregen in het R.M.S.-streven.



RAPPORT VAN C.

Aan :

No. :

datum f O AU6. 1973

CO

b.

Betr.: Pemuda Masjarakat Nijmegen.

Van
werd op 5 mei 1973 d.t.v. ID-Nijraegen het volgende

vernomen.
Het bestuur van Pemuda Masjarakat afdeling Nijmegen bestaat
uit de volgende personen:
voorzitter

vice-voorzitter
secretaris

2de secretaris
penningmeester

Op 13-̂ -1973 vond één bijeenkomst plaats in het ontspannings-
lokaal van de Zuidmolukse kerk aan de Couwenbergstraat te
Nijmegen (duur 19.00 tot 21.30 uur).

waren de volgende personen aanwezig:

De voorzitter hield een uitvoerige uiteenzetting ove
het belang van de P.M.
Hij vertelde dat het de laatste tijd steeds duidelijker wordt
dat, hoelanger hoe meer Zuidmolukse jongeren de goede zaak van
de R.M.S. naast zich neerleggen en zelfs meer belangstelling
krijgen voor Indonesië.
Hij riep de aanwezigen op zoveel mogelijk jongeren op te wekke
om zich bij de P.M. aan te sluiten en de K.M.S.-zaak.t waarvooi
de ouderen al jaren strijden niet uit het oog te verliezen.
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De P.M. moet door haar ijver de B.P. nieuwe moed geven om
verder te gaan met haar strijd.
5en vrije Republiek der Zuid-Molukkers moet toch altijd het
streven blijven voor het hele Zuidraolukse volk.
Over dit laatste wijdde hij nogal lang uit.
Steeds wees hij op het grote gevaar dat de pro-Indonesië-aan-
hangers zijn voor de Suidmolukkers in Nederland.
Na het betoog van de voorzitter werd er gelegenheid gegeven
tot discussie *
Hier werd eigenlijk doof niemand aan meegedaan.
Alleen die najjir_vejrtej!,d, wordt adviseur is van de
P.fU , stelde vragen aan de voorzitter.
Het bleek dat hij zeer goed op de hoogte was van de organisati<
en de doelstellingen van de P.M., maar hij stelde zijn vragen
zo, dat de voorzitter steeds opnieuw het gevaar van de pro-
Indonesieche jongeren - het winnen van leden - de K.M.S.-zaak
en dergelijke zaken moest behandelen en diep op de zaken moest
ingaan.
Uit het geheel bleek duidelijk dat niet tevreden was over
het betoog van de voorzitter en hem door het stellen van veel
vragen dwong datgene te zeggen dat hij graag wilde.
Door zijn hele houding en het stellen van de vragen ontpopte
hij zich als een fanaticus.
Hij verweet de jongeren dat zij zich te weinig met de politiek'
zaak inlieten, zeker wat de Nijmeegse 2'.uidmolukse jongeren
betrof.



RAPPOR? VAN C.

Aan-

No. : 20.019 c 8.11.73

Betreft : Activiteit van Pemuda Maa.larakat.

Van werd het
volgende vernomen.

Op 13-10-1973 hebben te Assen in de vergaderzaal ,van de mo-
lukse kerk ca. 100 jongeren, in hoofdzaak afgevaardigde plaat-
selijke leiders, van Pemuda Masjarakat en P/P.K2M. een ver-
gadering gehouden.

De opzet van de bijeenkomst was te komen tot een samenwerking
tussen Pemuda Masjarakat en P,P.K.M., waardoor een uitbrei-
ding zou worden verkregen van het aantal gelijkgerichte jonge-
ren.
Op de bijeenkomst werd door de P.P.K.M. solidariteit betuigd
inet de Pemuda Masjarakat.

Perauda Masjarakat streeft ernaar op korte termijn over een zo
groot mogelijk aantal jongeren te beschikken om, zo nodig, mas-
saal te kunnen demonstreren.

De Perauda Masjarakat bereidt een bijeenkomst van jongeren voor
waarbij het accent gelegd aal worden op onderlinge discussie.
De ontmoeting, die gehouden zal worden in Utrecht, Assen of
's-Gravenhage, zal worden besloten met een dansavond en cultu-
rele manifestaties.

, die de vergadering leidde, maakte
bekend dat ?erauda Masjarakat de Nederlandse Regering een brief
zal schrijven waarin erop aal worden aangedrongen dat aan leden
van de A.P.I.-M. het dragen van wapens wordt verboden en dat
dit verbod ook kenbaar wordt gemaakt aan de indonesische ambase
de.
De brief zal in afschrift worden gezonden aan President MANUSA-
MA, het hoofdbestuur van de Badaa Persatuan en de staf van het
K.P.K.

Indien, aldus , op deze brief niet tot tevredenheid
van ^emuda Masjarakat, wordt geantwoord, zal deze organisatie
het recht in eigen hand nemen en "e.en actie ondernemen waarbij
"Wassenaar" in het niet zal zinken".
Hij voegde hieraan de mededeling toe dat de Pemuda Masjarakat
dan ook geen rekening zal houden opvattingen en/of verboden te:
zake van HANÏÏSAMA en/of de K.P.K.

-2-
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raerkte hierbij op dat zulke acties de RMS-zaak
geen goed «ouden doen en adviseerde ervan af te alen.
Afkeurend geroep uit de vergadering ontnam heih het woord.

deelde raede da$ Pemuda Masjarakat beschikte over eem
soort "stootgroep" genaamd de "Pasukan Pele Putus" 4 die
tot taak heeft speciale opdrachten uit te voeren»
Hierbij wordt o.ra. gedacht aan het onder druk zetten van per-
sonen die de R.MaS0-beweging bestrijden,door middel van verschil
lende "harde maatregeleny
Deze groep zal bijzondere aandacht schenken aan de A.P.I.-M»

In de komende week zal door (leden van) de P»P.E
gesproken worden met "ene te Assen. Hundal
op het hart worden gedrukt geen «rbiviflPTten te ontplooien die
tegen de R.K.S.-beweging zijn gerichte

De "sttotgroep" P.P.P. bestaat uit:

Ten slotte waarschuwde degenen die als commissielid
van UNAS1 hadden deelgenomen aan de WFUNA-conferentie te
Hij gaf te kennen dat de Penmda Masjarakat het niet meer sou
nemen dat in deze commissie geen eensgezindheid is, zoals on-
langs te ̂ eneve was gebleken (hij verstrekte hierover geen na

toelichting).
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C ( ) nr.: 20.139

Aan : CFO

Betreft | PEMUDA MASJARAKAT

d.d. 29-11-73

Bijl.:

deed op 24-7-1973 de volgende mededelingen.

"~ De P.M. is tot stand gekomen op initiatief van
i met de actieve medewerking van
De"''terH". streeft naar eenheid van de Molukse jpng_eren.
Men richt zich op de jongeren omdat zij immers degenen
zijn die te maken zullen hebben met de RMS van de toe-
komst. De anderen zullen dan niet meer daadwerkelijk

/men meedoen. Hier komt bij, dat/bij het streven naar een
RMS van de jongeren meer activiteit/spirit verwachten <é*
dan van de oudere generatie. De jongeren, vergeleken
bij de ouderen zijn ook beter onderlegd als gevolg van
de in Nederland opgedane educatie waardoor van hen ook
meer verwacht kan worden, ook later wanneer de RMS zal
zijn gerealiseerd.
Hoewel de P.M. streeft naar een totale eenheid van de
Molukse jeugd, wordt beseft dat het nu nog geen haalbar
kaart is, alleen al doordat door de ouderen, bij de jeu
allerlei sentimenten worden opgeroepen die o.m. "kunst-
matige" scheiding MM/BP in stand houden.
Nog steeds is het zo, dat de jeugd in dit verband wel
degelijk rekening houdt met de ouders.
Weliswaar is hier een kentering te zien maar dit proces
van absolute eigen mening krijgen vergt tijd.
Toch is nu reeds te merken dat de jongeren naar elkaar
toegroeien. Dit is in de afgelopen jaren duidelijk te
constateren geweest bij sportieve en culturele manifest
ties waarbij B.P.- en MM-jongeren gezamenlijk optrokken
Hier komt bij dat de laatste tijd de APIM meer actief a
en wel in het voeren van anti-RMS-propaganda.
Dit wekt wrevel zowel bij de B.P.- als bij de M.M.,
vooral bij de jongeren. Het gevolg is, dat de jongerer
naar elkaar toe trekken in een front tegen de gemeen-
schappelijke vijand, de APIM.

- 2 -
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Vervolgblad nr. 2 bij operatie-rapport nr.

De P.M. wil bereiken dat de Molukkers op politiek
gebied meer en indringender van zich laten horen.
Zij vindt de B.P./Reg. MANUSAMA te passief.
De P.M. zal dan ook trachten te komen tot het voeren
van meer acties maar wel op democratische wijze.
Zij wenst geen geweld en zal dit ook trachten te voor-
komen. Dit houdt niet in dat de P.M. als organisatie,
geweldadige acties ten allen tijde kan voorkomen, zelfs
niet wanneer deze gevoerd worden door jongeren die bij
de P.M. zijn aangesloten.
Immers, er zullen altijd heethoofden zijn die tot een
spontane actie overgaan en daarbij de P.M.-leiding niet
zullen inlichten.
De P.M. streeft naar eenheid maar is zich ervan bewust
dat dit slechts geleidelijk is te realiseren. Daarom
werkt zij eerst aan de overkoepeling van alle jongeren
die aan de zijde van MANUSAMA staan. Is dit bereikt,
dan zal zij zich er op richten de M.M.-jongeren tot zich
te trekken.
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ACD

1 3 DEC 1973
K O P I E

d.
Bestemd voor

C (

Aan

Betreft

) nr.: d.d.

CFO

Voor orig. zie
CO:

Bijeenkomst PH/PPKM te Assen. in

Bijl.:

Op werd

D.t:
Pet:

het volgende vernomen.

Op 13-10-1973 hield de PM een bijeenkomst te Assen waarvoor
ook PPKM-jongeren waren uitgenodigd.
De bedoeling van deze bijeenkomst was om tot een toetreding
te komen van de PPKM tot de PM/als overkoepeling geaccep-
teerd zou worden.)
In totaal waren ca. 100 jongeren aanwezig afkomstig uit o.m
Assen
Smilde
Moordrecht
Capelle a/d IJssel
Hatert
Breda
Almelo
Wierden
Nijverdal

De bijeenkomst stond onder leiding van die ook
hoofdzakelijk het woord voerde. Hieruit Het navolgende.

- De PM streeft er naar onderafdelingen te vestigen in elk<
plaats waar een concentratie van Molukkers is. Hiervoor
moet plaatselijk een bestuur worden gevormd oa de jongen
te leiden c.q. aan te trekken.
Het doel van de PM is, eenheid van de Molukse jeugd.
In het streven hiernaar moet roen zich vooral ook richten
tegen allerlei verschijnselen die de eenheid in de weg
staan. Hiertoe moet men o.m. bestrijden de API-M;

en de S.P.P. die totstandkoming van de een-
heid in de weg staan.

- 2
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Vervolgblad n r. 2 bij C-rapport nr.

In dit kader zal ook opgetreden moeten worden tegen EMS
afvalligen. 2ij moeten desnoods met geweld tot inkeer
worden gebracht.
Men moet in de strijd tot het bereiken van de RMS een
voorbeeld nemen aan de Arabische terroristen.
Op dit moment stond op en stelde dat de opvat-
tingen van niet strookten met die van MANUSAMA
die immers geweld afwijst.
Ook de methoden van de Arabische terroristen zijn onaan-
vaardbaar (stelde ) omdat men in een gastland niet het
recht heeft deze te gebruiken. In het uiterste geval
zouden deze zijn toe te passen in Indonesië.
Op deze woorden kreeg veel bijval uit de zaal en
bij monde van een woordvoerder van de PPKM werd gesteld
dat de PPKM geweld afwijst en niet kan samenwerken met de
P.M. als zij dit voorstaat.
Hierop nam weer het woord en verontschuldigde
zich voor zijn krachtdadige bewoordingen die hij betreurd
Hij voegde eraan toe dat zijn liefde voor het RMS streven
hem eraotioneerde en dit hem er toe had gebracht de ge-
wraakte woorden te uiten.
Uit de zaal gingen verschillend e stemmen op (o.m. van

en die voorstelde
in het hoofdbestuur van de P.H. op te nemen.

ondersteunde dit voorstel waarop
de vergadering er aan herinnerde dat een bestuurs-

lid gekozen diende te worden.
deelde daarop mede dat hij geen prijs stelde op

een functie in het hoofdbestuur omdat hij hiervoor niet
voldoende tijd zou kunnen vrijmaken gezien zijn huiselijk
omstandigheden. Wel is hij genegen in het afdelings-
bestuur van Almelo plaats te nemen. Uit de zaal kreeg
jjij veel bijval. zei hierop dat hij, samen met

erf _ hierover reeds overleg hadden geplee
niet dsJ (flETIjiRY en dat deze er een voorstander van was da

inderdaad zou worden opgenomen in het plaatselij
_P_.M. bestuur te Almelo. Bijval uit de zaal.
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AC D

21 JAN. 19 74

b. d.

) nr.:
dd 1 1

c (
Aan : CFO
Betreft . Bijeenkomst van de Pemoeda Masjarakat ia Den Haag.

Bijl.:

Van
werd op 20-12-1973 het na-

volgende vernomen :

Op 27-12-1573 zal de Pemoeda Masjarakat in het
Congresgebouw te Den Haag bijeen konen* Deze bij-
eenkomst zal worden vooraf gegaan door een "mars"
van het verzamelpunt (Malieveld) naar het Congres-
gebouw.
Volgens bestaan er plannen om de Luxemburgse-
en Indonesische Ambassade aan te doen voor het
overhandigen van een petitie.
Volgens had de Haagse Politie aanvanke-
lijk haar toestemming voor deze mars geweigerd.
De voorzitter van de Pemoeda Masjarakat»
heeft n.a.v. deze weigering op instigatie"van

de politie voor de volgende keus ge-
steld :
a. weigering intrekken met de garantie van het

bestuur van de Pemoeda Masjarakat dat de mars
een ordelijk verloop zal hebben.

b. indien de politie bij haar weigering blijft
zullen de jongeren zonder toezicht naar Den
Haag trekken met de mogelijkheid van onge-
regeldheden waarvan het bestuur van de
Pemoeda Masjarakat zich distancieert.

De politie heeft hierop haar standpunt gewijzigd
en toestemming gegeven voor de "mars".
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ACD

datum 06FEB.1974

CO

b. d.

C ( ) nr.: ?V2lé

Aan : CFO

Betreft : Betoging 27.12-73

d.d.

Bijl.:

Van
vernomen:

werd op 3-1-7^ het navolgende

De .PM-betoging op 2?.12.73 verliep rustig.
Het had anders kunnen lopen omdat een onbekend gebleven
Molukker tijdens de vlagverbranding een tnolotov-cocktail
wierp, die echteriiet ontplofte.

De opkomst voor deze betoging wordt geschat op ca. 600
personen.
Over de bijeenkomst in het Congresgebouw valt weinig te
vermelden.
Hier voerde een Molukker als bekeerling het woord.

Zie bijlage: I voor programma
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.UtjapÉn selamat datang.

Utjapan Pt. F.B. Pelletimu, Ketua Umum dari PMRMS.

Utjapan Pt, J. Moniharapon, lid dari hoofdbestuur
PMRMS.

Zanggroep dari Breda

Utjapan Nona B. Risamenapatty dari UNASI.

Kesempatan seorang Tamu Agung, utjapan sepatah-
katah.

Zanggroep dari Almelo.

Pauze

Kesempatan seorang Tamu Agung, utjapan sepatah-
katah.

Utjapan Pt. Sr Matitaputty.

Zanggroep dari Breda.

Forum

Gerakan Penutup.

"LAGÜ KEBANGSAAN"

O! Maluku Tanah A-ir-ku,
Tanah tumpah darahku.
Ku berbakti kepadamu,
Slama hari hidupku.
Engkaulah pusaka raja,
Jang leluhur dan teguh.
Aku djundjung selamanja,
Hingga sampai adjalku,
Aku ingat terlebih,
Sedjarahmu jang pedih.



Welkomswoord.

Toespraak door de voorzitter van de PMRMS,
de Heer F.B. Pelletirau.

Toespraak door de Heer J. Moniharapon, hoofd-
bestuurslid van de PMRMS.

Zanggroep uit Breda

Toespraak door Mej. B. Risamenapatty nms UNASI.

Gelegenheid tot spreken aan één der geachte
genodigden.

Zanggroep uit Almelo.

Pauze

Gel&fiheid tot spreken aan één der geachte
genodigden.

Toespraak door de Heer S. Matitaputty.

Zanggroep uit Breda»

Forum

Sluiting.

Tahlil: 78 - l

Sekarang bri sjukur,
hai hati, mulut, tangan:
Padaku kerdja Hu
selalu ketjengangan.
Trus dari pangku mak,
sehingga ku besar,
ja Tuhan, limpahlah
tulungan jang benar.

DJANGAN KITA BERHENTI DIDADALAM DJURANG
"PUTUS HARAP"
DJANGAN KITA HILANGKAN DAHAGA KEMERDEKAAN
KITA ITU OLEH MINUM -DARI TJAWAN KEPAHITAN
DAN SAKIT HATI. ,_ „ .,. _ ,, v• \. Marthin Luther King)



De R.M.S. is een realiteit. De R.M.S. verwezen-
lijkte haar zelfbeschikking op rechtmatige wijze,
want haar proklamatie is gebaseerd op de grond-
slag van de op 27 december 19̂ 9 in werking ge-
treden nieuwe rechtsorde voor Nederland en Indo-
nesië, hetgeen is bevestigd in:

1. Uitspraak van de Ned;, Ver. voor Internationaal
Recht uitgebracht in haar vergadering te Rot-
terdam dd. 2.k juni 1950.

2» Vonnis van de President van de Arrondisements-
rechtbank te Amsterdam dd. 2 november 1950.

3- Vonnis van het Gerechtshof te Amsterdam
dd. 8 februari 1951*

ke Vonnis President van de Arrondisementsrecht-
bank te Den Haag dd. 21 december 1951»

5. Vonnis van het Gerechtshof te Den Haag
dd. 22 januari 1951.

6. Arrest Hoge Raad der Nederlanden
dd. 2 maart 1951.

7. Vonnis van de Raad van Justitie in Nw.-Guinea
dd. 7 maart 1952.

8. Vonnis van de President der Arrondiseraents-
rechtbank te Den Haag dd. 10 februari 1954.



datum 2 / f4hl. i 'J 7 ij-

CO

b. d.

C ( ) nr.:

Aan : CFO

Betreft : pM Twente.

d.d. 27-3-1971*

Bijl.:

Op 26-11-1973 werd
het navolgende vernomen :

De presentatie van het PM b/efstuur Twen t e heeft niet
plaats kunnen hebben omdat' Almelo weigerde
de vergaderzaal ter beschikking te stellen, zonder
dat hierover overleg was gepleegd met de Wijkraad.

Men heeft zich toen gewend tor die toezegde
e.e.a. te zullen regelen.
Intussen werd besloten dat het bestuur Twente als
volgt is samengesteld.
l

»Vborzitter •
Secretari^ :
Penningmeester :
Commissaris :

In voorbereiêing is de PM-raeeting die op 27-12-1973
te Den Haag gehouden zal worden.
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datum 2 i MR i. ' iL j7q-

CO

b. -ZZ d.
^ -^

C ( ) nr.: ?V538 d.d. 27-3-

Aan : CFO

Betreft : Pemuda Masiarakat (Vrije Z.Molukse Jongeren).

Bijl.:

Van werd op 12-12-1973 een aantal ge-
schriften van Pemuda Maejarakat ontvangen.

Als Bijlage I wordt aangeboden de Beginsel verklaring
van de PM.

Als Bijlage II en III wordt aangeboden een brief van
de PM aan : de Minister van CRM m.b.t. zogeheten ge-
dane beloften door de Nederlandse Regering en een be-
kendmaking aan de pers betreffende het PM standpunt.

NOOT : CFO, Uit Bijlagen II en III blijkt duidelijk
dat de PM zich zelf ook aanduidt als
"Vrije Z.Molukse Jongeren".
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BEGINSELVERICLARING VAN_DE PEMUDA MASJARAKAT

Wij, jongeren in Badan Persatuan verband, zich baserend
op de inhoud ven de proklamatie tekst dd. 25 april 1950,
zich bundelend tot een organisatie van vrije Zuidmolukse
jongeren, verklaren hierbij te blijven strijden voor een
vrije RéM.S., zich verenigend met het beleid van de rege-
ring Manusama, stellen alles in het werk om de R.M.S.
beginselen te verwezenlijken zowel naar buiten als naar
binnen, erkennend de universele verklaring van de Rechten
van de Mens en zullen derhalve blijven eisen dat een
toepassing van deze universele verklaring wordt gereali-
seerd: rechtspositie, inspraak Zuidmolukken-raad, etc.

KETERANGAN_ASAS_DARI_ FEMJDA JÏASJARAKAT

Kami pemuda-pemudi dalam gabungan Badan Persatuan,
berdasarkan proklamasi teks ttgl. 25 april 1950, memper-
satukan diri dan merupakan organisasi Pemuda Maluku
Selatan, njatakan disini: Tinggal berdjuang terus untuk
suatu Republiek Maluku Selatan jang bebas dan berdaulat,
setudju dengan beleid dari pemerintah R.M.S. jang sjah
kini pemerintah Manusama, merapergunakan segala-galanja
untuk mewudjudkan tjita2 R.M.S, pun keluar pun kedalam,
mengakui Hak2 Mutlak Manusia Internasional dan oleh
sebab itu tinggal tuntut suatu penggunaan dari Hak2
Mutlak Manusia Internasional hingga hak2 itu digenapi
sepertih: kedudukan hukum, inspraak Dewan Maluku d.1.1.

's-Gravenhage, 24 november 1972.



Industriestraat 125

Hoogkerk.

rïo. s PM/FP/75-lé

:L»SJARAKAT REPUBLIEK HALUKU SE
(TRIJE ZUIDMOLUKSE JONGEREN)

Hoogkerk, 18 januari 1973.

Aan

Zijne Excellentie

De Minister van Cultuur, Recreatie

en Maatschappelijk Werk P.J. Engels,

Steenvoordelaan 370»

R IJ S H IJK.

Excellentie,

Hierbij verklaren wij, Vrije Zuidmolukse Jongeren, volledig achter

de wens te staan van de Badan Persatuan, de wens namelijk om een

Zuidmolukse Raad te verwerkelijken, nis één van de "onvervulde wensen",

die Uw Regering ons, Zuidmolukkers in 1970 na "Wassenaar" toezegde te
f

zullen overwegen.

Wij willen neer dan U alleen maar deze toezegging in herinnering •

brengen, wij vinden namelijk, dat wij Zuidmolukkers en namens ons de

Badan Persatuan een volkomen redelijke wens heeft, «mdat die wens

apelleert aan elk gevoel van democratie. Die Zuidmolukse Raad dient

het enige college te zijn dat met de Nederlandse Regering over het lot

van de in Nederland verblijvende Zuidmolukkers bepanlt.

Uwe Excellentie zij ervan overtuigd, dat wij Vrije Zuidmolukse Jongere»

elke Nederlandse Regering aan alle beloften in woord en daad zullen

blijven herinneren,
t

VRIJE ZUIDMOLUKSE JONGEREN,

De voorzitter,

w,g. P.B. Pelletimu.



aurS VAN DE VRIJE ZTJIDMOLÜKSE JONGEREN
•»*•*» •»•»• •* ̂  •« ̂  *••• ̂  M*»^ pavM*« ^Mk^^ ̂ «* *»•»••** M *M^*w«« M *• ̂ «*^ iM

Wij, Vrije Zuidmoliokse Jongeren, namens welke de aktie "Wassenaar"

in 1970 werd ondernonen, verklaren hierbij volledig achter President

Manusama te atoan in zijn R.M.S. strijd, waarmee wij alle geruchten
uit de Nederlandse pers, notabene afgelegd door vrijblijvende een-

lingen, als zouden wij, Zuidmolukae Jongeren niet meer achter de
R«M.S, strijd staan, hierbij weerleggen, omdat wij spreken nanena

duizenden Zuidmolukse Jongeren, die bereid zijn de Nederlandse

Regering telkens Ce herinneren aan de beloften ons eenmaal gedaan»

Recentelijk in 1970, na "Wassenaar" nog de toezegging om de
"onvervulde wensen": inspraak, rechtspositie, Zuidmolukse Raad,

in overweging te zullen nemen*

» 3-GRAVENHA.GS, 20 januari 1973.

de Voorzitter t ï1. Pelletimu.

Vioe Voorzitter: ¥» Hetharia

1e Secretaris : F. J. Aponno
2e Secretaris : Me j. G* Sahuleka

Penningmeester : R. Risamenapatty

Commissarissen : J. Moniharapon
Tetelepta.
Wattimena

Tel, Secretarie: 070-113243
Adress Kazernestraat 36

Ben Haag*



ACD

datum 04APR1974
CO

b. d.

C (

Aan

Betreft

) nr.: d.d.

CFO
Pemuda Masjarakat

Bijl.:

Op 1S-3-7̂  werd het navolgende vernomen

Een klein aantal P.M.-jongeren hebben op 14-3-7̂  op
het Binnenhof panfletten uitgereikt aan leden van de
2e Kamer. In het panflet werd gesteld dat de Moluk-
kers het grievend vinden als geen Molukker wordt op-
genomen in de te vormen Ned. delegatie die met de
R.I. het Ned. Z-Molukker probleem zal opnemen.
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K O P I E
Bestemd voor:

Voor orig. zje
CO:

in

*' 'v'
D«t:
Par:RAPPORT van CFO

Aan :

Nr. : 7V653 d.d.

Betreft : Pemuda Masjarakat

D. d.

Van
het volgende vernomen:

werd

In de laatste week van september werd in de Molukse wijk te
Almelo een oproep verspreid tot het bijwonen van een bijeen-
komst ter oprichting van een Vrije Jongeren Oraganisatie (zie
bijlag) De bijeenkomst die plaats vond op 30-9-73 i-» de ver-
gader ruimte v.h. kerkgebouw werd geleid door

, hoofdbestuurslid van Pemuda Masjarakat),
Aanwezig waren circa ̂ 0 jongeren en 2 ouderen.

Uil 3e~ woorden van valt het navolgende te vermelden.
De Pemuda Masjarakat streeft naar een overkoepeling van 10.00'
vrije jongeren die daadwerkelijk achter RMS streven staan en
bewust de RMS gedachte hooghouden.
Gestreeft wordt, aldus naar een mentaliteit onder deze
10.000 jongeren die het mogelijk maakt dat bij een oproep
hiertoe zij als één man een onvoorwaardelijk gevolg zullen
geven deel te nemen aan een demonstratie of dergelijke.
Om de plannen te verwezenlijken is men doende plaatselijke af
delingen v.d. PM op te richten.
Wat Almelo betreft is hiervoor een voorbereidend commité op-
gericht (zie de 5 aangeduide personen pnderaan de verspreide
bekendmaking- bijlage).
Voorts deed de mededeling dat men streeft naar eenheid
onder de jongeren en dat helaas e.z.
dit tegenwerkt door thans weer pogingen te ondernemen de dood
gebloede S.P.P. (voorganger vd. PM) nieuw'leven in te blazen
en hiermede de PM a.h.w. beconcureerd.

is voornemens , om binnen zeer afzienbare tijd een de-
legatie onder zijn leiding te vormen die dan een hartig woord
met zal,hebben. Uit Almelo ztlllen̂ aan deze delegatie
deelnemen^ en <
Tijdens dé1 vergadering werd nog de metëedelTng gedfefan dat op
13 oktober de PM een gezamenlijke bijeenkomst zal houden met
de PPKM. Deze bijeenkomst wordt te Assen gehouden en heeft to
doel de PPKM jongeren te doen opgaan in de PM. De Aanwezigen
worden opgewekt de bijeenkomst te Assen bij te wonen^



'/;•
Geachte VRIJHEIDSSTRIJDER.

Wij, als vrije Zuidmolukse jongeren moeten ons dagelijks

bewust zijn van onze strijd naar erkenning»

Door middel van jullie hulp, willen wij een VRIJE JONGEREN

ORGJANISATIE oprichten, zodat de weg naar dit bewustzijn

g e makke lijk is.

Wij verwachten jullie a.isi_zondag_om_1^4AOO in het Jeugdcentrum,

Gerzon L

Mala P

Mar c o V

Frans G

Seth P Mena Muria



5

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR. : 7V688 d.d. 5-̂ -

BETR.: Oprichting Pemuda Masjarakat te Oosterwolde

Op werd
volgende vernomen:

Op 4.1.7*1- heeft een aantal jongeren te Oosterwolde de wijk-
raad gedwongen een bespreking met hen te houden.
De jongeren eisten dat de ouderen moesten streven naar
eenheid en moesten beginnen om in ieder geval in gedrag en
houding niet afwijzend t.o. elkaar te staan en hierbij de
scheiding MM-BP niet te laten meespelen.
De jongeren kondigden voorts aan dat zij al een stap verder
zullen gaan en besloten hadden tot het opgaan in de 8xïxkn
PM.
Besloten werd dat op 18.1.?4 een bijeenkomst zou worden ge--
houden waar dit bekend gemaakt zou worden.



datum

CO

05 APR1974

C ( CFO ) nr.: 74/662 d.d. 5-4-

Aan : CFO

Betreft : HMS-actie op 12 april 1974.

Bij!.:

Op 13 maart 197̂  werd
vernomen.

het volgende

In kringen van"Perauda Mas j ar ak at1'- en de "Badan Perintis"
wordt met de gedachte gespeeld om op 12 april 197̂
(op 12-4-1966 werd SOUHOKIL geëxecuteerd) een actie uit
te voeren.
Nadere details omtrent plaats,aard, object e.d. van deze
actie waren niet bekend; wel sprak hij de verwachtinj
uit dat het om "iets illegaals" zou gaan.

Aant.rptr.t "Badan Perintis" was de naam van een groep
jongeren die zich, tot ca. medio 1973» be-
ijverden voor het tot stand brengen van een-
heid tussen de verschillende RMS-groeperingen
Toen een van de
belangrijkste leden van deze groep zich
steeds meer pro-indonesisch ging opstellen,
is de groep uiteen gevallen.
Het schijnt echter dat een aantal vroegere
leden zich opnieuw gebundeld heeft en opnieuw
enige activiteit ontplooit.
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RAPPORT VAN C b.

AAN j CFO

NR. : 7V692 d.d. 5-̂ .

BETR.: Betoging 2?.12.73 te den Haag

Op 7-1.7̂  werd
het volgende vernomen:

De in het zwart geklede Molukkers, die tijdens de
betoging op 27-12.73 de anti-RI-deraonstratie
uitvoeren, bestonden uit PM-leden, aangevuld met en-
kele commando's.

De in het zwart geklede groep was voorbereid op
een treffen met pro-RI-Molukkers, waarvoor enkelen
onder hun kleding revolvers droegen.



v^ ACD

datum n C

CO

b. d

C (

Aan

Betreft

) nr.: d.d.
CFO

Pemuda Masjarakat

Bijl.:

Van - werd op
het navolgende ontvangen (zie bijlage)

Ontvangen werd:

rondschrijven PM ter opwekking deelname betoging
27-12-1973
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F

PEMUDA PEMUDI MALUKU

Het bestuur van Pemuda Masjarakat veroordeelt het schijnheilig

beleid van de Nederlandse regering;

- dat stoelt op het z.g. afwijzen van Regimes in Griekenland en

Chili, doch Suharto's Regime blijft steunen;

- dat alléén opkomt voor de Rechten van de onderdrukte volkeren,

zolang dat hun zakelijke belangen niet schaadt;

- dat zijn eigen manupulaties met de volkeren van Papua en Maluku

verdoezelt;

Protesteert tegen-een Luxemburgse regering dat, onder druk van Indo-

nesische chantage-praktijken, Zuid-Molukker onder valse voorwendse-

len het land uitwijst.

^rotesteert tegen de roofbouw en uitbuiting van Zuid-Molukse bodem-

schatten en visgronden door het generaalsbewind in Indonesië.

Protesteert tegen de onderdrukking en kolonisatie van het volk van

West Papua en de Zuid-Molukken.

Protesteert tegen het vertrappen van de Rechten van de Hens door

Suharto's regime.

Pemuda Maluku laat uw protest horen, doe mee aan de demonstratie

die wij op 27 december a.s. zullen houden.

De demonstratie begint om 11.00 uur op het Malieveld. Er wordt ge-

lopen o.a. via de Luxemburgse ambassade en gestopt bij de Indonesi-

sche ambassade, waar een ieder zijn ongenoegen kan spuien.

-He demonstratie eindigt niet een massameeting in het Congresgebouw,

-hurchilplein 10, Den Haag van 13.00 - 17.00 uur. Getracht zal

v/orden ook vertegenwoordigers van andere bevrijdingsbeweging-en aan

het woord te laten in deze massameeting.

LAAT DEZE OPROEP NIET LIGGEN !

Meer dan ooit hebben onze onderdrukte landgenoten uw Steun en

Solidariteit nodig.

"MENA MURIA"

Uw medestrijders

PEMUDA MASJARAKAT REPUBLIK MALUKU SELATAf!



PM

JAURORA dd. /'•

1. Zuid-Holukkers

H.C deelt mede, dat de Minister van Binnenlandse Zaken,
Mr. De Gaay Fortman, heden een delegatie van vijf leden van de
Pemuda Masjarakat ontvangt.
Dit geschiedt ingevolge een daartoe dringend gedaan schriftelijk
verzoek van de P.M..



P.M

ff u id—H o l ukk e r s

H.C deelt mede dat de landelijke bijeenkomst van de K?K, de
ordedienst van de Penmda Kasjarakat, die zaterdag jl. in Almelo
werd gehouden, zonder incidenten is verlopen.
Mogelijk heeft daartoe bijgedragen het feit dat Minister
De Gaay Fortman vrijdag 19 april bereid is geweest een delegatie
van de Perrmda Masjarakat te ontvangen.



ACD /

datum 10JUNI1974

co

b. d.

nr.: d.d. 7.6.197̂ .C (

Aan : CFO

Betreft : P. M. -delegat ie naar Minister van Justitie a* i.

Bijl.:

Op 18-4-1971» werd
volgende vernomen*

het

In antwoord op een door de P.M. gedaan (schriftelijk)
verzoek heeft de Minister van Justitie a.i., de heer
De GAAY FORTMAN, doen weten dat hij de P.M.-delegatie op
19-̂ -197̂  te 9.30 uur kan ontvangen.
Het initiatief tot het onderhoud met de Minister werd ge-
nomen door het P.M.-Hfd.Bestuur, zonder dat de B.P. of de
regering MANUSAMA hierin waren gekend.
De delegatie was pis volgt samengesteld:

voorzitter H.G.-P.M.
secretaris B.B.-P-M.
lid
lid
Voorz.
Comm.
Lid bestuur P.M.-afd.

Almelo
Mogelijk zou aan deze delegatie worden toegevoegd:

H.B.-P.M.
H.B./P.M.

P.M.-afd.Almelo
P.M.-afd.Almelo

De delegatie zal met de Minister spreken over: affaire
Bazarstraat en Almelo en over de aanwezigheid van R.I.-
commando's in Nederland.

301A10



ACD ƒ

datum 19 JUN11974
co

b. / d.

C (

Aan

Betreft

) nr.: ?Vll28 d.d. 17.6.1971*.

: CFO

: PM-afgevaardigden bij Min.v.Justitie a.i.

Bijt.:

Van
navolgende vernomen:

werd het

Op 19.̂ .7̂  heeft de Minister van Justitie a.i. van
09.̂ 5 totft.OO uur een PM-delegatie ontvangen ter be-
spreking van enkele Molukse problemen.
Deze ontvangst was een gevolg van een brief van de PM
gericht aan Minister B. de GAAY FORTMAN (zie bijlage)
De PM-delegatie bestond uit:.

De delegatie bracht in hoofdzaak de navolgende punten
naar voren:
- brandstichting Bazarstraat en hierbij de hoop uit-
sprekend dat het politie-onderzoek hierin met meer
voortvarendheid zal worden aangepakt;

- de aanwijzing van de aanwezigheid in Nederland van
ifO Rl-commando's ter bestrijding/intimidatie RMS;

- affaire Almelo van 12.̂ .7̂  en verzoek tot uitwijzing van
de daders.

De Minister a.i. en dhr , die ook aanwezig
was, toonden begrip voor de door de PM-delegatie naar
voren gebrachte problemen.
De minister gaf te kennen het besprokene aan de Minister
van Justitie te zullen doorgeven.
Duidelijk stelde hij echter dat het niet mogelijk zal zijn
om de dader van "Almelo" uit te wijzen.

Hoewel het onderhoud met de Minister a.i. (uiteraard)
niet tot directe resultaten heeft geleid, waren de PM-
del egatieleden uitermate tevreden over het optreden en
begrip van Min.d* GAAY FOSTMAN en dhr
De delegatie besloot over de ontmoeting verslag uit te
brengen op het KPK-congres te Almelo op 20.̂ .7̂ .

301 Al O



PCMimP MroJPBTOT / / , j 2J
RÖPUBLW MRLUKL1 5ELRTW

ŝS2-̂"̂ »̂ PM**̂

:ef»ï Kr. BiZ/19/WK

Capelle a/d IJssel, 16 april 1974
Tualstraat 24

Aan 2.E. de Keer B» de Gaay-Portman,
Minister van Binnenlandse Zaken,
1S-GRAVEI3HAGE

Mijnheer de Minister, ..., .

Met referte aan de brandstichting in de Bazaratraat te
'a-Gravenhage, alsmede het incident in Almelo J.l» achten
wij, het Beatuxir van de Pemuda Masjarakat ftepublik.Maluku
Selatan, gezien de explosieve situatie binnen onze
gelederen een gesprek aet Uwe Excellentie op korte termijn
noodzakelijk«

'viJ stellen het zeer op prijs, indien Uwe Excellentie ona
in de loop van deze week ten departemente soudt kunnen,
ontvangen. Voor een bevestiging gelieve Uwe Excellentie
telefonisch kontakt op te nemen met onze voorzitter de
heer F. Pelletimu tel. 050-566201.

I-iocht dit onderhoud nóg deze week Uwe Excellentie niet
gelegen komen, dan kunnen wij het voornemen van een lande-
lijke delegatie van ca. 100 taan, die hun opwachting wensen
te maken vanaf 19 april a.a. te 20.00 uur ten huize van
Uwe Excellentie, helaas niet verhinderen*

Gelief, Excellentie, de verzekering van r-nze oprechte
hoogachting wel te willen aanvaarden»

MASJARAKAT REFUBLIK MALUKU SEIATAfl
namens het Bestuur

W. ïTetharia
(Secretaris)



ACD l./dM0f

datum £ Jx/2^^-^ — *— ' \ S

CO

b. ^ d.

C ( C<^ ) nr.: ~?v//33j> d.d. *«S».£p/

Aan : <&Q

Betreft : Aanbieding petitie

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen.

werd op

Als gevolg van de aanval op Almelo heeft de Z. Mo-
lukse jongerenorganisatie pemoeda Masjarakat beslo
ten de Min. van Justitie een petitie aan te bieden
In deze petitie doen zij een beroep op de minister
om een onderzoek te laten instellen naar de brand
in de Bazarstraat (? feb.), de aanval op de Z.M.
woonwijk in Almelo, de daders te vervolgen en uit
te wijzen. Indien aan dit verzoek geen aandacht
wordt besteed zal de P.M. zelf/.maatregelen treffen
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CO

b.

C (

Aan

Betreft

) nr.: d.d. 18.7-71»-

: CFO

: Plan gewelddadige actie op Rl-ambassade

Bijl.:

Op 12.2.?*+ werd
vernomen:

het navolgende

Als gevolg van de brandstichting Bazarstraat 50 te den Haag,
kwamen leden van de Pemuda Masjarakat uit Wierden,
Nijverdal en Almelo, te Almelo bijeen met de bedoeling
een gewapende actie te ondernemen qp de Rl-ambassade.

, die te^en actie-
voerirt^was, heeft e.e.a. kunnen sussen, in die zin, dat
bepaald werd op 10.2.74- nogmaals te vergaderen en dan het
besluit te laten afhangen van het standpunt van MANUSAMA
en het hoofdbestuur van PM.
In deze vergadering waarbij aanwezig was, bleek dat
zowel MANUSAMA,tals het PM-bestuur geen voorstanders zijn
van acties.
De vergadering heeft zich hier toen bij neergelegd.

301A10



datum 0 6 A U G 1 9 7 4

CO

b. d

C ( C F O ) n r . : 7V1503 d,d. 6.8.197^

Aan : CFO

Betreft : Gesprek van Pemuda Masjarakat met
Badan Perintis»

Bijl.:

D.t.v. ID-GP-Nijmegen werd op 18 april
het volgende vernomen.

De sfeer van het gesprek van Badan Perintie met
Pemuda Masjarakat was eerder vijandig dan vriendschap
te noemen. pelijk
De Pemuda Masjarakat zou de politie terplaatse om
toezicht hebben gevraagd, omdat zij bang waren voor
moeilijkheden en dit was al meteen een twistpunt ge-
weest. De leden van de Badan Perintis hebben ver-
klaard op de vergadering dat zij de beide leiders van
de twee "grote41 Molukse groeperingen niet erkennen*
De Pemuda Masjarakat erkende MANUSAMA wel als leider
en van samenwerking kon dan ook geen sprake zijn.
Men wilde alleen samen demonstraties organiseren,
maar daar bleef het dan wel bij.
Het hoofdbestuur van de Pemuda Masjarakat verklaarde
MANUSAMA wel te erkennen maar zelf hun beleid te wil-
len bepalen.

301 Al O



datum 06 AUG.1974

CO

b. d.

C ( CFO> nr-: 7V1502
Aan : CFO

Betreft

d.d. 6.8.1971*

: Molukse aangelegenheden.

Bijl.:

D.t.V. werd op 18 april
het volgende vernomen.

Almelo
Van het gebeurde in Almelo wist eigenlijk nie
Bij is ervan overtuigd dat, als de Pemuda Masj ara-
kat wil gaan demonstreren in Den Haag of el8er»,—
zij nooit een groot aantal mensen op de been kunne
krijgen. Hij verwacht dat als het tot een demon»
stratie komt, dit hoofdzakelijk KPK-leden zullen
zijn. De Pemuda Masjarakat pocht volgens hem stee
over het grote aantal leden, maar dat valt landeli;
gezien toch wel tegen. Als zij de steun niet krij
gen van KPK. dan maken zij niets klaar.

301 Al O



datum 2 2 A Ü G 1 9 7 4

CO

b. d.

C (

Aan

Betreft

„r.: d.d. 8

: Pasukan Pele Putus

Bijl.:

Op 1^.6.19?^ werd
het navolgende vernomen:

het

De P.P.P. is op niets uitgelopen en gesteld kan worden dat
zij niet meer bestaat.
De P.P.P. bestaat uèt een kleine groep jongeren, gekozen
uit PM leden en bedoeld als "comando"-groep voor gebruik/
c.q. uitvoering van harde actie's, die ondernomen zouden
moeten worden onder de vlag van PM.

301A10



ACD

datum 2 9 A U G . 1 9 7 4

CO

b.. d.

c
Aan

Betreft

nr.:

CFO

Pemuda Masjarakat staat achter de uitvoering van de
actie Wapendiefstal Breda en overval op RI-consul

Bijl.:
Amsterdam.

Van
het volgende vernomen.

werd op 16-7-197̂

In een rondschrijven
stelt de PM dat zij staat achter

depersonen die de acties uitvoeren te Breda en
Amsterdam.
Naast de adhaesie betuiging wordt gevraagd een finan-
ciële bijdrage oa de "Actie-PM" te doen slagen*
Het geld wordt gebruikt t.b.v. de daders actie Breda
en Amsterdam

301 Al O



datum 2 OKT. 197*

RAPPORT VAN C(CFO)

AAN

NH.

BETREFT

: CFO

: PEMUDA MASJARAKAT - BADAN PERINfIS.

D.t.v. ID-GP Nijmegen werd op 2-8-197̂
het volgende vernomen:

Gesprekken tussen leden van de Pemuda Masjarakat en'de
Badan Perintia vinden niet meer plaats. Er zijn twee ge-
sprekken geweest.
Het derde gesprek dat in Nijmegen zou plaats vinden is
i.v.m. de ontwikkelingen in Krimpen aan de IJssel (wapen-
diefstal te Breda - razzia) niet doorgegaan. Het ziet
er naar uit dat in de naaste toekomst ook geen nieuwe
gesprekken Bullen plaatsvinden, daar leden van de Pemuda
Masjarakat hebben laten weten dat zij daar geen behoefte
aan hebben*



RAPPORT VAN C(CFO).

AAN ï CFO

NO. 5 ~±^\\S 2—\T : PEMUDA MASJARARAT, afd.Nijmegen.

D.t.v. ID-GP Nijmegen werd op 2-8-197̂
het volgende vernomen:

Volgens informatie uit de wijk Hatert te Nijmegen zou de
Pemuda Masjarakat afd. Nijmegen en omstreken helemaal ter
ziele zijn.



PEMÜDA MASJA3AKAT HEPÜ3LIK MALUKÏÏ SELATAN

Sef.i 271274/FP
Secretariaat: Tualstr. 2/f

Capelle a/d IJssel

Capelle a/d IJssel, 27 deceaber 1974

A a n
Z.E. Drs. J. Den Uyl,
Minister President—Tsn-iret—
Koninkrijk der N£d.ejxbanden,
's-Gravenhage \' ' •' \O

.;,,-j

Mijnheer Den Uyl,
CO

cl.
V/ij, de Penmda Masjarakat 3epublik Maluku Selatan, fle Vrije
Zuid-Molukse Jon§eren, herinneren u eraan dat het op deze dag
25 jaar geleden is, dat uw regering de Ronde-Tafel-Conferentie
overeenkomsten bekrachtigd heeft.

Wij beschuldigen uw regering van voortdurende verdragschending.

Wij beschuldigen u en uw partijgenoten ervan uit imperialistische
overwegingen zede te werken aan de koloniale onderdrukking van
ons volk.

Wij, Zuid-Molukse Jongeren, zullen uw regering daarvoor eens
de rekening presenteren.

Uw regering zegt dat onze strijd voor een vrije Hepublik Maluku
Selatan een droom is. Dal: is een leugen! De arrestaties en de
martelingen van honderden R.M.S.-aanhangers eind verleden maand
bewijzen deze leugen.

Onze strijd voor vrijheid is geen droomt Vele andere kleine
landen zijn er in geslaagd het koloniale juk van zich af te
schudden. Of dit juk nu blank of bruin was, speelde daarbij geen
rol. Bangla Desh en Guinee-Bissau v/aren de laatsten, die hun
onafhankelijkheid verkregen. Angola, Mozambique, Zimbabwe, Namibië,
Palestina, Eritrea en de Zuid-Molukken zullen beslist volgen.

/



Blad 2 Nr. 27127**

Onze strijd voor vrijheid is geen droom!
Zij betekent meer v/elvaart voor het Zuid-Molukse Volk.
Zij betekent een socialistische maatschappij met democratische
vrijheden voor alle Zuid-Molukse burgers.
Zij betekent een Zuid-Molukse samenleving op christelijke grond-
slag, zonder corruptie en uitbuiting van de arbeidende klasse.
Zij betekent een onafhankelijke Sepublik Maluku Selatan.

Wij, de Zuid-Molukse Jongeren, eisen van uw regering niet het
onmogelijke. Y/ij verwachten van uw regering niet dat zij voor ons
een bevrijdings oorlog gaat voeren. V/ij verwachten zelfs niet,
dat uw regering haar "goede betrekkingen" met de corrupte,
fascistische Generaals in Djakarta beëindigt. Wij eisen alleen
maar, dat uw regering het recht van ons volk op externe zelf-
beschikking erkent, en daar naar handelt, zoals van een progressieve
regering verwacht mag worden.

PEMÜDA MASJAHAKAT RSPÜBLIK MALUKU SELATAN

F. Pelletimu
(voorzitter)



AC D

datum 2 9 Ml 9 7 5

CO

b. d.

' d.d.

Aan

Betreft Demonstratie op 2?-12-197*f

Bijl.:

Van
het volgende vernomen:

werd

MANUSAMA en LOKOLLO, resp. "president" en "Vice-president
van de EMS, hebben de leiders van de jongeren organisatie
Pemuda Masjarakat op 26-12 in de avond gewezen op hun
verantwoordelijkheid m.b.t. het verloop van de demonstra-
tie op 27.12.
MANUSAMA heeft hen herinnerd aan het gesprek dat hij op
6 januari a.s. zal hebben met Min.President Den ÏÏYL en
te kennen gegeven dat een gedisciplineerd gedrag van de
Z.Molukkers zou kunnen bijdragen tot een vruchtbaar re-
sultaat. Hij heeft ten slotte gedreigd zich terug te
trekken van alle Z.Molukse jongeren als er geen gevolg
gegeven wordt aan zijn oproep.
De KPK heeft hij opgedragen streng op te treden tegen
eventuele ordeverstoorders.

16-1-1975

301A10



RAPPORT VAN C/CFO

Aan:

Nr.:

o-.Ui,i i 9 JAN. 1975

Betr.: Acties van Pemuda Masjarakat.

Door tussenkomst van ID-QP Utrecht werd op 25 november 197̂
het volgende vernomen.

De onlangjr op diverse plaatsen gehouden acties in Nederlandse
treinen'was bedoeld om het Nederlandse volk te laten merken,
dat er in Nederland nog steeds Zuid-Molukkers wonen, die
kampen met grote problemen» De actie in de trein Utrecht-
Amsterdam is uitgevoerd door jongeren uit Maarssen en
Breukelen. Het ligt in de bedoeling meer van dergelijke acties
te organiseren, dus niet gewelddadige acties.Men heeft heel
goed begrepen, dat men bij gewelddadige acties een hoop
goodwill verspeelt bij het publiek en dat is niet de bedoeling
Deze prikacties zullen doorgaan tot 25 april 1975» de dag
waarop men het feit zal herdenken, dat 25 jaar geleden de
republiek der Zuid-Molukken werd geproclameerd.



3 FEB. 1975

/

Verbinding: No. 12. 21 januari 1975-
Do ss.: 170/24-1 A.
Onderwerp: Demonstratie van Zuid-Molukkers op 27 december 197̂  te

1s-Gravenhage.

\jlagen:

Door

werd op 23 december 197̂  namens de
Zuid-Molukse Jongeren Vereniging "Pemuda Masjarakat
Republik Maluku Selatan" een vergunning aangevraagd
voor het houden van een demonstratie op vrijdag 27
december 197̂ »

Het doel van deze demonstratie was naast het
A gebruikelijke doel, te weten onafhankelijke Zuid-Moluk-

ken, te protesteren tegen martelingen van politieke
Zuid-Molukse gevangenen door Indonesische bezetters in
de Zuid-Molukken.

In verband met de wat moeizame onderhandelin-
• gen, n̂ de Kerstdagen kon de schriftelijke vergunning

nic:u tijdig aan de aanvrager worden uitgereikt, reden
waarom de vergunning op 27 december 1974- door de politie
van 's-Gravenhage in opdracht van de Burgemeester van
1s-Gravenhage ter plaatse mondeling werd verleend.

Op 27~idecember 197̂  omstreeks 13-00 uur ver-
zamelden tussen 700 en 900, voor het grootste deel,
jongere Zuid-Molukkers zich op een speciaal voor dit
doel door de politie met dranghekken afgezet gedeelte
van de Sophialaan en Plein 1813 te 's-Gravenhage.

De deelnemers aan de demonstratie werden met
autobussen en particuliere wagens uit alle delen van
het land aangevoerd.

Hierna stelden zij zich op met spandoeken
die van diverse leuzen waren voorzien, een aantal natii
nale Zuid-Molukse vlaggen en een drietal poppen.

Op de spandoeken kwamen de leuzen voor zoals
"Stoel, stop steun aan Suharto's REICH" (achter deze
leus stonden twee Runentekens);
"Vondeling, enige oplossing dood-(eenvoudig) martelen
van onze^Zuid-Molukse jongeren";
"Indonesië stop martelingen Zuid-Molukkers".

- De -



- 2 -

De poppen waren beschilderd met de namen
SUHARTQ en SÜTOPO YUVJOMO. Om de nekken van de poppen za-
ten touwen die aan lange stokken "bevestigd waren. Ver-r
moedelijk werd hiermede gesymboliseerd dat deze Indone-
sische leiders "gehangen" moesten worden.

Voor het vertrek gedroegen de demonstranten
zich zeer luidruchtig en er was reeds sprake van een op-
gewonden stemming onder hen. Dit bleek onder meer uit
het afsteken van vrij zwaar vuurwerk dat naar de politie
mannen en aldaar aanwezige journalisten werd geworpen,
het gezamenlijk uitroepen van strijdkreten en herhaalde-
lijk ten gehore brengen van hun uitroep "Mena Muria".

Ben journalist, die er iets van zei toen hij
met vuurwerk bestookt werd, werd door enkele met vlag-
gestokken bewapende jongelui bedreigd,

hield vanuit de meerijdende
geluidswagen deels in het Nederlands en deels in het
Indonesisch een emotionele toespraak. Zij schetste daar-
in de benarde omstandigheden waaronder de Zuid-Llolukkers
thans in Indonesië verkeren en stelde de Nederlandse re-
gering hiervoor mede aansprakelijk.

De toespraak werd door de demonstranten met
luide toejuichingen beantwoord. De gemoederen raakten
hierdoor nog meer verhit.

Te 13.50 uur zette de stoet demonstranten zie]
in beweging en liep in de richting van het Ministerie
van Algemene Zaken, -t'lein 1813 GO. 4-, waar zij halt
hield om een delegatie van tien personen, die aan ge-
noemd Ministerie een petitie wilde aanbieden, de gele-
genheid te geven uit de stoet te treden.

De voor de Minister-President bestemde petiti
werd door de Secretaris-Generaal van het Ministerie van
Algemene Zaken, Drs. in ontvang
genomen.

Voor beveiliging was het gebouw met dranghek-
ken afgezet, waarachter leden van de Mobiele Benheid va
de Politie opgesteld stonden.

Terwijl de delegatie zich in het gebouw be-
vond, bekogelden de wachtende demonstranten de met op-
roerhelmen uitgeruste agenten van politie met vuurwerk.

Na de aanbieding van de petitie zette de stoe
zich weer in beweging en liep langs de tevoren vastge-
stelde route: Sophialaan, Zeestraat, Scheveningseweg,
Carnegieplein, Scheveningseweg en Jacob Gatslaan in de
richting van de Indonesische Ambassade. Op de Johan de
Wittl§.an stonden de autobussen gereed om de deelnemers
aan de betoging weer naar hun verschillende woonplaat-
sen terug te rijden.

Aan weerszijden van de stoet liepen Molukkers
die rode banden om hun rechter arm droegen en kennelijk
als z.g. ordecommissarissen functioneerden.

- Vermoedelijk -



- 3 -

Vermoedelijk waren deze functionarissen, leden
van de K.P.K., aangezien de landelijke leider van de
K.P.K. " zich ook onder hen bevond.

Geconstateerd werd, dat ter hoogte van het Car
negieplein hoek Burgemeester van Karnebeeklaan zich een
groep van ongeveer tien Molukse jongeren ophield, die
zich kennelijk van de grote groep had afgescheiden.
Deze jongeren hadden rode en zwarte banden om het hoofd
en een arm gebonden. Zij maakten, toen de demonstranten
langs kwamen, gebaren van verstandhouding en gaven ver-
moedelijk aanwijzingen aan personen die in de optocht
meeliepen.

Onmiddellijk hierna ondernamen pngeveer 50
Molukkers een stormloop op de hekken van het Vredespa-
leiö. Enkelen van hen klommen over de omheining, tevens
werden pakketten en tassen met onbekende inhoud over de
omheining gegooid. Met vereende krachten werd een geslo-
ten hek uit het slot getild en open geduwd, waarna de
groep, gewapend met stokken en buizen schreeuwend en
gillend het terrein van het Vredespaleis op liep.
Van het Vredespaleis werd een groot aantal ramen ingegoo
en de voorduer opeugeramd.

De aanvallers renden het gebouw binnen, waar
zij met Molotov-cocktgils brand stichtten en vernielin-
gen aanrichtten. De actie duurde slechts ongeveer vijf
minuten en meteen hierop verlieten de daders van deze
vernielingen het gebouw. Deels via het openstaande hek
en deels over de hoge omheining ter hoogte van de Tolweg
verlieten zij het terrein van het Vredespaleis om zich
weer bij de overige demonstranten aan te sluiten.

De op het kruispunt Scheveningseweg-Carnegie-
laan opgestelde leden van de Mobiele Eenheid en de Bere-
den Brigade, die tot taak hadden te voorkomen dat de
demonstranten via de Carnegielaan naar de Indonesische
Ambassade zouden lopen, werden "onthaald" op een regen
van stenen, planken en stalen buizen.

Politievoertuigen en voertuigen van de gemeen-
telijke brandweer, die uitrukten om de in het Vredespa-
leis gestichte branden te blussen, werden met stenen be-
kogeld. Een aantal Molukkers trachtte nog door op straal
te gaan liggen het doorrijden van de brandweer te ver-
hinderen, maar maakte dat ze weg kwamen toen het hen
duidelijk werd dat de wagens geenszins van plan waren tt
stoppen.

2owel voor de ingang van het Vredespaleis als
op de kruising Carnegielaan-Scheveningseweg werden door
de politie charges uitgevoerd. Tijdens deze öharges zij:
op het terrein van het Vredespaleis enkele Molukkers ge>
arresteerd

Aangekomen op de Scheveningseweg en de Jacob
Catslaan wrikten de demonstranten de stenen uit de rij-
baan. Deze stenen namen zij mee op hun weg naar de Indo'
nesische Ambassade aan de Tobias Asserlaan.

Het gebouw van de Indonesische Ambassade was
afgezet door een dubbele rij dranghekken en zwaar bewaal
door de Mobiele Eenheid en politiemannen met politie-
honden .

- Ter t



Ter hoogte van de Indonesische Ambassade werd
door de stoet halt gehouden. Ben delegatie van vijf per-
sonen trad uit de menigte om zich naar de Ambassade te
begeven voor de aanbieding van een petitie aan de Ambas-
sadeur van Indonesië*. Deze petitie werd door twee leden
van de Ambassade bij de ingang van het Ambassadeterrein
in ontvangst genomen.

Op het moment dat de delegatie de petitie aan-
bood, werden de drie door de demonstranten meegevoerde
poppen en een Indonesische vlag in brand gestoken. De
demonstranten gooiden straatstenen naar de politie en
bestookten hen met molotov-cocittails. Als antwoord
hierop voerde de Mobiele Eenheid charges uit met inzet
van jeeps, een waterwerper, overvelwagens en de politie-
hondengeleiders. De demonstranten werden uiteen gedre-
ven in twee richtingen, een deel in de richting Y&n &e
Johan de Wittlaan, waar de autobussen stonden en het an-
dere deel werd teruggedreven in de richting van de Sche-
veningseweg.

De Molukkers vielen hierbij de politie aan me'
vlaggestokken, korte en lange ijzeren buizen, stenen en
tevens is waargenomen dat verschillende Molukkers steek-
wapens bij zich droegen, doch niet werd geconstateerd
dat deze gebruikt zijn.

Aan de groep die in de richting van de Johan
de Wittlaan was gedreven werd via de geluidswagen in
het Indonesisch het commando gegeven om het politiecor-
don te doorbreken en terug te keren naar het Vredespa-
leis. Vil i e dit commando gaf is niet bekend.
Direct hierop werd een commando in het Indonesisch ge-
hoord, waarbij de spreker de menigte verbood om naar hè
Vredespaleis terug te keren omdat zulks indruiste tegen
de voorwaarden van de vergunning, gevolgd door de op-
dracht om door te lopen en in de bussen te stappen.

De twee verschillende bevelen werden, naar de
stemmen te oordelen, door twee verschillende personen
gegeven.

Nadat een aantal demonstranten in de eerste
twee feuBeed staande bussen was gestapt zijn deze twee
bussen onder politiebegeleiding overgebracht naar het
hoofdbureau van politie. Dit had tot doel zoveel moge-
lijk de demonstranten te fotograferen en hiervan de
identiteit vast te stellen. Toen al snel bleek dat het
practisch onmogelijk bleek in een kort tijdsbestek een
dergelijk groot aantal demonstranten te verwerken is
deze actie beëindigd.

Deze twee bussen en ook de andere bussen met
demonstranten werden hierna onder politiebegeleiding te
buiten de gemeente ' s-G-ravenhage gebracht.
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datum 05FEÖ.1975

CO

n
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Aan :

Betreft

d.d.

: Petitie van Pemuda Masjarakat aan de Indonesische
Ambassadeur.

Bijl.: 2

Op 7-1-1975 werd een fotocopie ontvangen
van de petitie die op 27 december 197̂  op de Indonesisch
Ambassade werd aangeboden door een delegatie van
Pemuda Masjarakat.

Tevens werd een fotocopie ontvangen van een
op 27 december 197̂  door Perauda Masjarakat uitgegeven
verklaring.
(Zie bijlagen).

17-1-1975
Typ. •
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Hef.: 271274/FP
Secretariaat: Ihialstr. 24

Capellc a/d IJssel Capelle a/d IJssel, 27 december 1974

Aan
Z.E. de Heer Sutopój\iwono
Ambassadeur van Indonesië
1S-GRAV3NHAG3

Mijnheer de Ambassadeur,

de Pemuda Masjarakat Republik Maluku Selatan, moge U als
ambassadeur van de Republiek Indonesië er aan herinneren, dat
het op deze dag 25 jaar geleden is, dat Uw regering ter Ronde-
Taf el-Conferentie in Den Haag aan ons volk het recht op externe
zelfbeschikking garandeerde.

Uit het feit dat de vertegenwoordigers van ons volk, het Zuid-
Molukse Volk, tijdens de Den Pasar Conferentie er in toestemde
om deel uit te maken van een Indonesisch Federale Staat, moge
blijken dat wij, Zuid-Molukkers, wel degelijk bereid v.-aren een
nieuw na-kolonialistische tijd samen met de Indonesiërs ; in te
gaan. Op deze Den Pasar Conferentie maakten onze vertegenwoordigers
evenwel onder het voorbehoud dat wij, Zuid-Molukkers, uit de
Federatie konden treden, indien de samenwerking niet zou lukken.

Uw eigen regering, Mijnheer de Ambassadeur, heeft dit recht op
externe zelfbeschikking, :wij herhalen het nogmaals uitdrukke-
lijk, ter Ronde -Taf el-Conf erentie gegarandeerd!

Toen het Zuid-Molukse Volk op 25 april 1950 vâ  haar recht op
externe self beschikking gebruik maakte, door ds onafhankelijk-
heid te proclameren, middels haar op democratische wijss ge-
kozen vertegenwoordigers hebben U en Uu Generaals op de meest
smerige koloniale vrij ze de rechten van ons volk vertrapt.

Ket behulp van de Nederlandse kolonialisten en de Amerikaanse
imperialisten verraoorde:,;U -en .Uw Generaals duizenden van onz-e
landgenoten. Bet waren Nederlandse vliegtuigen, door Nederland
geleverde oorlogen schepen, met Nederlandse officieren en vracht-
schepen onder Nederlandse vlag, en soldaten, uitgerust met
Amerikaanse wapens en truni.ties, die na ons volk eerst uitgehongerd.
te hebben, het aan flarden schoten.

. /



Blad 2 Hef. 271274

Het zijn juist de Indonesiërs, die handlangers wa.ren en zijn'van
de kolonialisten.
U en Uw corrupte handlangers deden en doen niets anders dan re
vrijheid van Indonesië misbruiken.
U en Uw corrupte handlangers doen niets anders dan de belanden
vr:.n Uw eigen v o IV te versjacheren aan het internationale kapit?.-
liome.
U en Uw handlangers doen niets anders dan andere volkeren op de
meest imperialistische wijze uitbuiten.

De opbrens-st van Bula's olievelden verdwijnt in de zakken van U
en Uv; Colle^a-Generaala, Onze houtvoorraden. vcrdsn versjacherd
door Uw kollonels. Onae'vioaers vangen a-psr hser'vis voor vig-sn
behoefte, omdat U en Uw Generaals zonodig de visrechten van onze

{ zeeën moesten verpachten aan de Japanners, die onze aee§n leeg
roven niet hun elektronisch visserij -f abreikscïiepen» Terwijl U en
TIw soortgenoten door corruptie in weelde baden, lijdt ons vertrapte
Volk armoede en gebrek, en zijn er duizenden werklozen,

Uw regering zegt dat onze strijd voor een vrije Republik Maluku
Selatan een droom is. Dat is een leugen! De arrestaties en de
martelingen van honderden H.M.S.-aanhangers eind verleden maand
bewijzen deze leugen.

PEMUDA MASJARAKAT REPUBLIK MALUKU SELATAS

F. Pelletimu,
(Voorzitter)



l,H 3.
P E R S V E R K L A R I N G

Heden is hot 25 jaar geleden dat de Nederlandse Regering de soevereiniteit

van Voormalig Nederlands Indië heeft, overgedragen aan de Verenigde Staten

van Indonesië.

Handelende niet volgens de grondwet en eenzijdig heeft President Soekarno

de ene deelstaat na de andere keliquideerdo

De Zuid-Molukken behoorde tot de deelstaat Oost-Indonesië dat ook door de

legers van Soekarno werd geliquideerd. De Zuid-Molukken heeft volgens de

R.T,C.-overeenkomsten het Recht van Zelfbeschikking.

Daarom hebben de Zuidmolukkers op 25 april 1950 de Republiek Maluku Selatan

geproclameerd.« Met grote machtsvertoon en met ve?.e wapens van Nederland, heeft

Indonesië de Republiek Maluku Selatan beaet, en vele van zijn inwoners vermoord»

CHRISTELIJK NEDERLAND heeft gezwegen.

De vrede op aarde heeft Indonesië en Nederland ons niet gegrind»

Na de coupe in 19̂ 5 heeft Soeharto onze president en Vader des Vaderlands

Mr,Br* Chr, Soumokil, vermoord.

CHRISTELIJK NEDERLAND heeft niets gedaan om Soumokil .te reddenl

De ethiek van CHRISTELIJK NEDERLAND is immers:

Het is beter dat Soumokil vermoord wordt, op dat v/ij beter handel kunnen

drijven met Indonesië, opdat de God van Nederland, MAMMON, tot het einde der

wereld asü kunnen heersen.

Nederland is VERANTWOORDELIJK sowel voor de Zuidmolukkers in Nederland als
t

in de Zuid-Molukken»

Onlangs hebben we berichten uit Ambon ontvangen dat de volgende R.M.S.ers,

Tuhuraury, Norimarna, Kolibongso, Souisa, Pasanea, Sahertian, Noya»

Lewaharillat Tisera en Soukota gevangen werden genomen, gemarteld en gefolterd.

Met elektrische middelen werden hun geslachtsdelen bav/erkt*

Wij, Zuidmolukse jongeren, verenigd in de Pesnuda Kasjarakat Republiek Malulcu

Selatan, protesteren tegen deae barbaarse methoden van Indonesië*

Wij eisen dat de Nederlandse regering alles in het werk zal stellen om het

leed van deze mensen te verzachten*

V/ij eison van Nederland en Indonesië dat deze mensen onmiddellijk worden

vrijgelaten,,

V/ij garanderen de Nederlandse regering vele moeilijkheden.

De enigste mogelijkheid is, om Yele moeilijkheden te voorkomen, te zorgen

voor een oplossing van de R»M.S.~zaak!

Pemuda Masjarakat

! s-Gravenhage, deceinber 197^» Republiek Maluku
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datum Q 5 FEB.1975
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Betreft : Molukse actie Vredespaleis 27-12-1974

Bijl.:

Op 7-1-1975 werd het navolgende vernomen

Voor zover bekend is de Molukse actie op het Vredee-
paleis niet gepland of uitgegaan van de Pemuda
Masjarakat of de BP.
ïn Molukse kring verdenkt men van deze actie een
groep jongeren die behoren tot de zich noemende
"Vrije jongeren11. Deze Vrije Jongeren zijn niet
aangesloten bij één van de twee grote organisaties
(BP of MM) maar staan wel achter het HMS ideaal.

Typ.CW.
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ACD

datum 13FB.1975

CO

b.

C ( C F O ) n r . :

Aan :

Betreft : Peumda Masjarakat.

d.d. /J. t.

Bijl.:

Op 15 januari 1975 werd
vernomen:

het volgende

heeft kort na de gebeurtenissen
op 2? december 19?̂  over de radio of televisie verklaard dat
het hem (en Pemuda Masjarakat) speet dat de manifestatie op
27 december te 's-Gravenhage is nitgelopen op wanordelijkhede
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RAPPORT VAN C(CFO)

AAN : CFO
Nr. : p-S
Betreft : 27 december 197*f

D.t.v. werd op 6.1.1975
het volgende vernomen:

De organisatie was in handen van de Pemuda Masjarakat, die ook
gezorgd had voor een eigen ordedienst, die zoals later bleek de
zaak niet inde hand kon houden.
Op het Plein l8lj, waar zich ongeveer 600 Zuid-Molukkers had
verzameld, was het reeds zeer onrustig. Enkele jeugdige Zuid-
Molukkers waren daar reeds begonnen stenen uit het wegdek te halei
en daarmee gaan gooien, terwijl ook zeer veel vuurwerk werd afge-
stoken. Vooraan de stoet die geformeerd werd verzamelden zich de
waren herrieschï>ppers, o.a. uit de gemeenten Srnilde, Assen en
Krimpen a/d IJssel. In eerste instantie ging de stoet richting
Ministerie van Algemene Zaken, om daar aan de premier, Drs. J.
den UYL een petitie te overhandigen, inhoudende een weergave van
de gevoelens der Zuid-Molukkers op dit moment. Deze petitie werd
overhandigd door bestuursleden vande Pemuda Masjarakat,

De
overhandïgi g van de petitie verliep niet geheel vlekkeloos, ook
nu weer werd met stenen gegooid en werd er veel vuurwerk afge^o-
stoken. Het gelukte de ordedienst de stoet opnieuw te formeren
en in gesloten formatie trok men via de tuin van het Ministerie
vanaAlgemene Zaken richting Indonesische Ambassade, het eigenlijk*
doel van de demonstratie. De route voerde langs het Vredespaleis
en hier zou het geweld pas goed losbreken. Het voorste gedeelte
der stoet was nu niet bij het geweld betrokken, dit gedeelte was
seeds lang voorbij het Vredespaleis, toen een groep van ongeveer
70 Zuid-Molukkers zich uit de demonstratie losmaakte en hard in d'
richting van de ijzeren paleishekken begon te rennen. Deze groep
heeft steeds in het midden der demonstratie meegelopen. Als bij
afspraak maakte deze groep zich los van 6e andere demonstranten.
Het geheel had voor een georganiseerd karakter. De stemming
in deze groep was zeer gewelddadig, getuige ook hetgeen men heeft
uitgehaald. Het merendeel der groep klom over de ijzeren hekken e:
liep snel in de richting van het VRedespaleis. Na ongeveer vijf
minuten arriveerde politiepersoneel. De politie kon echterwainig
uitrichten, omdat zij in haar werkzaamheden werd gestoord door
voor het paleis aanwezige jonge Zuid-Molukkers die de politie zee
lang wisten bezig te houden. Dit bezig houden had maar één doel
namelijk het mogelijk maken dat de binnen de paleishekken aan-
wezige Zuid-Molukkers zouden ontsnappen. Het is ook velen gelukt
te ontsnappen, slechts een enkele Zd.-Molukker kon gearresteerd
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Later vernam dat inderdaad het Vredespaleis bewust als
object van vernieling was gekozen, omdat het in het licht der
internationale belangetelling staat. Het probleem der Zuid-
Molukkers moet op internationaal niveau aangepakt worden en door
nu de aandacht te brengen op de vernieling van dit internationale
object werd gehoopt dat men ook eens aandacht zou gaan schenken
aan de zaak van de Zuid-Molukken, Het is uiteindelijk Jassir
ARAFAT ook gelukt de internationale opinie op zijn hand te krijgei
maar niet eerder dan na een reeks gewelddadigheden. Wat AEAFAT nu
is gelukt, moet de Zuid-Molukkérs ook lukken, zo redeneert men.
Nadat het de politie gelukt was de orde weer enigszins te her-
stellen, liep men richting Indonesische Ambassade, de voorste
groep was daar overigens reeds aangekomen. Toen de Ambassade
bereikte, waren daar gewelddadigheden ook reeds begonnen.
Een groep van ongeveer 100 Zd.-Molukkers gooide stenen en zelfs
molotov-cocktails naar de politie, die rond de Ambassade was
verzameld. De Zd.-Molukkers waren zeer kwaad geworden bij het ziei
van de grote politiemacht, men had zelfs geconstateerd dat er
politie met karabijnen rond liep; iets wat als een rode lap op ee:
stier werkte. De goedwillende, het merendeel, der demonstranten,
verlieten zo spoedig mogelijk het strijdtoneel om de zaak op een
grote afstand gade te slaan. Zo gauw dit mogelijk was zette de
politie de omgeving rond de vandalen af en begon men de nog aan-
wezige Zd.-Molukkers te fotograferen, kennelijk met de bedoeling
hen achteraf te kunnen aanhouden. De kleine groep Zuid-Molukkérs
vocht zeer verbeten en fanatiek, men was door het dolle heen.
De Zd.-Molukkers hanteerden vele wapens, zoals stokken, messen,
molotov-cocktails e.d.. heeft deze wapens wel gezien, vuur-
wapens heeft hij niet gezien, die hield men kennelijk angstvallig
achter.



datum Q4MRT.197 1

CO

b. d.

C (

Aan

Betreft

) nr.: d.d.

: Perauda Masjarakat»

Bijl.: 1

Van
1975 het volgende vernomen.

werd op 22 januari

I Het hoofdbestuur van Perauda Masjarakat had voor 11 ja-
nuari 1975 «en bijeenkomst uitgeschreven in het wijk-
gebouw te Boven-Smilde.
Aanwezig waren circa 2̂ 0 personen.
Van het hoofdbestuur waren aanwezig :

sprak het openingswoord. Vervolgens deelde
mede dat de vergadering was belegd n.a.v. de

gebeurtenissen op 27 december 197̂  en wel om te spre-
ken over de mogelijke consequenties van de aanhouding
van P.M.-leden die hadden deelgenomen aan de actie op
het Vredespaleis.
Hij gaf hierop enige wenken hoe te handelen bij aan-
houding door de politie, zoals ontkenning en/of ver-
draaiing van feiten e.d. (zie ook de bijlage).

Voorts deelde mede dat de Badan Persatuan c.q.
Perauda Masjarakat geen advocaat ter beschikking zou
stellen, maar dat betrokkenen zelf om een pro-deo ad-
vocaat zouden moeten verzoeken.
Hij zei te verwachten dat terzake van de actie op het
Vredespaleis circa 3OO aanhoudingen zouden worden ver-
richt. De politie, aldus , had voor het onderzo»
in deze zaak een uit zeven personen bestaande recherch
groep gevormd, die landelijk zou opereren met behulp v
foto's ora verdachten te identificeren.

-2-
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Vervolgblad nr. 1 bij C-rapport nr.

deed een. beroep op de P.M.-leden om tijdens
een verhoor toch vooral voorzichtig te zijn en wel-
overwogen te antwoorden, zulks om te voorkomen dat,
ongewild, andere deelnemers aan de actie bekend zou-
den worden.

Vervolgens deelde een stencil
uit (zie bijlage) waarin uiteen gezet wordt hoe bij
aanhouding door de politie dient te worden gehandeld.

Een zekere stelde de vraag of Pemu-
da Masjarakat nog actie overwoog ten behoeve van de
aangehouden personen, en zo ja welke«

antwoordde dat Pemuda Masjarakat inderdaad
"iets" zou ondernemen, maar dat hierop in de vergade-
ring niet nader zou worden ingegaan, omdat "de muren
oren hebben"....
De vergadering toonde zich met dit antwoord tevreden.

Vervolgens vroeg het woord. Hij verweet d«
P.M.-leden lafheid tijdens de demonstratie te den
Haag. Hij verweet hun met name te zijn weggelopen vooi
de politie in plaats van de politie te weerstaan en
aan te vallen.

bestreed dit verwijt. Men was niet uit lafheid
voor de politie teruggetrokken, aldus , men was
hiertoe gedwongen door wapenovermacht van de politie.

De vergadering werd gesloten nadat erop $ad
aangedrongen dat d* plaatselijke besturen ten over-
vloede in eigen kring zouden bekend maken wat in de
vergadering was besproken.

II Op 12 januari 1975 het plaatselijk P.M.-bestuur in sa-
menwerking met de wijkraad van Almelo een bijeenkomst
belegd in het wijkgebouw.
Aanwezig waren circa *fO jongeren en 30 oudere Moluk-
kers.

voorzitter van Pemuda Masjarakat afdeling Twen-
te, gaf een samenvatting van het besprokene op de bij'
eenkomst te Boven-Smilde.

Een van de oudere aanwezigen bracht naar voren dat hè
hem gewenst voorkwam dat de "B.P.-advocaat" de verde-
diging op zich zou nemen van P.M.-leden die aangehou-
den souden worden, en dat zijn honorarium zou worden
betaald uit de gemeenschapskas.

antwoordde dat Mr. DROSSEN in ider geval niet
uit de gemeenschapskas zou worden betaald, omdat dit
een te zware aderlating sou betekenen. Afgezien daar-
van, aldus , voelde MANUSAMA er niets voor DROÏÏ-
S3N te laten optreden, omdat dit de indruk zou kunnen
wekken dat de R.M.S.-regering achter de actie op het
Vredespaleis zou staan.
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Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

Overigens zou, zo stelde t een. beroep op een
pro-deo advocaat betekenen dat de Nederlandse Hege-
ring de kosten van de verdediging zou dragen, zodat
Perauda Masjarakat op deze wijze Nederland legaal zou
kunnen benadelen.
Tenslotte sprak de hoop uit dat de Molukkers die
zouden worden aangehouden geen verraad zouden plegen.

, hoofd van de K.P.K.-Twente,
slaat aan op 's uitlating en waarschuwt voorzich-
tig te zijn voor de zogenaamde "zwarte Nederlanders"
(dat zijn de tot Nederlander genaturaliseerde Moluk-
kers)» onder wie zich verraders bevinden die voor de
B.V.D. en de politie werken.
Hij adviseerde om, indien zo'n verrader zou worden on-
derkend, direct en spontaan op te treden en de bewus-
te persoon dusdanig af te straffen dat hij aan de ge-
volgen zou overlijden.
Uit de groep jongeren kwam hierop bijval.
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• ; ,
'A', Arrestatie: 1. Door opriep melden aan het pol.bureau

2. Door arrest aan huis,
3, Door arrest op kantoor-fabriek-op straat,

B. Op politiebureau begint de ondervraging.Er wordt med» ged«»ld dat
z&' jou n,, a „v,, fnto-s of namen genoemd door derden hebben laten
komen«
Herken je jezelf op de foto en je heb geen zichtbare
verandering aan je uiterlijk dan beken je de identificatie.
Hoe is je houding op de foto probeer je houding zelf te verdediger.
Heb je jezelf duidelijk verandering gebracht aan. je uiterlijk
dan ontken je de foto die voorgehoudenwordt.

C. Beken je de foto of n.a.v. duidelijke aanwijzingen van politie
zijde dan wordt er een proces-verbaal «pgemaakt.
N,A„V: het proces-verbaal kan je reeds in voorlopige.hechtenis
genomen» worden van 2x24uur. De ofificier v,Justitie kan opnieuw
2x24uui- er bovenop eisen,indien hij de zaak nog niet duidelijk
vind-f:.

D. Voordat de zaak voorgeleid wordt moet reeds een raadsman of een
raadsvrouw zijn geraadpleegd,Aan ieder kantongerecht of
Arrondiseraent is een bureau ADVOCAAT TER PIKET hiervan moet
een advocaat toegewezen worden aan een cliënt wordt de zaak
niet met spoed behandeld dan moeten de ouders op het Raadhuis
een Akte van Onvermogen halen gratis te mogen procederen,
met die akte ga je naar het advocaten bureau verbonden aan het
Gerechtshof^ Van dit bureau XKxfesn&KHxazöaxhKt wordt een advocaat
toegewezen aan cliënt.

E. Wat deel ik mede aan mijn raadsman-vrouwe: De aard van de demon-
stratie -- wat houdt 27 decembef^.n — de confrontatie met ±n
Indonesië, Wel duidelijk maken de houding van de politie, het
inrijden op het publiek.
Het "Vredespaleis" internationaal gerechtshof— de bevestiging
van onze proclamatie— wel mededelen jouw actie op het
"Vredespaleis'% Of je kunt doodgewoon ontkennen en zeggen dat je
daar was .OK je mensen van dat grondgebied af te jagen.

De verplichtingen van de politie t.a.v. cliënt,

1, Dezen mogen hun cliënt geen lichamlijke letsels toebrengen voor
het inwinnen van gegevens, mocht dit wel gebeuren dan raadsman-
vrouwe hiervan op de hoogte stellen.

2, Dezen zijn verplicht bij het in voorlopig hechtenis nemen van
cliënt — ouders of betreffende familie in kennis te stellen
van genoemd feit..

3, Dezen zijn verplicht om indien cliënt het wil eerst een raadsman-
vrouw re raadplegen voordat het proc,verbaal opgemaakt wordt.



De hele procedure mag niet langer aangehouden worden dan noodzakelijk

is'

Je moet je zelf heel kort en duidelijk voorstellen en verweren t, a, v.
politie — raadsman-vrouw-offitfier van Justitie.

T. A. V. vlaggen en poppen verbranden: zonder erg gehad te hebben uit
handen genomen en brandende in de lucht gehouden.

.dij alles zelfverzekerd en bewust op terden niet laten intimideren.
Bij ondervraging mag je steeds op feiten waar je niet van op de hoogte
bent met NNEE voldoen.
Bij het opmaken van het proces-verbaal en indien klaar eeĵ t duidelijk
overlezen en indien kiaar ssucsi alineas niet duidelijk overgekomen
zijn opnieuw laten veranderen, (je recht desnoods *ieqi maâ 3, 4an pas
je handtekening plaatsen. ;



GEMEENTEPOLITIE E P E.

Bureau Heerderueg 24.

Afdeling: Recherche.

jmmer: J&2/yïT

ONDERWERP» Politieke activiteiten.

• Rapporteur: , brigadier/rechercheur van poliJü.eiii

i 1975

R a p p o r t . -

Zoals uit blijkt zijn er de laatste tijd

onder de Zuid-Molukse bevolking in Vaassen op kerkelijk gebied

nogal wat moeilijkheden gerezen. Deze moeilijkheden richten zich

voornamelijk op de Geredja Protestant Plalukka. Oeze richting is

in twee helften gesplitst. In het woonoord voor Zuid-Molukkers

te Vaassen heeft dit nogal wat stof doen opwaaien. De jongeren

zijn het er deels niet mee eens, dat op kerkelijk gebied zo door

hun ouders wordt gehandeld. Uit enkele opmerkingen kon worden

opgemaakt, dat zij meer eenheid onder hun bevolkingsgroep wensen
r

en geen afsplitsingen.

Gelijktijdig met deze ontwikkelingen hier in Vaassen komt

ook een jongerengroep meer in beweging* Sinds oktober 1974 besta

er in Vaassen een werkgroep, waarin een aantal Hollandse bewoner

van de Uoestijnweg zittinge|n een aantal bewoners van het woonoor

Het doel van deze werkgroep is om meer contact en meer inzicht

~- te krijgen in de problematiek cond de Zuid-Molukse bevolking. Oez

werkgroep vergaderde regelmatig. Tijdens de vergadering van 13

januari 1975 kuam het jongerenprobleem van de Zuid-Molukse jonge

ren ter sprake. Aan deze vergadering werd deelgenomen door een

groep Zuid-Molukse jongeren, waarvan een zekere a

woordvoerder optrad. Daarbij kwam van deze zijde het politieoptred

van de Gemeentepolitie Epe ter sprake. Bovendien maakten de soci

Ie uitkeringen van de Jeugdige Molukse bevolking ook deeï van de

onderwerpen, welke op die vergadering werden behandeld.

Op zondag 23 februari 1975, omstreeks 18.00 uur, versche

nen er aan het bureau van politie te Epe ongeveer 40 tot 50 Zuid

AANj Molukse jongeren, variërend in de leeftijd van 17 tot ongeveer 25
•>

De Hoofdinspecteur van* jaar. Als woordvoerder van deze groep fungeerde ds eerder genoem

Pi tie de

te

E. P E.-
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deelde mee, dat zij deel uit>-tnaken van da Zuid-

Molukse jongerenbeweging Pemuda Rasjarakat. Verzocht werd om ee

gesprek over het politieoptreden van de laatste tijd. Toen bleek

dat zich door zo'n grote groep Plolukkers had doe

vergezellen werd besloten, dat alleen met een afvaardiging werd

gesproken. Hierna zijn ongeveer 10 tot 12 jongeren het bureau va

politie binnengelaten en vond er een bespreking plaats over ge-

noemd onderwerp.

Aan dit gesprek werd van politiezijde deelgenomen dooi

en rapporteur. Aan de hand van gedane

uitlatingen kon worden opgemaakt, dat deze jongeren duidelijk hè

doel van de bevrijding van de Molukken voorstonden en dat zi§ zie

daarvoor inzetten. De postitie, die daarbij innarr

was naar mijn mening een leidinggevende postitie. Gezien het op-

treden van in\afgelopen tijd is er mogelijk sprake

van een gerichte of gestuurde stroming onder de Zuid-Molukse

jongeren, vanuit in politiekopzicht H linkse hoek ".

Waarvan door mij naar waarheid is opgemaakt dit rappooi

dat ik sloot en ondertekende te

GEZIEN:

Oe adjudant van politie

E p e, op 26 februari 1975.



26MRI1975

CO

b. d.

C (CFO
Aan

Betreft

d.d.

Pemuda Masjarakat

Bijl.:

Uit
navolgende vernomen:

werd op 12.12.197̂  het

PM-jongeren te Almelo verwijten de voorzitter onvol-
doende activiteit en oefenen druk op hem uit het voorzitter-
schap op te geven.

301A10



ACD

datum O3 JUN11975
co

b.

CTO) nr-:
Aan

d.d. v L.

Betreft : pemuaa Masjarakat Twente (Almelo).

Bij!.:

Van
het volgende vernomen:

werd

Op 4-̂ -1975 vergaderde de PM-Twente; hierbij was ook
de Wijkraad Almelo aanwezig.
De vergadering was belegd omdat een lid van het hoofd-
bestuur belangrijke mededelingen had te
doen.
Deze mededelingen bestonden hieruit;
- Verwacht wordt dat de PM-leden op 25-̂  in grote ge-
tale naar Den Haag zullen komen.

- Onder geen voorwaarde mag op 25-*f in Den Haag enig
rumoer of wanorde ontstaan. Dit op uitdrukkelijke
last van MANUSAMA. Hierop zal worden toegezien door
de K.P.K.

- Verzameld wordt op het Malieveld en in ieder geval
zal de PM een mars naar de Houtrusthallen proberen
te realiseren.

- Voorts kondigt aan dat binnenkort een
inzameling zal worden gehouden waarbij gestreefd wordt
naar een bedrag van 1 millioen gulden.
Gedacht wordt aan een storting van f.1000.— per
werkend RMS-aanhanger.
Het doel van deze inzameling is nog geheim, volgens

301A10
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datum « Ml9'/5
u J

CO

b. d.

-,,-A •? / nx-
C (CFO ) ir- 7 / ''":x7 d>d- /^

i '
Aan : CFO

Betreft : Vergadering PM-bestuur 1^.12.197^

Bijt.:

Uit doorgaans betrouwbare bron werd op 16.12.197̂  het na-
volgende vernomen:

Ter bespreking van de activiteiten op 27-12.197̂  hield het
PM-bestuur een vergadering op 1̂ .12.197̂  van l4.00 tot 18.00
uur. Naast de leden van het hoofdbestuur waren plaatselijke
bestuursleden aanwezig,

opende de vergadering met een overzicht van het
programma op 27.12.197**, t.w.;
Op 27-12 zullen de demonsterende Molukkers om 10.00 uur ver-
zameld moeten zijn op het Malieveld. Een uur eerder moeten de
plaatselijke besturen aanwezig zijn voor het ontvangen van de
laatste instructies; dit omdat in de vergadering geen details
gegeven zullen worden omdat gevreesd wordt voor uitlekken vanj
gevens (muren hebben oren - volgens )
De demonstranten moeten in het zwart gekleed gaan en zoveel
mogelijk EMS vlaggen meevoeren.
Het ligt in de bedoeling dat twee groepen geformeerd worden.
2én,die een petitie aanbiedt aan de Minister van Alg. Zaken,
en één die zal demonstBren bij de RI ambassade.
Op de vraag op welke, wijze bij de RI-ambassade zal worden
gederaonsteerd; stelï het volgende.
Deze demonstratie zal in karakter gelijk zijn als die in 1973
maar zal feller worden gevoerd omdat nu ook geprotesteerd wor<
tegen folteringen die Molukse gevangenen ondergaan in Indone-
sië. In dit verband werd in de vergadering een stencil ver-
spreid in het Maleis en Nederlands gesteld '

deelde vervolgens mede dat de "actie noodrem"
geslaagd was maar dat er naar gestreefd wordt deze actie te
intensiveren.
Vbcrt's ligt het in de bedoeling meer acties uit te voeren op RI-
objecten in Nederland en andere landen.
Gedacht wordt aan sabotage van scüepen, vliegtuigen, gebouwen
auto's van RI- ambtenaren, etc.
In de bedoeling ligt, dergelijke acties in 1975 van start te
doen gaan.
Een zekere vraagt dan of in verband met het gestelde
al een werkprogramma is samengesteld. -2-

301 Al O



Vervolgblad nr. -2- bij C-rapport nr.

deelt mede dat het bestuur een
programma heeft samen gesteld en dit ter goedkeuring aan
de vergadering zal voorleggen, t.v/.
1. intensivering anti Rl-propaganda
2. actie's tegen EI objecten
3. instructie aan leden met het doel hen rijp te maken voor

te voeren acties.
t̂. leggen van contacten net internationale organisaties. Uit

te voeren door capabele, intellectuele jongeren.
5. voorlichting aan Nederlandse Pers
6. uitbouwen PM.

De vergadering gaat accoord met dit programma.

geeft vervolgens de raad in telefoon-
gesprekken voorzichtig te zijn daar politie/BVD mogelijk de
gesprekken afluisteren.

'\1



ACD

datum HrJUM1ü/5

CO

b.

C (CFO > nr-: d.d. V \ L

Aan

Betreft
CPO

' Pemuda Masjarakat Almelo

Bijl.:

Uit
navolgende vernomen:

werd op 13-5.1975 het

Er is enige wrijving ontstaan tussen PM-Almelo enerzijds
en (wijkraad) en (KPK) anderzijds.
De rellen hiervan is dat laatst genoemden gesteld hebben
dat zij volledig ingelicht willen worden over door PM
te voeren activiteiten en de PM vergaderingen willen bij-
wonen.
De PM neemt hier geen genoegen mee, maar kan zich niet
helemaal los maken van en omdat beiden
nogal invloed hebben en ook al omdat het beheer
heeft over de vergader ruimte en dus de toestemming ver-
leent voor het gebruik hiervan.

301A10



ACD | l

datum 19AUG.1975

CO

b. d.

C (

Aan

Betreft

) nr. C/ / /
CFO

Pemuda Masjarakat

d.d. /g. s.

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen:

werd op 2̂ -7-75

Bij de PM heeft het kwaad bloed gezet dat door CBM
een pro RI/Molukse delegatie werd gesubsidieerd om
deze delegatie in de gelegenheid te stellen een ondei
zoek te doen naar mogelijkheden van vestiging in de
Molukken van Molukkers uit Ned.
Men vindt het ongehoord dat de BMS-Molukkers hierbij
niet betrokken zijn en zelfs niet van een en ander
op de hoogte zijn gesteld.
Het hoofdbestuur PM vindt dat zij hier toch wel wat
aan moet doen in die zin, dat aan de Ned. regering
duidelijk moet worden gemaakt dat de enig werkelijke
Molukse (EMS) organisatie is: die van MANUSAMA'CBP ei
PM). In dit verband blijft de PM op het standpunt
staan (destijds door MANUSAMA afgewezen) dat alleen
"militaire" acties de Ned. regering er van kan over-
tuigen dat de HMS-beweging niet met zich laat sollei
Tijdens het congres in augustus zal de PM dit onder-
werp weer aansnijden en nogmaals aandringen op het
voeren van harde acties.

301 Al O



AC D

datum 19 AUG.1975

CO

b. d.

Aan

Betreft

CFO , ,

f*"/1/ C

H Badan Persatuan

Bijl.:

Uit
werd het navolgende vernomen:

Op 9 en 10 /8.1975 wordt te Assen een BP-congres gehouden.
Een heet hangijzer tijdens de debatten op het congres zal
zijn, het standpunt van de Pemuda Masjarakat betreffende
twee kwesties, t.w.:
- het vestigen van politieke bureau's in (RMS) .bevriende
landen, waarbij deze vestigingen geleid dienen te worden
door de PM en waarvoor de regering MAN1SAMA c.q. BP de
gelden moet fourneren.

- Het streven naar de EMS tot uiting brengen, mede door het
voeren van militaire (lees: harde/militante) acties en du

niet alleen door middel van politieke activiteit
Noot: v/at dit laatste betreft gaat het om een controverse

tussen het PM-bestuur en MANUSAMA.

301 Al O



AC D

datum 0 3 0 l \ t 1 9 7 5

CO

b. d.

C ( CF
Aan

Betreft

) nr.: d.d. 2, _\ ~

: Peauda Masjarakat

Bijl.:

Uit
vernomen:

werd op 5«9«1975 het navolgende

Het hfd. bestuur PM volhardt nog steeds in haar afwachtende
houding, in die zin, dat uit niets blijkt, dat zij zich *
binnen korte tijd zal bezighouden net de organisatie c. 4.
uitvoering van demonstraties of dergelijke.
Ook heeft het H.B. nog geen duidelijk standpunt ingenomen
ten aanzien van het standpunt dat zij zal innemen tegenover
de SMM. Deze organisatie vordt door haar vel met wantrouwen
bezien
De controverse tussen het PM-hoofdbestuur en het BP.-hfd.
bestuur en regering MANtJSAMA, spitst zich toe.
Ô m. wordt dit geïllustreerd door publicaties in het o.l.v

staand periodiek TOMA waarin felle kriftiek wordt
geoefend op: de herverkiezing van METIARÏ; de verantwoording
m. b. t. het Fonds Nasional; en op het beleid van MANUSAMA.

Vat de PM Jongerea betreft: onder hen wordt wel gesproken
over de toespraak die kol. JptHAPARY hield te Vaassen,
tijdens de gezamelijke bijeenkomst SMM, BP, r eg. MANTJSAMA
waarin hij o. m. zei:
"ons volk in de Molukken wacht op ons en wij hebben de plicht
daden te stellen om hen te bevrijden van de Indonesische
onderdrukking" .
Deze woorden hebben bij de jongeren aangeslagen en worden ge-
gv zien als het voorbereiden van de Molukse jongeren
op wijziging van de tot nu toe door MAHÏÏSAMA gevoerde
politiek, in die zin dat langzamerhand ook de regering
HANÏÏSAHA instemt met het voeren van acties.

301 Al O



Verbinding nr.?1.
ID nr. 4/76.
Onderwerp: Vrije Zuidmolukse Jongeren.
Bijlage: -
Evaluatie:

ACD /.

CO

b.

\c JA;, 1976

d.

Hierbij bericht verbinding nr.?1 u het navolgende:
Blijkens bekomen inlichtingen werd de op 27 dec 1975

de
Deze bijeenkomst werd voorgezeten door

bekend geworden "open brief

regering Z0u moeten voïloln a'S' geSprek met de

ID. 9.1.1976,



ACD

datum 16FEB.1976

CO

b. d. ,-

c
Aan

Betreft

„r.: d.d.
\ FEB, 1976

Bestuur PM

Bijl.:

Van werd op 22-1-76
vernomen dat op 10 jan. j.l. een nieuw bestuur voor
de jongerenorganisatie PM is samengesteld.
Overeengekomen is dat dit bestuur voorlopig drie
maanden aanblijft en alle beslissingen genomen worden
met instemming van het voltallige bestuur.
De samenstelling van het nieuwe bestuur, is als volgt:

301 Al O
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ACD

08MRT.1976

b. d.

d.d. 8C ( CFO) nr.: fTb l ̂

Aan : 'Cl(

Betreft : Pemuda Masjarakat - Politiek Kafé.

f976

Bijl.:

Op 23.2.76 werd van de GP-Enschede, het na-
volgende vernomen.

Op instigatie van .-£.M. wordt op 27.2.76 te Enschede een
bijeenkomst gehoufien.^n saraenv;erking met Politiek Kafé
Enschede.
Ook zullen aanwezig zijn en de wed. SOUKOKIL.

301 Al O



datum 17MRH976

l 7 MM 1976
Aan

Betreft

• CF

• Pemuda Masjarakat.

Bijl.:

_ Uit
het navolgende vernomen:

werd op 13.2.1976

Tijdens de feijzelingsaffaires werd als steun voor het
bestaande PM-bestuur een zogenaamd "PM-crisisteam" ge-
vormd bestaande uit PM-leden die bekend staan als aan-
hangers van een harde lijn bij de te voeren politiek
m.b.t. de RMS.
Dit team is blijven bestaan en zal in voorkomende gevalle
weer optreden en derhalve grotendeelê hfet PM-standpunt
bepalen HU in tijden van actie.
De leden van dit team zijn:

301A10 - 506612*



Verbinding: No. 12
Dossier/Agenda: No. 170/280
Onderwerp: Demonstratie
Bijlagen:1

r
-lui- l Z K^ 1976

b.

1? maart 19 76

Datum en tijdsduur

(Verzamel)plaats en
evt. route

/"tevens

Evt. aanbieden van
petitie aan

Vergunning

Bekend geworden gegevens
omtrent de aanvrager van
de vergunning

De vergunning werd aan-
gevraagd namens

Bs«afcxSbSbcftsamM«flffl: opge-
geven doel van de demon-
stratie

Geschat aantal deel-
nemers aan de demon-
stratie
Aard van de deelnemers
(bijv. studenten, Jon-
geren of gastarbeiders)

Teksten voorkomende op
meegevoerde spandoeken
e.d.

Pol. 826

zaterdag, 6 maart 1976 van 14.30 tot 15-20
uur
1s-Gravenhage: Buitenhof tegenover de Hofvij-
ver
alwaar de ajabrndot̂  demonstratie/werd ont-
bonden

Afschrift van deze petitie gaat als bij-
lage hierbij.
werd schriftelijk door de Burgemeester
van 's-Gravenhage verleend.
werd ter plaatse door de politie verleend.

de Vrije Zuidmolukse Jongeren

het willen geven van een blijk van morele
steun aan de 14 Zuidmolukse vrijheidsstrij-
ders van Beilen en Amsterdam

10

Zuidmolukse jongeren

"Jullie fakkel nemen wij over Mena-Muria",
"De aardse rechter oordeelt volgens de aardse
wetten, de hemelse rechter oordeelt zoals het
hem betaamt", "Zelfs met ijzeren ketenen of
donkere cellen, ja zelfs met de dood kan men
de kracht van de ZUIDMOLUKSE ZIEL niet in
boeien slaan." Drie betogers waren gehuld in
een blauw-wit-groen-rood gekleurde vlag.

- 2 -



Geuite leuzen, spreek
koren e. d.

Inhoud van evt. ver-
spreide pamfletten

Bekend geworden deel-
nemers,

Kentekens van voertui-
gen die tijdens de de-
monstratie werden ge-
bruikt of in gebruik
bij deelnemers en de
resp. tenaamstelling

Verloop van de demon-
stratie

Publieke belangstelling

Bijzonderheden

O alleen de aangekruis-
te zinsnede is van
toepassing

- 2 -

zie bijlage
O zie onder bijzonderheden

rustig verloop

gering

O
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A.an het Nederlandse Volk en Pers

Hiermee willen wij U een "blijk van morele steun

geven aan de 14 Zuidmolukse Vrijheidsstrijders

van Beilen en Amsterdam, die volgende week voor

de rechtbank staan.

Wij doen dit om U te laten zien, dat iedere

Zuldmolukker achter hen staat.

:;IIun rechtspraak is ons rechtspraak".

Wij hopen dat U onze zaak vanaf het begin tot

heden weet en dat U zich verdiept in onze zaak.

Verdenk een mens niet alecht, tenzij U hem begrijpt.

"rij hopen dat ü ons, de "uidmolukkers, niet als

dromerige mensen zult aanzien, want ;'%elfs met

Ijzeren ketenen of donkere cellen, ja zelfs met de

dood kan men de kracht van de Zu i dra o luk s e ziel niet

in boeien slaan".

/rije Zuidmolukse Jongeren



12
23-3-76 17.15 uur =bd= -
van hb nr 15 J ' "«fin!
berichtendienst groep 16

op 23 maart 1976 werd oav vri je zuid-rnolukse^jongeren een
demonstratieve optocht gehouden.
doel

aantal deelnemers
plaats van vertrek
tijdstip van vertrek
plaats van aankomst
tijdstip van aankomst

route:

steun betuigen aan ie biechten zuid-^ ~
molukkers
p Lm 230
beursplein
11.00 uur
parnassusweg, kantongerechtsgebouw
12.15 uur

beursplein - damrak - dam - rokin - spui - singel - koningsplein
leidsestraat - leidseplein - stadhouderskade - hobbemastraat -
museumplein - van baerlestraat - j m coenenstraat - beethoven-
straat - prinses irenestraat.

bijzonderheden:

1 er werden toespraken gehouden
2 er werd gebruik gemaakt van luidsprekerwagens
3 er werden spandoeken meegevoerd. Leuzen: ''want zij die

onze vreedzame revolutie onmogelijk maken, maken geweld-
dadige revolutie onvermijdelijk. "
''ze zijn geen terroristen maar deden dit voor de toekomst
en onafhankelijkheid van ons volk. om verder te kunnen ver-
wezenlijken zijn we ook bereid weer te doden en te sterven.'1
''het internationalistisch gevoel van een bepaald land of
mogendheid mag wel.'*
''criminelen nee. vrijheidstrijders ja*',
"'r.m,s. fakkel blijft branden»',
''r.m.s. strijd is niet in de boeien te slaan.''
''wij volharden in de mening, dat iemand die geen onderzoek
naar de oorzaken heeft gedaan hierover niet kan oordelen'*.

4 de sfeer tijdens de demonstratie was tamelijk ordelijk.
5 er werden geen overtredingen geconstateerd.
6 er werden geen aanhoudingen verricht.
7 er werd geen gebruik gemaakt van wapens.
8 het verkeer ondervond hinder van de demonstratie,

het verkeer werd omgeleid.
9 overige bijzonderheden: er werden pamfletten uitgereikt aan

voorbijgangers.
(hivp ) hu



Politieke stellingname Vrije Zuidmolukse Jongeren t. a. u. het proces
— tegen onze kameraden te Amsterdam rid. 23 en 25 maart 1076.

DDEL VAN DE DEMONSTRATIES

1. Solidariteit betuigen met de bezetters van het Indonesische consulaat;
2. ageren tegen de Indonesische agressie, tegen het Indonesische imperialisme

en de onderdrukking van het Zuidmolukse Volk op rie Molukken en andere
bevolkingsgroepen in het Indonesisch archipel, o. a. Papoea's, Oost-Timorezen
etc.

3. ageren tegen de houding van de Nederlandse regering t. a. v. s
a. van de Zuidmolukse Vrijheidsstrijd
b. collaboratie met het Indonesisch, fascistisch, imperialistisch

generaalsbewind.

-HE MOTIVERING VAN DE DADEN PNZER KAMERADEN

'nze kameraden zijn door de omstandigheden waarin het Zuidmolukse volk verkeert
'•.o t hun daden gedreven.. Zodoende kan men hun daden niet beoordelen of veroordelen
onder die omstandigheden te kennen. Die omstandigheden zijn:

a. 25 jaar lang is het Zuidmolukse vraagstuk bewust genegeerd Hoor
de nederlandse regering en het fascistische en Imperialistische
Indonesische generaalsbewind. Deze houding is te verklaren uit
politieke militair-strategische en psychologische belangen en de
economische banden tussen heide landen.

h. Provocerende uitspraken van Nederlandse bewindslieden (bv. De
RMS is een uaandenkbeeld)

c. Bevrijdingsbewegingen i-r> Afrika worden w el gesteund en de regering
erkent de Volksrepubliek Angola, terwijl geen poot uitgestfcen
wordt voor ds RMS of andere bevri jdingsbewegingen in Indonesië.

Dit alles bepaalt onze houding tav het proces,

Het proces op zich is een schi.iriprp.ces. H R t weergeeft niet de ware
politieke aarri van het gebeurde. In dit proces wordt alleen aandacht besteed
aan de nenolnen(bezetting) en niet aan de oorzaken. ( zie boven) Ook de belangen
van de hour ge o i_s ie (regering, bedrijfsleven etc.) in deze zaak zullen niet aan
het licht komen in dit proces, (zie punt a)

Door een indrukwekkend machtsvertoon van oa. het politieapparaat bevordert de
Mederlandse overheid het in riiscrediet brengen van rle Zuidmolukse zaak en de
vooroordelen tov het Zuidmolukse volk. >
De meriia spelen samen met de justitie een belangrijke rol in het kweken van een
negatief geladen sfeer. Dit proces doet dan ook denken aan de vele schi jnprocessen
en berechtingen in fascistische staten.

Dit politieke proces wordt verlaagd tot een crimineel proces!
Wij staan achter onze kameraden en zijn van mening dat uit onopgeloste politieke
vraagstukken konflikten voortvloeien die uitmonden in politiek geweld.

"WANT ZIJ DIE VREEDZAME REVOLUTIE ONMOGELIJK MAKEN
MAKEN GEWELDDADIGE REVOLUTIE ONVERMIJDELIJK"

lüeet rle woorden van onze kameraden;

" Onze daar! hebben wij beëindigd daar onze leiders en het
Zuidmolukse Volk de fakkel van onze vr i jheidstri jd over
zullen nemen"

VRIJE ZUIDMOLUKSE JONGEREN.



datum 0 5 A P R 1 9 7 6

CO

b. d.

Aan

Betreft

d.d. 5 APR. 1976

Pemuda Masjarakat

Bijl.:

Uit
het volgende vernomen.

werd op 19-3-1976

Nadat er op 10 en 11-2-1976 te Assen zich enige kleine
incidenten hadden voorgedaan tussen politie en Zuid-
raolukkers, besloot het hoofdbestuur van de PM een zo
groot mogelijk aantal PM-leden te verzamelen in Assen
op 12-3-1976 (laatste dag proces~^tegen de trein terro-
risten).
Het verzamelen van de PM-jongeren had tot doel, orde ver-
storende acties op grote schaal uit te oefenen als zich op
deze laatste procesdag wederom een incident zouvoordoen '
tussen politie en molukkers.
Aan de oproep van het PM-hoofdbestuur gaven_7 £_80Q jonger»
uit geheel Nederland gevolg, w.o. ca. 60 jongeren van de
PM-Twente.
Hiernaast i.-waa i nog een groep jongeren aanwezig die met
spandoeken demonstreerden*
Zij verzorgden ook de verspreiding van een vlugschrift
(zie biji.)

Op 24-3-1976 wordt door het PM-bestuur Twente
vergaderd over eventueel te voeren acties e.q. demonfetra-
ties.

301A10



fr
Politieke stellingiia^ö Vrije Zuidnclukse J*n.g3ren Assen/Bovenanilde t»a.v.
het proces tegen onze kameraden te Assen d.d. 10,11,12 naart 1976.

Oe activering van de dadan onzer kameraden

Onze kameraden 2Ïjndoor~de omstandigheden waarin het Zuidnolukae volk verkeert
tot hun daden gedreven, Zodoende kan nen hun daden niet beoordelen of veroor-
delen zonder die omstandigheden te kennen. Die onatandighedsn zijn;

a. 25 jaar lang is het Zuidnolukse vraagstuk bewust genegeerd door de
Nederlandse regering en het fascistische en inperialistische Indo-
nesische generaalsbewind.Deze houding is te verklaren uit politieke,
nilitair-strategische en psychologische belangen en de economische

- banden tussen beide landen, -
b. Provocerende uitspraken van Nederlandse bewindslieden (bv. De KIS is
~ een waandenkbeeld.)

c. Bevrijdingsbev/egingen in Afrika worden wel gesteund sii de regering
erkent de Volksrepubliek Angola, temyl geen poot uitgestoken wordt
voor de _MS of andere bevrijd ingabe v/e gingen in Indonesië.

Dit̂  alle s bepaalt_ onze houding t.a.v. het prooes.

Het proces op zich is een gahjjnprooea. Het 7/eergeeft niet de ware
(politieke) aard van het gebeurde.In d"d'<" proces wordt^alleen aandacht besteedt
aarti de Sevo_lgeii (treinkaping) en niet aan de oorzaken, (zie boven) Ook de belangen
van de j>ourĵ oi3ie(regering, bedrijfsleven etc.) in deze zaak zullen niet aan
het licht komen in dit proces, (zie punt a) - -

Door een indrukwekkend nachtsvertcon van o.a„ het politieapparaat
bevordert de neclerlandse overheid het in d isc redie t "brengen van de Zuidnolukse
zaak en de vooroordelen t.o.v. het ZuidnoTukscT volk.

De media spelen sanen net de justitie een belangrijke rol in het kweken
van een negatief geladen sfeer. Dit proces doet aan ook denken aan de vele
schynprocefsen en -berechtingen in fascistische staten.

MJ-. •politieke proces wordt verlaagd, tot een_criBJneel proceai
tij staan achter cnse kameraden en zijn van aening dat uit onopgeloste politieke
vraagstukken conflikten voortvloeien die uitmonden in politiek geweld.

WAtfï 2IJ DIE VIE3DZAï;iE R3VOLUTIE
I.ü\IG:I GEïïELDD-\DIGS REVOLUTIE

Voor meer informatie gelieve nen zich te v/enden tot:
Pcrscentruri pattinura
G'DïIjtiiEoer l
Assen tel.05920-51752



datum 2 6 A P R 1 9 7 6

CO

c

Aan

Betreft

nr.: d.d. 2 6

Demonstratie van Zuidmolukkers te Maastricht

Bijl.:

Op werd

volgende vernomen:
het

Op zaterdagmiddag ~5 april 1976 is ereen vreedzame de-
monstratie gehouden voor het gerechtsgebouw te
Maastricht. Er werden spandoeken meegevoerd met leuz<
zoals: "Geen misdadiger, maar politieke idealisten".
De demonstratie was georganiseertd door

301A10 - 506622*



proteyt/protest/protüst/protest/protest/protest/protest/protest-

Du Vrije Zuidmolukse Jongeren afdeling Zuid spreekt haar veront-

rustjng uit over de houding van de Nederlandse justitie in het

rr<jces tegen de veertien R.M.S.-vrijheidsstrijders.

Dit proces is meer een schijnvertoning, die niet de ware politieke

aard van hot gebeurde weergeeft doch slechts aandacht besteedt aan

het criminele aspect van de zaak t

Dit soort processen doet denken aan vele schijnprocessen &n be-

rechtingen in fascistische staten.

Dit proces lijkt eerder op een soort vergelding dan een werkelijk

onderkennen van een socio - politiek probleem.

Blijkbaar heeft zowel de Nederlandse regering als de Nederlandse

justitie niets geleerd van deze vrijheidsacties.

Mocht zij iets geleerd hebben d.an blijkt dit niet uit hun daden. .

De Vrije Zuideiolukse Jongeren protesteert tegen dit aoort proces-

sen .

Verklaart zich hierbij solidair met vrijheidsstrijders die vech-

ten tegen uitbuiting- en onderdrukking waar ook ter wereld.

De Vrije Zuidmolukse Jongeren,

Afdeling Zuid.



A HMS - RMS - REPUBLIK MALUKU SELATAN - EMS - RMS -

DOEL VAN DE DEMONSTRATIE OP 5 APRIL 1976 TE MAASTRICHT.

1. SOLIDA'HTEET BETUIClfïï HEIT ONZE 14 KAMERADEN DIE BETROKKEN WARE» BIJ
DB GEBEURTENISSEN TE WIJSTER EN AMSTERDAM.

2. AGEREN TEGEN DE INDONESISCHE AGRESSIE, TEGEN HET INDONESISCHE
IMPERIALIISME EN DE OND^DRUKKING VAN HET'ZmDMDLUKSE VOLK ES ANDERE
BEVOLKINGSGROEPEN IN HET INDONESISCHE ARCHIPEL, O. A. PAPOEA1 S, OOSTELMDREZi» ETC.

3. AGEREN TEGEN DE HOUDING VAN DE NEDERLANDSE REGERING T.A.Vi
- DE RECHTVAARDIGE ZUIDMÖLUKSE VRIJHEIDSSTRIJD
- SAMENZWERING MET HET INDONESISCHE, i&SCISTISCHE, IMPERIALISGÏSCH

GENERAALSBEWIND .

DB MOTIVERING VAN DE DADEN ONZER KAMERADEN

ONZE KAMERADEN ZIJN DOOR DE OMSTANDIGHEDEN WAARIN HET ZUIDMDLÖKSB VOLK VER-
KEERT TOT HUN DADEN GEDREVEN i ZODOENDE KAN MEN HUW DADEN NIET HSOOHBELEN OP
VEROORDELER ZONDER DIE OMSTANDIHEDEN TE KENNEN. DIS OMSTANDIGHEDEN ZIJN l

A. HET 25 JiulRLANG BEWUST N PEEREN VAN HET ZUIDMÖLÜKSE VRAAGSTUK BOOR
DE NEDERLANDSE REGERING EN HET FASCISTISCHE EN IMPERIALISTISCHE INDONEiSISCHE
GENERAALSBEWIND. DEZE HOUDING IS TE VERKLAREN UIT ECONOMISCHE EN MELITAIR -
STRTEGISCHE BANDEN TUSSEN BEIDE LANDEN.

B. PROVOCERENDB UITSPRAKEN VAN NEDEIiL/VNDSE BEWINDSLIED-'N,
(BV. DE R.M.S IS EEN WAANDEL\fKBEl;;LD ).

C. HET WEL STEUNEN VAN BEVRIJDINGSBEWEGINGEN IN AïRIKA EH HET ERKENNEN VAN DE
VOLKSREPUBLIEK AHGOU DOOR ïffiDJ3tLANDt TERWIJL ER GEEN POOT WORDT DlflKïESTOKEN
VOOR DE R.M. S 01' ANDERE BEVRIJDINGSBEVffiGINGEN IN LNDONES^.

DIT ALLES BEPAALT OOK ONZE HOUDING T.A.V DE NEDERLANDSE REGERING.

DE NEDERLANDSE REGERING MOET NIET OPNIEUW PROBEREN DE R.M. S STRIJD TE VER -
TRAGEN OP IN DE DOOFPOT TE STOPPEN M.B.V VAGE COMMISSIES ETC.
WIJ ZULLEN GEEN VERTRAGING VAN DE R.M. S STRIJD DULDEN.
WANNEER DE NEDERLANDSE REGERING EN BEDRIJFSLEVEN DT, ECONOMI SCHE BAKDEN
MET DIT INDONESISCHE , PASCISTIÜCHE , IMPERIALISTISCHE GENEfoiALSBEWIND
BLIJFT VERKIEZEN BOVEN Dij RECHTVAARDIGE VRIJHEIDSSTRIJD VAN DE ZUIDMOLUKKERS
EN ANDERE BEVOLKINGSGROEPFM IH INDOMESIE , DAN ZULLEN WIJ ER NIES VOOR
TERUGDEINZEN OM NEDERLjUiÜ OP DE GEVOELIGE PL/uVTSEN TE RAKEN ,

" WANT ZIJ DIE V EUJDZAME REVOLUTIE ONMOGELIJK MAKEND
MAKEN GEWELUADIGE REVOLUTIE ONVERMIJDELIJK. .

MENA - MORIA*

VRIJE ZUIDMOLUKrfE JONGEREN AÏDELING MAASTRICHT.

Steun deze; strijd en stort op girp-
ïiumnier .ï3z-:-'103 . t ,n» v. Fonds Maluku,



s^sAC

datum l 2 Ml 19 7 6

CO

b. d.

Aan

Betreft

d.d.
'6

Molukse jongeren

3

Bijl.:

Van

vernomen:
werd op 30-3-1976 het navolgende

Aan het PM-hoofdbestuur is gebleken dat de jongeren
ontevreden zijn over $et beleid van MANÜSAMA; voor-
al oudat hij altijd verwaarloosd heeft, contacten t
leggen niet buitenlandse mogendheden ter verkrijging
van steun bij het streven naar een R.M.S.
Als ee.a. niet zal wijzigingen zal dit ertoe leide:
dat de jongeren zich ftan MANÜSAMA afwenden; een ei-
gen weg c.q. methode zoeken; hetwelk aal leiden naa
chaos. Dit alles zal de RMS afbreuk doen.
Ter voorkoming hiervan moet druk worden uitgeoefend
op MANUSAMA waarbij er naar gestreefd moet worden d
MANÜSAMA zijn beleid wijzigt en vooral afstand doet
van zijn politiek stokpaardje; "de niet te realise-
ren EMS door toedoen v.d. houding van de Ned. Rege-
ring".
De druk die op MANUSAMA uitgeoefend zal moeten word
moet uitgaan van de jongeren. Dit geeft de grootst
mogelijke kans dat MANU3AKA Kal luisteren.
Uiteraard zal dit alles in beweging gebracht moeter
v/orden door een aantal mensen die de staat zullen
geven tot dcsĵ  beweging.
Inmiddels adxgaac hiertoe al een aantal mensen bereid
en voeren voorbesprekingen orn met elkaar de jongere
te beinvloeden.

301A10 - 506622*



AC D

datum

CO

b.

a S 197 6

d.

c ( CFO ) nr :

Aan :

Betreft :

"l

Molukse aangelegenheden

Bijl.:

Op 8-7-1976 werd
navolgende vernomen:

het

In het hoofdbestuur van de P.M. zijn veranderingen
opgetreden doordat, nieuwe figuren hierin de hoofdrol
spelen.

Van hen kafl gesteld worden dat zij constructief
denken; in die zin, dat zij er geen extreme denkbee
den op na houden en achter het beleid van MANUSAMA
staan. Dit kan lang niet altijd gezegd worden van

en die radicaler zijn
waardoor, 22-3 Set hun opvattingen in botsing kwamen
joet de gematigde opvattingen van MANUSAMA.
Beiden behoren niet meer tot het P.H* hoofdbestuur.
Belangrijk is ook dat het PM-hoofdbestuur doende is
zich te distancieren van personen en groepen die
een duidelijk radicale opstelling hebben; z.a. bijv
de Gerakan Pattimura en de leidende figuur hierin.

Te constateren valt dat sinds enige tijd de mee
radicaal denkende figuren elkaar gevonden hebben en
nauwer contact met elkaar onderhouden.

Zij gaan er van uit dat MANUSAMA zich politiek ook
moet richten op de communistische landen ter verkri
ging van politieke steun.
Uiteraard trachten zijrf hun denkbeelden over te
brengen op jongere Molukkers waarbij zij er vooral
naar streven Molukse studenten tot hun zienswijze
over te halen.
De regering MANUSAMA wil geen contacten met comau*
nistische landen en MANUSAMA, gesteund door vooral

, zal hier niet toe overgaan.

301A10 - 506622*



h.

Pe Zuidmolukse jongerenorganisatie Pemuda Masjarakat.

In de afgelopen maanden is van een werkelijk beleid van
Pemuda Masjarakat nauwelijks sprake geweest. :

Onderlinge controverses, gebrek aan organisatie-vermogen
en een steeds falend voorzitter < waren oorzaken
van het achterwege blijven van een positie-bepaling zowel
t.o.v. het'beleid van KAMUSAMA als t.o.v. de Zuidmolukse
jongeren zelf, die zich met name in het Noorden steeds
meer zelfstandig zijn gaan manifesteren.

Om alsnog tot een constructieve opstelling te komen,
vormden vijf hoofdbestuursledan van Pemuda Masjarakat op
l̂ f augustus een P. M „-kerngroep.
Of deze kerngroep lang gehandhaafd zal blijven lijkt,
gezien de samenstelling ervan, op zijn minst twijfelachtig.
Enerzijds zijn vertegenwoordigd enkele fervente aanhangers
van MANUSAMA, die er nog steeds naar streeft -door middel
van een 'volgzame' Pemuda Masjarakat- zijn 'grip' op de
Zuidmolukse jongeren te behouden; anderzijds hebben enkele
'radicale' Zuidraclukkers zitting genomen.

N.B. Niet uitgesloten wordt, dat laatstgenoemde leden van
de kerngroep, door hierin zitting te nemen, een
algehele beleidsombuiging van Pemuda Masjarakat
'willen bewerkstelligen.



ACD

datum

CO

b.

29SER1976

d.

d d 2 9 SEP. 1978C ( CFO ) nr- '•

Aan :

Betreft : Molukse voorlichtings-stand te Groningen.

Bijl.:

Op 31.8.1976 werd het navolgende vernomen

Op initiatief van de Pemuda Masjarakat werd een Molukse
voorlichtings-stand geopend op de Groningse jaarbeurs.

301A10 - 506622*
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datum

CO

b.

12NOV1976

d.

Aan

Betreft

d.d.

Pemuda Masjarakat Almelo

Bijl.:

Van
het volgende vernomen:

werd op 12.10.1976

Het wijkgebouw (stichting Tulakabessy) staat wekelijks, op
dinsdag van 19.3O - tot 21.30 uur ter beschikking van de PÏ
Deze PM. avonden worden vrij druk bezocht door de PM aanhan-
gers die er een gezellige avond van maken.
Een enkele keer wordt op deze avond vergaderd en komen
allerlei zaken ter tafel,er wordt natuurlijk ook gesproken
over de RMS.
Opmerkelijk is, dat men wel voorstander is van de RMS-idee
en MANTJSAMA aanhangt, maar dat men afwijzend staat ten
opzichte van harde acties.
Men streeft naar een goede verstandhouding met de Nederlan-
ders en het bestuur drukt de leden op het hart niet agres-
sief te zijn.

301A10 - 506622*
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ACD t

datum

CO

b.
.— -

/.Jttyra
2 9 0 E C 1 9 7 6

d.

3 </3 <ƒ dd. Z 8 DEC, 1976

Jongeren bijeenkomst te Assen

Bijl.:

Op werd
het volgende vernomen.

Op 1-12-1976 wordt op initiatief van het plaatselijk
F.M.-bestuur Assen een jongeren bijeenkomst belegd
waarbij gestreefd wordt naar deelname van zoveel
mogelijk jongeren uit het Noorden van alle groepe-
ringen*
De bijeenkomst is bedoeld om het beleid van MANUSAMA
te beeritiseren en te komen tot een eensgezinde ver-
oordeling van zijn beleid en dat van zijn regering.

301 A10 - 50662Ï*
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datum 3 1 JAi i .1977

co

c

Aan

Betreft

)nr.:^y/r3 «ld. £ 8 J j » K , CT

. Hongerstaking te Den Haag

Bijl.:

Op werd

volgende vernomen:
het

De volgende P.M.-jongeren hebben aan de hongerstakii
die op 20 december in Den Haag op het Plein begon,
deelgenomen:

301A10 - 506622*



ƒ J
datum 07 i'iKI1977

CO

b. d.

C (CFO )nr. :

Aan : CFB

Betreft : Femuda Masjarakat

T-'

Bijl.:

Op 31.1.77 werd d.t.v. ID-Utrecht
het volgende vernomen:

Penmda Masjarakat zou als organisatie als zodanig niet meer
bestaan, of anders gezegd:

'.

er bestaan op dit moment vier groepen die zich 'Pe^muda Masja-
rakat r noemen. /

a, de groep van , die als 'rechts' kan worden aange-
merkt en het RWS-standpunt aanhangt (iïanusama)

b. de groep rond] T dieneer politiek'links' ge-
richt is. Deze groep 'erkent' Haniïsama tot op zekere hoogte
ook nog wel, doch wil een andere EMS-opstelling. (Hoe de EMS
dan precies moet zi jn is nog niet uitgekristalliseerd)
de groep 'Assen' en
de groep 'Boven 'Smilde' zijn beiden eigenlijk 'loslopend'. Zij
zijn voornamelijk afgesplitst omdat aij zich 'verkocht' voelen
door de zgn. faciliteitenwett daar zij van oordeel zijn dat Ma-
nusaraa in zijn overleg met de Nederlandse regering niet werke-
lijk wat zal bereiken.

c.
d.

9



datum - ^ J^PT 1017

CO

b. d.

C ( CF ) nr.: ^-_1 | Ch ̂  d.d.

Aan : CF

Betreft : Meeting VU-studenten - Molukkers

Bijl.:

Van
navolgende vernomen:

werd op 3-3-1977 het

In het vormingscentrum te jierden werd enige weken geledet
een meeting gehouden tussen studenten van de VU en PM-
bestuursleden.
Van PM-zijde waren aanwezig:

301A10 - 506621*



AC D / J f 3.18 i
„,,„„ 23 SER 1977

CO

b.

d.d.
l 3 SEP. 1977

"P.H.-vergadering te Culemborg"

Bijl.:

_ Op 10-8-1977 werd
het volgende vernomen:

Op zaterdag 30 juli vond in de CRM-stichting te Culemborg
een P.M.-vergadering plaats.
Voor deze vergadering waren Zuidmolukse vertegenwoordigers
uit diverse woonwijken uitgenodigd. Behalve Assen, Boven-
smilde en Heer hadden de meesten hier gehoor aan gegeven*

Tijdens de bijeenkomst werd door het hoofdbestuur van
Pemuda Hasjarakat nogmaals uiteengezet waarom P.H. zich
van de laatste gijzelingsakties had gedistancieerd. Deze
verklaring werd door de meeste leden geaccepteerd.
Vervolgens werd het beleid van P.K. van het afgelopen
jaar en voor het komende jaar ter discussie gebracht.
Het P.M.-Hoofdbestuur erkende dat zij in het verleden
de fout heeft gemaakt zich te veel naar buiten te richten.
Met "naar buiten11 bedoelde men contacten met Nederlandse
of internationale organisaties, personen etc.
Intern blijkt P.M. echter een chaos te zijn en men wil
daar het komend jaar verandering inbrengen. Er zal opnieuw

worden ge-
ïnventariseerd d.w.z. er zullen lijsten worden geïnven-
tariseerd waarop P.M.-leden zich kunnen inschrijven.
Door een speciale commissie zal worden nagegaan of men
in aanmerking komt voor dit lidmaatschap.
Aan het eind van dit jaar wil P.M. nog een algemene leden.
(jaar)vergadering organiseren.
Verder is het P.M.-Hoofdbestuur van plan om z.s.m. een
aantal projecten te entameren.'
Dejorojecten zouden zowel op korte als op lange termijn
geëffectueerd moeten worden.

Over het algemeen vond bovengenoemde bijeenkomst
zeer nuttig. De bijeenkomst had zijns inziens laten zien
dat er nog een grote P.M.-aanhang is in den lande.

301A10 - 506622*



ACD / 3S&. (f3
datum 270KI197/

CO

b. d.

C ( CFO)nr.: -fƒ ƒ ^O f ^7

Aan : CF#

Betreft •. Pemuda Masjarakat (Alaelo)

d.d. 2 7 Oh7. 1977

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen:

werd op 16-9-77

Het plaatselijk bestuur PM-Alaelo is ontevreden over
het PM-Hoofdbestuur welk niets laat horen over haar
standpunt m.b.t. de politieke ontwikkelingen.
Met bestuur Almelo heeft besloten een afwachtende
houding in te nemen en zich niet in te laten «et
de activiteiten van de jongeren van Sailde en Assen*

301A10 - 506622*



>1 /

ACD/, 35AJ70

CO

b. d.

C ( CFO)nr.: ffijj^ d.d. J J kt U, 1978

Aan : CF/3

Betreft : Pemuda Masjarakat

Bijl. :

Op 11 augustus 1977 werd d.t.v. ID-Utrechtf
het volgende verttomeni

Op 30 en 31 juli j.l. heeft Pemuda Ma/sjarakat een
vergadering belegd in het ontspanningsgebouw in
Culemborg. Namens het hoofdbestuur «waren o.a. aan-
wezig, „
De jongeren uit Assen en Bovensmilde waren niet aan-
wezig.
Tijdens de vergadering werd o.m. gesproken over een
aantal organisatorische aspecten van P.M. Besloten
werd om op een vergadering die op 13 en. 1** augustus
a.6. moet plaatsvinden, nader op deze aspecten terug
te komen.
Voorts werd gedurende de bijeenkomst kritiek geleverd
op de Pattimura-beweging , die niet
in de eerste plaats naar een RMS streeft, doch de
emancipatiestrijd en en t eg/en Indonesië propageert

301A10 - 506622*



C PFO ) nr.:

Aan :

Betreft : pemuda Masjarakat

datum 22MEI1978
CO

b. d.

ti.d. 22 MEMS78

Bijl.:

Op 29-3-1978 werd
het navolgende vernomen:

Direct na de actie op het Prov.Huis Assen heeft
het bestuur van de PM/Almelo een rondschrijven ver-
spreid onder de Molukse gemeenschap.
Hierin werd opgeroepen/benadrukt dat men zich rustig
moest houden en. vooral niet provocerend moest zijn.
Voorts werd gesteld dat dit ook de opdracht is van
het Hfd. bestuur te Den Haag.

301A10 - 506622*



Almelo, 13 maart 1978

Pernuda/pemud i ,

Melihat keadaan jang terdjadi sekarang, kami badan Pemuda Hasjarakat
Almelo, mendapat satu perasaan dari bestir kami dl Den Maag, untuk
menketahui pada pemuda/pemudl d i tempat, bahwa minta dengan hormat,
djangan menhambil satu si kap atau provocasi, jang bisa menrusakan
d ï r i pri-badi, dan perhubungan2 kami tjara satu bangsa terhadap
bangsaZ jang lain.

Kami mohon dari saudara2, harus terïma suara dan perasaan kami ïni.

"Djanganlah lupa saudaraZ enam jang sudah djatoe untuk kami dan untuk
perdjuangan R. M. S."

Badan Pemuda Masjarakat Almelo,

M E N A M U R l A
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O P E N B R I E F

Secretariaat: Tualstraal-24
Capeile a/d IJssel

P.ER EXPRESSE
Aan de heer H. Wiegel,
Minister- P resident,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Binnenhof 19
's - G raven h a g e

GapeUea/d IJssel, 29 mei 1-9 70

Mijnheer de Minister-President,

Wij, Zuidmolukse Jongeren in Nederland, gegroepeerd rondom de
Pemuda Masjarakat R.M.S-., fungerende als spreekbuis van ;
Pattimura Muda op 3ava - de ondergrondse Ffohammedaanse- en
Christelijke verzetsgroepen - en alle onderdrukte broeders
en zusters in de Molukken, doen een a l l e r l a a t s t e
beroep op het geweten van de: Nederlandse Parlementariërs om
in de komende debatten in hetLParlement haar regering er op
te wijzen, hoe de opeenvolgende Nederlandse regeringen, sinds
de souvereiniteitsoverdracht van 27 december 1949 door hun
opportunistische- ep lafhartige h o u darrrg>-*h é t Zuidmolukse- Volk
in een oLcsda-ai^e^p-asitie hebbin gerrvanoeuvreerd, dat dit Volk
nu' dreigt -ten -o-rvder te gaan. A .

.. • c-.'-
Wij zeggen dit, omdat wij overtuigd zTjn te spreken namens het
originele Zbidmolukse Volk^in i/haar totaliteit, en niet het
Zojidmolukse volk zaals Ben van. Kaam het zo graag wil laten zien
en onlangs nog aangevuld door de. heer Leijenhorst.; die maar
kortstondig in de Molukken heesft vertoefd, noch -he't Molukken
van Gen. Majoor Muskita, die. z;ijn stamland voor de Javanen
heeft veroverd. .v

Indien het Nederlandse Parlement ,"* het voorgenomen regeringsbeleid
niet om wil buigen, dan zullen wij Zuidmolukse Jongeren onze
roeping jegens ons verdrukte Volk en Vaderland verstaan, en
zullen waar mogelijk de uitvoering van dit beleid dwarsbomen.

MENA MURIA !

PEMUDA MASJA-RAKAT REPUBLIK MALUKU SELATAN
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2 JA?^ Aai de Minister-President
Mr. A. van Agt,

-Gravenhage

Secretariaat: Tualstraat 24
Capeile a/d Ussel

Capelle a/d Ussel. 27 december 1979

OPENBRIEF

Mijnheer de Minister/

Heden 27 december 1979 is het dertig jaar geleden dat het
Koninkrijk der Nederlanden aan de Republiek van de Verenigde
Staten van Indonesië de souvereiniteit over het voormalige
Nederlands-Indië exclusief -Nieuw-Guinea heeft overgedragen.
Zich baserend op de regelingen van de Den Pasar-conferentie
houdt de PEMUDA MASJARAKAT Republik Maluku Selatan (PM RMS)
zich nog steeds vast aan het recht van het Zuidmolukse Volk
op een onafhankelijke Republik Maluku Selatan.

De Pemuda Masjarakat blijft steeds de Nederlandse regering op
haar verantwoordelijkheid wijzen inzake haar beleid ten aanzien
van de Zuidmolukse problematiek.

De Pemuda Masjarakat zal niet blijven toelaten, dat de Neder-
landse regering haar beleid blijft afstemmen op het teniet
doen van het verlangen van het Volk der Zuid-Molukken naar een
v r i j e en souvereine staat.

Het uitgangspunt van de Nederlandse regering dat het politieke
aspect van de Zuidmolukse problematiek voor haar een afgedane
zaak is, heeft niets anders dan spanning teweeg gebracht tussen
het Nederlandse- en Zuidmolukse Volk; de spanning heeft in de
afgelopen jaren geleid tot escalaties in de Nederlandse samen-
leving.

Het blijven steunen en stimuleren van de Indonesische regering
om stappen te ondernemen die leiden tot genocide van het Volk
der Zuidmolukken wordt door de organisatie als collaboratie
met de vijand beschouwd. Zij zal dan ook niet schromen om
lijnen van de Nederlandse regering, inclusief van Westerse
landen, die het Indonesische Generaalsregiem blijven steunen,
af üte snijden. Vermeld dient te worden dat de Pemuda Masjarakat
haar buitenlandse beleid heeft gericht op vernietiging van^deze
liine_n___in en met Indonesië. Zij zal die middelen n"ante_£g£ die
gewoon is bij een Volk, öa-b vecht voor haar vrifheTd".

/ 2



Secretariaat: Tualstraat 24
Ca pel l e a/d IJssel

DCMIT1D MP5JPROTT
REPLlBLm MRLUKL) 5ELRTR1

Aan de Minister-President
Mr. A. van Agt,

*s-Gravenhage

Capelle a/d IJssel, 27 december 1979

Vervolgblad 2

Het is daarom aan te bevelen dat de Nederlandse regering
haar beleid ten aanzien van de Zuidmolukse problematiek drastiscï
gaat wijzigen. Het blijven vasthouden aan het hedendaagse
beleid zal zeer zeker r_aniDzaüge gevolgen voor Nederland met
zich meeErengënT"1

Het is irreëel om in de veronderstelling te blijven verkeren
dat het huidige onderdrukkingsbewind in Indonesië, ergo de
ontwikkelingen in Indonesië, en in het bijzonder op de
Zuidmolukken, niet zullen veranderen.

Hoogachtend,

W. Hetharia ,
Secretaris
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PEMUDA MASJARAKAT

1. De Molukse jongerenorganisatie Pemuda Masjarakat heeft in
een "open brief" aan de Minister-President Mr. A.A.M, van
AGT geprotesteerd tegen het beleid van de Nederlandse re-
gering ten aanzien van de "Zuidmolukse problematiek"*
Pemuda Masjarakat, in naam de officiële jongerenorganisatie
van ir. MANUSAMA, heeft na de gijzelingsacties van 1977 sterk
aan belangrijkheid ingeboet, hetgeen veroorzaakt werd door on-
derlinge controverses in het hoofdbestuur en door een falend
beleid van voorzitter
De laatste jaren functioneert de Pemuda Masjarakat dan ook
nauwelijks, kan zij niet meer bogen op een achterban en kan
zij bestempeld worden als een "papieren organisatie".

2. De indruk bestaat dat enkele Molukse jongeren binnen het be-
stuur van Pemuda Masjarakat zich door middel van deze brief
distancieren van het voornemen van de voorzitter,
om deel te nemen aan een door Indonesië geïnitieerde oriënta-
tiereis naar de Molukken.
Voorts beoogt Pemuda Masjarakat met haar verklaring de Indone-
sische autoriteiten in Nederland ervan te doordringen, dat de
Molukse bevolking in Nederland de oriëntatiereizen nog steeds
als "indoctrinatiereizen" beschouwt.
De Nederlandse regering wordt "het blijven steunen en stimu-
leren van de Indonesische regering" verweten, daar zij finan-
ciële steun verleent aan het organiseren van oriëntatiereizen.
De verklaring van Pemuda Masjarakat, waarin zij zich van een
fors taalgebruik bedient, is echter vooral bedoeld om de Mo-
lukse gelederen van haar trouw aan de R.M.S.-grondbeginselen
te overtuigen.
Op grond van het bovenstaande is het niet te verwachten dat
Pemuda Masjarakat haar uitspraken zal waarmaken.

3. Deze uitspraken kunnen echter een negatief effect hebben op
politiek minder begaafde, jonge Molukkers, die de open brief
zouden kunnen interpreteren als een goedkeuring vooraf om
tot uitvoering van terroristische acties over te gaan.

10.1.1980



datum

CO

b.

20MRÏ1980

d.

C(CFO )nr.: 8>ó/ "j-i. j

Aan : CFB

Betreft : PEMTJDA MASJARARAT

d.d. Info:

Bijl. :

Op 8- werd

het volgende vernomen:

De Molukse jongerenorganisatie PEMUDA MASJARAKAT bestaat
ivoornamelijk uitï > O

P.M. is echter geen organisatie, die de laatste tijd veel
initiatieven ontplooit. Bron ziet als voornaamste reden
hiervoor, dat de leiders als los zand aan elkaar hangen en
weinig met elkaar overleggen.

CFB
31-1-1980
13-2-1980

J01A10-B19172F



ACD

datum

CO

b.

1530073
0 2 F E 8 . 1 9 8 1

d.

)nr..
Aan : CFB

Betreft : Pemuda Masjarakat

d.d lnfo:

Bijl, :

9-12-1980 werd

het volgende vernomen:

De Pemuda Masjarakat werd destijds opgericht als een soort
comité dit zich tot taak stelde; middels het nemen en uitwerken
van initiatieven (demonstratie, bijeenkomsten, manifestaties,
e.d.) bij de jongeren, de HMS-gevoelens in stand te houden en
te activeren.
De PM is nimmer een organisatie geweest die over een aantal
leden beschikte. (Behalve dan de kleine groep die deel uit
maakt van het comité).
In de eerste tijd van haar bestaat heeft de PM inderdaad aan
haar doel beantwoord. Later is hiervan niet meer terecht ge-
komen als gevolg van onderlinge ruzies maar ook omdat de PM
(comité) leden het er bij lieten zitten.
Het falen van de PM is één der redenen dat de jongeren zich
steeds minder bewust bleven van het BMS-ideaal; iets waar de
RMS-leiding nu mee heeft te kampen.

301A10-919260F



P E M U D A H A S J A R A K A T .

Op zaterdag 20 januari 1973 vond in Anicitia ('s-Gravenhage) een mas-

sa-bijeenkomst plaats van zuidmolukse jongeren, waarop de "Badan Ini-

tiatief" van de Pemuda Masjarakat zich presenteerde.

Het idee van een "Pemuda Masjarakat" (bundeling van jongeren) is niet

nieuw.

In 1966 reeds verklaarde een zuidmolukse jongere tijdens een verhoor

n.a.v. de (poging tot) brandstichting bij de R.I.-Ambassade dat hij

behoorde bij de "Pemuda Masjarakat", een organisatie van jongeren die

een landelijke eenheid beoogt

In een doctoraalstudie ( De Zuidmolukkers in Nederland, migranten te-

gen wil en dank in de minderheidssituatie, dec. 1968, p. 83) beschree:

drs. M.H. MARIEN de Pemuda Masjarakat als: "de politieke jongerenbe-

wegingen, die in vele woonoorden en -wijken, vooral in 1966 ontston-

den uit de gelederen van de P.P.K.M."

Vervolg citaat uit deze scriptie: "Het was de terechtstelling van Chr

SOUMOKIL door de H.I., die de gemoederen van een groot deel van de

jeugd in beweging bracht."

Tot 1966 -aldus MARIEN- werden de jongeren hoofdzakelijk opgevangen

door plaatselijke afdelingen van de P.P.K.M. (religieus gerichte

jongerenorganisatie, bijbelstudie, zondagschool e.d.).

"In 1966 vormden zich hieruit groepjes die het politieke karakter bo-

ven het kerkelijke karakter stelden. In de namen van deze vereniginge

komt dit tot uiting, zoals "Vrije Zuidmolukse Jongerenorganisatie..."

etc.,.."

"De masjarakat beweging stelt zich vrij extreem pro-RMS op; binnen

haar gelederen wordt zelfs scherpe critiek uitgeoefend op de leiding

van de R.M.S. in Nederland, die volgens deze critici een te slappe

houding aanneemt ra.b.t. de verwerkelijking van de doeleinden."

M.b.t. de deelname van de jongeren aan deze P.M. berichtte MARIEN dat

"Veel ouders verzetten zich tegen dit lidmaatschap; zij vrezen dat hu

kinderen mogelijk bij relletjes betrokken zullen raken en dat hun

loopbaan daaronder lijden zal".

Een aantal elementen, de wezenlijke, zijn terug te vinden in hetgeen

tot nu toe bekend is geworden ra.b.t. de "nieuwe" Pemuda Masjarakat.
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"Hieuwe" Pemuda Mas.larakat".

April/mei 1972 werden de eerste berichten ontvangen m.b.t. de plannen

voor de oprichting van de PM. In deze berichten heette het dat het

idee van (landelijk hoofd van de KPK, organisator van de

"actie Wassenaar") afkomstig was en dat met de PM beoogd werd een

groep voor acties die de Badan ^ersatuan en/of het KPK zouden kunnen

compromitteren. Het idee zou tijdens een bijeenkomst te Assen gelan-

ceerd zijn door , hoofd'

redacteur van TOMA (orgaan van jongeren van de Badan Persatuan),

Door Ir. MANUSAMA ("President") en Drs. MÜAL (vice-voorzitter van de

Badan Persatuan) zou bezwaar zijn geopperd tegen dit idee met het ar-

gument dat de meeste jongeren toch al waren aangesloten bij P.P.K.M.

en/of K.P.K.

Welke waarde moet worden toegekend aan dat deel van bovenstaand beric'

waarin wordt gesproken van "voor de B.P. en/of K.P.K. compromitterend

acties" is wellicht iets beter te schatten met behulp van enige passa

ges uit artikelen die in april en mei 1972 verschenen in eerdergenoem

jongerenorgaan TOMA,

In het april-nummer schreef dat de Pemuda Masjarakat er-

voor moet zorgen dat de R.M.S.-jongeren de belofte zullen nakomen

(deze uitspraak zou door de "Vrije Zuidmolukse Jongeren" zijn gedaan

in een vraaggesprek met de H.P. dd. 1-9-1970) dat de Zuidmolukkers

een "probleem zullen blijven voor elk kabinet".

In een artikel van de redactie in het mei-nimraer heette het dat:

"Het is logisch dat onze leiders, onze ouders de strijd legaal gaan

voeren. Bij het voeren van een legaal beleid, zal men vaak worden be-

donderd door scrupuleuze figuren als Luns en de Jong. Onze taak als

jongeren is dat wij dit •MiuxxxBBxx nooit moeten nemen. Als het

moet zullen wij hardere middelen moeten gebruiken desnoods met de

wapens in de hand" (compromitterende acties M)

Dat althans sommige figuren in de "hieuwe" P.M. nog met het idee spe-

len van "compromitterende acties" viel te beluisteren in de toespraak

van een van de jongeren op de bijeenkosmt van zaterdag 20-1-1973»

Deze jongere trok uit het feit dat de Nederlandse Regering de gedane

toezeggingen nog steeds niet was nagekomen de conclusie dat deze **e-

gering om nog meer doden (verg. doodgeschoten hoofdagent bij de "ac-

tie Wassenaar") vraagt* MANUSAMA, van wie mag worden aangenomen dat

hij ingewijde is in eigen kringen, verklaarde in een vraaggesprek n.

a.v. de bijeenkomst desgevraagd dat hij wel aannam dat hier en daar

nog wel de gedachte aan gewelddadige acties leefde*

.3-
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Geweld - T.V.uitzending n.a.v» de bijeenkomst in Amicitia.

In "Brandpunt" (K.R.O.) verscheen op zaterdagavond 20-1-1973 e«n re-

protage van de bijeenkomst in Amicitia en een vraaggesprek met een

van de bestuursleden van Pemuda Masjarakat, (schrij-

ver van het artikel in het april 1972 -nummer van TOMA !).

Zowel als andere ondervraagden verklaarden op directe vragen

dat zij de mogelijkheid van(gewelddadige)acties niet uitsloten, als

van nederlandse zijde geen ernst werd gemaakt met het nakomen van de

gedane beloften.

Een kwalijk trekje bij deze uitzending was dat de ondervraagden als

het ware van de verslaggever(s) in de mond gelegd kregen dat er actie

zou komen*

Het behoeft nauwelijks benadrukt te worden, zo het idee van geweld

al enigszins op de achtergrond is geraakt, dat deze verklaringen in

het openbaar en het feit dat de televisie voor extra publiciteit

zorgde, de in het algemeen nogal zwart-wit denkende en gemakkelijk op

te zwepen Molukkers aanspreekt.

MANUSAMA verklaarde weliswaar desgevraagd dat hij het in principe al-

tijd oneens is geweest en zal zijn met gewelddadige acties, maar heef

althans voor het front van de vergadering, niets gedaan om recht te

zetten dat een aantal van de toezeggingen waarvan beweerd wordt dat z

gedaan zijn, slechts vermeende beloften zijn.

De jongeren zouden hieruit de conclusie kunnen trekken dat hij -ondan

zijn afwijzing van geweld- in ieder geval hun idee van een radicale

aanpak van de "strijd" steunt*

Actie tegen wie ?

Uit overgekomen fragmenten van toespraken kan worden geconcludeerd da

men actie wenst tegen: 1) de pogingen van de R.I.-Ambassade om de RMS

gedachte in Nederland te ondermijnen, 2) Nederland, dat niets/te wei-

n&g doet aan het RMS-vraagstuk* Opmerkelijk is echter dat naar ver-

houding veel minder gezegd wordt over de R.I.-activiteiten dan dat er

dreigende taal wordt geuit aan het adres van (de) Nederland(se rege-

ring). Dit feit staat niet 4p zichzelf, maar past in een tendenz die

de laatste tijd merkbaar is geworden. Dzz begint de indruk Ae ontstaa

dat de R.I.-Ambassade h.t.l. hieraan niet geheel vreemd is, hierop

wordt bij de beschrijvingen elders nader ingegaan.

Er ware in ieder geval rekening mee te houden dat in de toekomst

jongeren zullen overgaan tot (gewelddadige) acties welke tegen Neder-

land, i,p.v. tegen de R.I. (ambassade) gericht zullen zijn.


