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Een aantal weken geleden hebben Molukkers uit heel Nederland een

stencil in de bus gekregen met daarin de uitnodiging om een ver-

gadering bij te wonen van een Molukse politieke partij.

De vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden in het concertgebouw

te Barneveld.

Er waren 150 belangstellenden, allen Molukkers. Van deze 150 personen

kwamen er ongeveer 50 uit Barneveld. De overigen kwamen vanuit het

hele land.

De partij zou volgens democratische beginselen te werk gaan. Men beooggf".

gelden bijeen te brengen om de bewoners van de Molukken te steunen op

weg naar onafhankelijkheid.

ledere Molukker kan lid worden van de partij. Hij dientdan ƒ 100,— aan

inschrijfgeld te voldoen.

uit Assen, behorende tot een militante groep jon-

geren, zou hier achter zitten. Volgens de gegevens zou de partij al

sinds 1982 bestaan, en zou er nu een opleving zijn.

zou in het bestuur van de partij gekozen zijn.

-Ook dé' weduwe van Somohokil was aanwezig op de vergadering. Haar man was

president van de republiek der Zuid Molukken.

Ds. Meteari was er niet. Op de vergadering is gezegd dat hij hier in Neder-

land wel "plukt", maar dat hij de mensen op de Molukken niet steunt.

De meeste bestuursleden van de partij wonen in Huizen.

Er is afgesproken dat er weer een vergadering komt. Waar en wanneer dat is

'nog niet bekend. Men wordt hierover nog ingelicht. Niet uitgesloten moet

worden geacht dat het bij een volgende vergadering uit de hand loopt. De

aanhangers van Manusama/Metiari zullen van deze groepering horen.

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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JBetreft:

Er zou een concurrentiestrijd kunnen orbetaan.

Op de vergadering was een forum aanwezig.

is de contactman in Barneveld. Hij en éne,

hebben de vergaderruimte gereserveerd.

Alom werd gezegd dat de R.M.S. te weinig doet voor de Molukkers op de Molukken,

Deze nieuwe partij wil hier verandering in brengen.

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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Pendlelasan gambar diatas.

Bundaran Itu dapat dipandang sebagai "RODA"
jang boleh dlpakai untuk menarik kerèta.
Terllhat bahwa roda itu terbagl dalam beberapa
bahagian; ketjil dan besar.

Kerusakan pada roda itu akan diperbaiki, agar sem-
purna kembali, sehingga dapat dipakai lagi untuk
menarik kerèta tersebut.

Pengertiannja.

"RODA", merupakan RAKJAT MALUKU jang berada di-
tanah perasingan sini.
Terlihat bahwa "RODA" itu sudah rusak, terpetjah,
terbagi-bagi dalam beberapa bahagian, ketjil dan
besar, sebagaimana keadaan RAKJAT MALUKU ditanah
perantauan ini.
Bilamana "RODA" itu rusak, tentu tidaklah dia dapat
dipakai untuk menarik "KERÈTA PERDJUANGAN".
Tidaklah mungkin djika hanja sebahagian sadja dari
"RODA" itu dapat dipakai untuk menarik kerèta jang
dimaksudkan.
Pada mulanja BADAN SANIRI bermaksud dan berusaha
untuk melekatkan bahagian2 itu satu dengan jang
lain, sarapai "RODA" itu sempurna kembali, agar da-
pat dipergunakan lagi.
Belum berapa lama berselang TANAH-AIR telah memper-
tjajakan SANIRI LAWA-MENA HAU LALA dengan raemerin-
tahkan serta memberi kuasa penuh qntuk mendjalankan
dan melakukan tugas2 jang diberikan pada SANIRI.

Berarti bahwa SANIRI harus mengumpulkan tenaga2 jang
ada untuk bersama-sama menarik kembali "KERÈTA PER-
DJUANGAN", agar perdjalanan menudju ke-"PANGKALAN
R.M.S." dapat dilandjutkan kembali.

S )N I R I .

1. Kata-kata sambulan dan pembukaan (DJAMn.OQ)

2. R iwa ja t s ingkat tentang pembentukan

B a d a n S A N I R I Lawa Mena Hau Lala.

3. Perhubungan SANIRI dengan TANAH-AIR.

A - Pesan-pesan dan tugas- tugas jang

TANAH-AIR sampa ikan melaiui V I D E O

untuk anak bangsa MALUKU semua jang

berada diseturuh pendjuru muka bumi.

5 . I S T I R A H A T ( k e s e m p a t a n unfuk makan-minum) .

6. Renfr jana kerdja untuk masa depan.

7. Tanja - d j a w a b .

8. Penufrup. (DJAM 17.00).

s a n i r i.
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sadar lah.
j a • «i

Ketika aku sadar dari "Tidurku",

Terkenang pula TANAH-AIRKU,

Jang penuh tjengkeh, pala, sagu,

Seperti terdapat diseluruh MALUKU.

Lama, sudah terlalu lama,

Kutinggalkan sanak-saudara.

Ku dibawa pergi djauh dari gunung-tanah,

Ketempat jang tidak ku sangka-sangka.

Harapan, penuh dengan harapan,

Senantiasa timbullah pertanjaan:

"Dapatkah sekali kelak dilaksanakan,

Segala tjita-tjita jang ku idam-idamkan?'

Sungguh sulit dan amat sukar,

Melihat keadaan jang bertukar-tukar,

Hati terbalik mendjadi "Tawar",

Sehingga mentjari "djalan keluar".

Djauh djarak untuk aku kesana,

Hanja kenangan jang mendekatkannja.

Walaupun lama KAU kutinggalkan pergi,

Dari SERUANMU sadja ku korbankan diri.

saniri S lawa mena
liau lala
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Betreft; De Molukse organisat "SANIRI"

Op zaterdag 11 april 1987 vindt in de Technische School te Huizen (NH) een
vergadering van SANIRI plaats.
Het was aanvankelijk de bedoeling dat bij die gelegenheid een Regering in
ballingschap zou worden geïnstalleerd.
In verband met aan SANIRI gerichte anonieme dreigbrieven is echter besloten
daarvan vooralsnog af te zien.
Als alternatief zal nu een politieke partij worden opgericht. De bestuursle-
den zullen dezelfde zijn als de leden van de beoogde regering in ballingschap.
Als bestuurslid en beoogd Minister van Defensie wordt een oud-adjudant genoemd
die in het Nederlandse leger zou hebben gediend

Voorts werd vernomen dat een tweetal Molukse dames als koeriersters optreden
voor SANIRI tussen Nederland en Ambon.
Zeer onlangs zouden zij naar Ambon zijn geweest en de goedkeuring van het
Verzet op.Atnbon hebben mee teruggebracht voor de vorming van een Regering
in ballingschap. Dit als gevolg van het feit dat men op Ambon ontevreden
is over de s±rategie en tactiek va~s MANUSAJMA.

Op zaterdag 14 maart vond een besloten bestuursvergadering van SANIRI plaats
in Huizen ter voorbereiding van de ledenvergadering van 11 april a.s.

„iten dacht BVD-observatie te hebben waargenomen.
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Betreft: SANIRI

Op zaterdag 11 april vond in Huizen in de Gemeenlander school een bijeenkomst
plaats welke was belegd door de Molukse groepering SANIRI Lawa Mena Hau Lala
(SANIRI).
Het aantal aanwezigen werd het Kabinet NUNUSAKA voorgesteld en werd een besluit
voorgelezen van het Hoogste Militaire Gezag van de Molukse Bevrijdingsstrijd
in de Molukken (Pusat Komando Tertinggi).
De inhoud van het besluit komt in het kort neer op het volgende:
a. Zowel de Politieke Missie als de regering MANUSAMA worden van hun taak

ontheven.
b. De politieke activiteiten van Missie Tanah Air 1950 zijn ongrondwettelijk

en worden nietig verklaard.
c. De SANIRI heeft het volmacht een regering in ballingschap te vormen.
d. De SANIRI heeft volmacht op te treden als wetgevend lichaam.
(Zie voorts de bijlage).

Het Kabinet NUNUSAKU is als volgt samengesteld:
l- President - N. TATUHEY
-Vice president
- Defensie
- Binnenlandse Zaken
- Voorlichting - )
- Financiën
- Algemen Zaken

Het Pusat Komando Tertinggi zou de steun hebben van hoge Indonesische militairen
van Molukse afkomst, die deel uitmaken van een brede oppositiebeweging binnen
het Indonesfche leger.

Het contact tussen SANIRI en het Pusat KOMANDO in de Molukken wordt door
een in Nederland wonende Molukse koerier(ster) onderhouden.

Bijlagen: 1. Opdracht uit Tanal Air (Vaderland)

200A03
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Opdracht uit Tanah Air (Vaderland)

Dhr. Malawau heeft van het Pusat Kornando Tertinggi voor de
Sgniri Lavva Mena Hau Lala de volgende opdracht meegekregen

SURAT KEPUTUSAN PUSAT KOMANDO TERTINGGI PERTAHANAN

PERD3UAMGAN KEMERDAKAAM MALUKU di MALUKU

Besluit van het Hoogste Militair Gezag van

de Molukse Bevrijdingsstrijd in Maluku.

Gehoord ;

het verslag van de delegatie van de Badan Saniri Lavva
Mena Hau Lala, met algemene toelichting, die ons ter
beschikking zijn gesteld over de aktiviteiten van de ver-
schillende groepen en organisaties, die gericht zijn op
de bevrijding van Maluku, maar die in werkelijkheid geen
politiek voordeel opleveren, maar integendeel nadelig zijn
voor onze vrijheidsstrijd.

Gezien ;

alle aktiviteiten van deze groepen, die verricht zijn om
de vrijheid, waarvan het 'de jure' reeds een feit is, maar
het 'de facto' nog niet is verwezenlijkt , en die geen be-
vredigende resultaten hebben opgeleverd, omdat hun vrij-
heidsstrijd wordt beheerst door onderlinge wedijver.

- de politieke maatregelen van Nederland en Indonesië,
waardoor het recht op zelfbeschikking van het Molukse volk
grote schade ondervindt , en die strjjdig zijn met dit begin-
sel van volkenrecht , zoals dat door de Verenigde Naties
wordt erkend als het recht van elk volk, dat zich er op
beroept, dus ook van het Molukse volk.

Gelet :

op het feit, dat als gevolg van een door de Nederlandse
en neokoloniale Indonesische machthebbers gevoerde poli-
tiek van isolatie en manipulatie, en een politiek van
verdeel- en - heers de eenheid van het Molukse volk is
ondergraven en haar eenwording wordt tegengegaan, waardoor
onze nationale zaak vanaf de RMS-proklamatie van 1950 tot
nu toe in de Verenigde Naties onbehandeld is gebleven, en
daardoor in de internationale publieke opinie nog geen
begrip bestaat.

Mede gelet:

op het feit, dat het Hoofd van de Politieke Missie, en
tevens Staatshoofd, ir. D. A. Manusama, en leden van zijn
kabinet , belangrijke functies bekleden als Nederlands amb-
tenaar, hetgeen leidt tot verzwakking van hun persoonlijke
en politieke geloofwaardigheid als regeringsleider, ten
aanzien van hun verantwoordelijkheid voor onze nationale
Molukse bevrijdingsst rijd, zowel in Tanah Air als daarbuiten
in de vreemde.



Overwegende:

dat het nodig is om snel een konstitutionele wetgeving
te ontwerpen, die gebasseerd is op de RMS-proklamatie
van 25 april 1950, om de rechten van het Molukse volk te
waarborgen tegen alle voor de vrijheidsstrijd schadelijke
aktiviteiten, zowel van buitenaf als van binnenuit.

Besluit:

1. om alle besluiten, die in naam van het Molukse volk zijn
uitgevaardigd door zowel de Politieke Missie als door de
regering van ir. 3. A. Manusama, in te trekken, en een
einde te maken aan hun politieke aktiviteiten,

2. om alle ongrondwettelijke politieke aktiviteiten, in en
buiten Nederland, uitgevoerd onder het predikaat Missie
Tanah Air 1950, en door andere organisaties, nietig te
verklaren,

3. om aan Bao'an Saniri Lawa Mena Hau Lala volmacht te geven
om een regering in ballingschap te vormen, volgens het
republikeinse tnoclel, kompleet met o.a. de volgende
ministeries:

- Buitenlandse Zaken
- Binnenlandse Zaken
- Defensie,.
- Financieen
- Onderwijs
- Voorlichting

alsmede een President, Vice-President en
Sekretaris van Stsat,

4. om de Badan Saniri Lawa Mena Hau Lala vol mandaat te geven
om op te treden als een onafhankelijk Moluks wetgevend
lichaam op demokratiese basis, dat uit naam van het Mo-
lukse volk een regering, kompleet met ministerraad en
president, kan aanstellen,

en dus om de Badan Saniri Lawa Mena Hau Lala te erkennen
als een wetgevend lichaam in exil, dat het Pusat Komando
Tertinggi Badan Pertahanan Perdjuangan kemerdakaan Maluku
di Maluku vertegenwoordigt, en dat alle aktiviteiten ver-
slag doet aan het Pusat Komando Tertinggi Badan Pertahanan
Perdjuangan Kemerdakaan Maluku di Maluku.

Dit besluit is uitgevaardigd in het volle besef van verantwoor-
delijkheid om :

- er kennis van te nemen
- er gebruik van te maken
- het uit te voeren

Andere, nog niet in dit besluit opgenomen aangelegenheden,
zullen naderhand geregeld worden.



Ondertekend op 2-12-1985, te Ambon

door de Algemeno Koordinator van
het Pusat Komando Tertinngi Bodan
Pertahanan Perdjuangon !Cemerclokaan
"laluku di Kaluku

handtekening net dienst-'
Gtempel door

Markus öosef Oantje Wattisournahu
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Betreft: SANIRI

Op zaterdag 11 april 1987 vond in Huizen in de Gemeenlanden School een bijeenkomst
plaats van de Molukse groepering SANIRI. Ongeveer 100 personen waren aanwezig. Onder
hen mevrouw SOUMOKIL en haar invalide zoon. Tijdens de vergadering werd voornamelijk
het woord gevoerd door Ir. Nico TATUHEY en
Het programma werd afgewerkt aan de hand van een brochure met de titel "Verzet in
Tanah Air Moluku".
Zo werd de resolutie voorgelezen waarin de doelstelling van de SANIRI Lawa Mena
Han Laka als volgt wordt verwoord: "De SANIRI etc. stelt zich ten doel de strijd
in Tanah Air (Nederland) maluku voor de legitieme rechten van het Molukse volk te
steunen".

Voorts werden opdrachten uit het Vaderland voorgelezen, welke inhouden dat het
mandaat van de Politieke Missie, de regering MANUSAMA, de Missie Tanah Air 1950 en
andere organisaties wordt ingetrokken en komt te berusten bij de Badan SANIRI etc.
De SANIRI heeft van het Pusat Komando Tertinggi (hoogste verzetscommando in de
Molukken) de volmacht gekregen een regering in ballingschap te vormen dat de naam
Kabinet NUNUSAKU moest dragen.
Dit Kabinet NUNUSAKU werd aan de vergadering voorgesteld en als volgt samengesteld:
President Ir. N. TATUHEY
Vice-President
Secretaris van Staat
Financiën
Defensie
Voorlichting
Algemene Zaken
De sfeer tijdens de vergadering van SANIRI was nogal strijdvaardig en anti-MANUSAMA.
Kritische geluiden werden niet vernomen.

Tijdens de vergadering van SANIRI op 11 april werd gemeld dat het verzet op de
Molukken kan rekenen op de steun van hoge Indonesische militairen, die van Molukse
afkomst zijn. Voorts zou aansluiting gezocht worden bij oppositionele groeperingen
in Indonesië zoals de communisten en het verzet op Oost-Timor. Anders dan bij de
Badan Persatuan wordt binnen SANIRI weinig waarde aan religie gehecht. CodsdiefRft
wordt opgevat als een belemmering van de strijd tegen Indonesië.
SANIRI zou beschikken over contacten in het buitenland.



Vwvotflblad nr.: bij operatierapport nr.:

informatierapport nr.: 1

op wiens instigatie de .SANIRI is opgericht, is officieel niet meer
verbonden maar -;a^ej&||pffigg 'de. schermen nog een belangrijke rol in

idicale kringen. Hij--zS^fll^ttiikiik'ïögié van de Palestijnse verzetsorganisati*
m net hoofd staan van een 'iiip^i^të'rgiroöpering die gewelddadige activiteiten

^zöü'fgaah-ondernemen tegen Indonesi^sch^öelen""in Nederland en tegen Nederlandse
doelen in Indonesië,

1
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Betreft: De Badan Persatuan (B,P.) versus SANIRI en Kabinet NUNUSAKU

De. METIARY, voorzitter van de B.P. en Ir. MANUSAMA, president van de
R.M.S, hebben, met betrekking tot de installatie van het uit de SANIBI
afkomstige Kabinet NUNUSAKA^ verschillende opvattingen geventileerd ten
aanzien van de ernst van de mogelijke gevolgen voor de B.P. voor wat
betreft de eventuele toename van de invloed van de nieuwe groepering
binnen de Zuid Molukse gemeenschap in Nederland*
Ds. METIARY maakt zich er in ieder geval niet bezorgd om. Hij ziet het
als de zoveelste tot mislukking gedoemde poging om de macht (en de

,. ,. baantjes) van de B.P. over te namen. Ds. METIARY gelooft niet in een
radicaliserin- ** van de Zuid Molukse gemeenschap* hetzelfde geldt voor de

•vernieuwingsdrang die: zich desalniettemin hier en dar binnen de Zuid-
Molukse gelederen manifesteert. Zo werd vernomen daf'SUPUSEPA, 115 van
het Synodaal Bestuur van de belangrijkste Zuid-Molukse Kerkgemeenschap
in Nederland, MANUSAMA vervangen wil zien als president.
METIARY is echter de man van het compromis, die liever moeilijkheden
ontloopten ontkent dan de confrontatie aangaat. In plaats van iedereen
te vriend te houden, zoals hij hoopt, zal deze houding vroeg of laat
zijn ondergang betekenen, is de verwachting van een goed ingevoerde
waarnemer.
Ir. MANUSAMA, daarentegen, maakt zich intern wel degelijk bezorgd om
de ontwikkelingen rond SANIRI/Kabinet NUNUSAKU. Hij onderkent het ge-
vaar dat een radicalere groepering, welke bovendien geleid wordt door
personen met hoge opleidingen en goede maatschappelijke posities, aan-
zienlijke invloed zou kunnen verwerven binnen de Zuid Moluks gemeen-
schap ten kosten van de B.P.
Naar de buitenwereld toe bagatalliseert MANUSAMA echter - om begrijpe-
lijke redenen - de omvang, invloed en levensvatbaarheid van de nieuwe
groepering.

Teneinde ojp̂ de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen SANIRI
ia ten behoeven van de B.P. in SANIBI geïnfiltreerd
Overigens vermoedt men in kringen van de P.A.S. (de BP-ordedienst) dat

l . binnen SANIRI actief is voor de Indonesiërs.

Inmiddels hebben de activiteiten van SANIRI en de installatie van het
Kabinet NUNUSAKU reeds voor enige onrust binnen de Molukse gemeenschap
geleid.
In barneveld zou vlak voor 25 aprilene door SANIRI-aanhangers
'zijn afgetuigd.



Vervolgblad nr.: "\j operatierapport nr.:

informatierapport nr.:

Voorts werden in de nacht van 10 op 11 april in Huizen de ruiten van een
tweetal SANIRI-kopstukken
ingegooid.
Dit incident gaf in de Molukse gemeenschap van Huizen aanleiding te
vrezen voor wraakacties door SANIRI aanhangers uit Barneveld of Twello.
Als gevolg van het feit dat SANIRI Huizen lijkt te hebben uitverkoren
als centrum voor hun bijeenkomsten is binnen de Molukse Wijk politieke
onrust ontstaan. De wijk geldt merendeels als een BP-bolwerk waar men
dan ook niets met SANIRI/Kabinet NUNUSAKU te maken wenst te hebben, het-
geen tot uiting kwam toen de Wijkraad werd ontbonden waarin de SANIRI-
aanhangers en zitting hadden.

Met betrekking tot de bijeenkomsten van SANIRI in Huizen op 11 april werd
vernomen dat de Minister van Defensie van het Kabinet NUNUSAKU,

de jongeren opriep zich bij hem aan te sluiten. Hij
verwees daarbij naar zijn militaire achtergrond, welke borg zou staan
voor de juiste organisatie voor een strijdmacht die later in de strijd
tegen Indonesië nodig zal zin.

200A04
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Betreft: S A N I R I

Tijdens een kadervergadering van SANIRI op 2 mei 1987, welke in
gebouw MEENTAMORFOSE te Huize-n (NH) door het Kabinet NUNUSAKI
werd belegd en welke werd b-ijgewoond door ongeveer 25 Molukkers,
werd door president| Nico-^ATUHEY voorgesteld van alle werkende
leden een bijdrage van ƒ 250,-- te vragen ten behoeven van een
projekt waarover in augustus meer duidelijkheid verschaft zal
worden.
door tegenwerpingen van een meerderheid der aanwezigen werd
het bedrag vastgesteld op ƒ 100,-- per persoon.
Van werd vernomen dat in augustus
tó'en vertegenwoordiger van het Pusat Komando (opperbevel)
van het verzet op de Molukken naar Nederland zal komen.

is penningmeester van de SANIRI-afdeling in Barneveld.

Over de koers van SANIRI werd vernomen dat hulp zal worden
aanvaard van ieder die bereid is hulp te bieden. Dr.Chr.SOUMOKIL,
de door Indonesië op 12 april 1966 terechtgestelde president
der Zuid Molukken, zou ook deze visie zijn toegedaan geweest.
Overigens zal SANIRI voorlopig geen akties in Nederland
ondernemen .

Ook in Nijverdal zal een afdeling van SANIRI worden opgericht.
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Betreft: SANIRI financiert mogelijk wapenvoorzing in Molukken

uit prominente kringen binnen de badan Persatuan werd vernomen dat de geldinzameling
van het kabinet NUNUSAKU (SANIRl-groep) bestemd zou zijn om Indonesische militairen
om te kopen die het beheer hebben over wapendepöts van het leger op de Molukken.
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Betreft: Voorlichtingsbijeenkomst SANIRI in Krimpen a/d IJssel

Op uitnodiging van werd op zaterdag
30 mei 1987 een voorlichtingsbijeenkomst van SANIRI.gehouden in
het Stichtingsgebouw aan de Fazantstraat in Krimpen a/d IJssel.
Het voltallige kabinet NUNUSAKU gaf acte de presence voor een
gehoor van ongeveer 40 Molukkers, onder wie veel jongelui uit het
TAMAELA-kamp.
De boodschap van SANIRI dat MANUSAMA de zaak 37 jaar heeft laten
sloffen en dat het tijd wordt om de strijd tegen Indonesië met
nieuw elan voort te zetten, zou goed overgekomen zijn.
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Betreft: Scheepswerven doelwit Molukse akties?

, een BP-lid met sterke
SANIRI-sympathieën, uitte de opvatting dat de Baden Persatuan (B.P.)
aan verjonging toe is. Het beleid m.b.t. de strijd voor een vrije
R,M.S. dient meer gericht te worden op confrontatie met het
Indonesische regime en samenwerking met de oppositie in Indonesië.
De belangen van Indonesië zouden in Nederland geschaad kunnen worden
d.m.v. akties tegen scheepswerven die fregatten voor Indonesië bouwen
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Betreft: SANIRI/Kabinet NUNUSAKU

In opdracht van SANIRI heeft Ds. Hermanus SPUS'Eï'A'
een gesprek gehad met Ir. MANUSAMA teneinde de doelstellingen van
SANIRI, éénheid binnen de Molukse gemeenschap te bepleiten.
Dit gesprek heeft niets opgeleverd.
SAMUSEPA staat bekend om zijn kritiek op het beleid van MANUSAMA,
dat hij te gematigd zou achten.

Het "militaire apparaat-in-wording" van SANIRI, staat onder leiding
van Minister van Defenstie

De omvang is (nog) beperkt tot een groep van 8 jongens
uit Barneveld en een groep van dezelfde grootte uit Leerdam.

De leiding van SANIRI heeft de banden met
omdat met hem niet zou vallen samen te werken,
solist, die zich niet aan afspra/ken houdt.

verbroken
i s een
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Betreft: ' 'SANlRI/kabinet NUNUSAKU

Op 11 juli 1987 werd in Huizen een vergadering gehouden van de Molukse groepering
SANIRI.
Het aantal aanwezigen werd geschat op 35.
Onder heit Ir die enige tijd het bestuur zal
adviseren op politiek-organisatorisch gebied. Het ligt in de bedoeling dat hij
later zal toetreden tot het kabinet NUNUSAKU.

Tijdens de vergadering werd bekend gemaakt dat het bestuur de financiële positie
van SANISI denkt te verbeteren met het organiseren van Molukse culturele evenementen.
Met betrekking tot de politieke activiteiten werd meegedeeld dat het kabinet
contacten onderhoudt en wil leggen met bevrijdingsorganisaties in Indonesië en met
regeringen die de strijd tegen de Indonesische dictatuur willen steunen. Nico
TATUHEY, leider van het kabinet NUNUSASB, heeft in dit kader een eerste onderhoud
gehad met Nicolaas JOUWE, een van de leiders van het Papua-verzet.
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Betreft: SANIRI/Kabinet NÜNÜSAKU

Op Zaterdag 11 juli 1987 vond in Huizen een vergadering van de Molukse
SANIRI-grapering plaats.
Aangezien gebouw Meentamorfose wegens vakantie was gesloten, werd de bijeen-
komst verplaatst naar een cafézaal in het centrum van Huizen.
De vergaderingen, die om 12.00 uur begon en om 15-30 uur was afgelopen,
werd bijgewoond door ongeveer 35 personen.
Van het Kabinet was alleen niet aanwezig. Voorts werden
herkend:

Tijdens de vergadering werd Ir.
als adviseur van het SANIBI-bestuur.

geïntroduceerd

TATÜHEY maakte bekend dat het Kabinet NÜNÜSAKU contact met Libië nastreeft.
Men is van plan daarvoor te benaderen.
TATÜHEÏ liet blijken dat zijn politieke voorkeur aan de linkerkant van het
politieke spectrum ligt.

Besloten werd voorts OB Moluks-culturele evenementen te gaan organiseren
teneinde de financiële positie van SANIRI te versterken.
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Betreft: Kabinet NUNUSAKU/SANIRI

Het Kabinet NUNUSAKU vergaderde op zondag 14 juni 1987

Tijdens de vergadering werd een veiligheidsfunctionaris aangesteld
die leiding zal geven aan een veiligheidsdienst met een omvang
van minstens vijf personen.
De taak van de veiligheidsdienst bestaat onder meer uit:
- het zorgdragen voor de veiligheid van (leden van) het Kabinet

bij vergaderingen en manifestaties;
- het instellen van onderzoeken naar de achtergrond van bepaalde

personen (b.v. provocateurs en inf i ItranjË-en van andere organisaties)
Omstreeks het Pinksterweekend heet ?ATUHEY een bezoek gebracht aan
de Papua-leider Nicolaars JOUWE. Dit ojn te onderzoeken of samen-
werking mogelijk is. .JOUWE zou zich piet onwelwillend hebben opge-
steld, maar tot concrete afspraken was het (nog) niet gekomen.
Ter vergadering werd vot .-t s de nep (treinbomaf faire ter sprake
gebracht. Het optreden van "Gerakan Maluku 11 joeni" werd afge-
keurd, als zijnde contra productief voor de gerechtvaardigde Molukse
vrijheidsstrijd.
Verder kwam de wenselijkheid van samenwerking met
Het Kabinet streeft contacten met dat land na,
aangespoord worden om Engels te leren.
Het Kabinet zet zich ook op dit punt af tegen
B.P.
MANUSAMA krijgt het varwijt niet alleen vorig jaar een
naar Vietnam te hebben laten mislukken, maar thans ook
hulpaanbod te hebben genegeerd.
Het Kabinet NUNUSAKU wil vóc-:: 15 juli a.s. nog een vergadering
houden met de naaste medewerker s , onder v/ie

, gevolgd door een ledenvergadering. Onderwerp nog on-
bekend .
Minister van Defensie deelde de aanwezigen mee,
dat men in de toekomst in code met elkaar dient te communiceren.
Daartoe deelde hij een stencil uit waarop het spelalfabet en aanwij-
zingen voor het uitspreken van getallen staan vermeld.
De militaire afdeling Barneveld zal worden aangeduid als "Alfa" en
"Leerdam als "Romeo"

Libië ter tafel.
Daarom moeten jongeren

Ir. MANUSAMA en de

missie
het Libische
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Betreft: Het "Mi l i taireft apparaat van Kabinet NUNUSAKU

De ordedienst valt onder de verantwoordelijkheid van Minister van
Defensie
De defensiemacht bestaat uit een Barnevelds en een Leerdams peleton.
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Betreft: D e SANlRl-gr oeper ing en het Kabinet NUNUSAKU

Het verzet in de Molukken, waarvan SANIRI/NUNUSAKU de exponent
in Nederland is, is voorstander van samenwerking tussen de chris-
tenen en de communisten in Indonesië.
Deze verbreding van de politieke samenwerking tegen het SOUHARTO-
bewind zou ehcter van de zijde van de christenen nog op weerstan-
den stuiten.
De oppositiebeweging in Indonesië zou zich bezinnen op hardere
acties, welke ten doel hebben de buitenlandse hulpverlening aan
Indonesië (SOUHARTO-regime) te ontmoedigen d.m.v. ontvoeringen.
Als doelwit voor mogelijke acties werden genoemd buitenlandse
deskundigen en hulpverleners werkzaam bij projecten van ontwikke-
lingssamenwerking. Onder deze categorie zouden veel Nederlanders
van Katholieke organisaties vallen, alsmede jonge Molukkers
uit Nederland die op Java aan diverse projecten zouden deelnemen.
De Indonesische oppositie zou deze verharding van activiteiten
samenvatten onder de naam "irritatiepol itiek".
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Betreft:

Kadervergadering vap.,- SANIBI

Op zaterdag 5 september 198? vond in gebouw Meentamorfose te Huizen een
kadervergadering van de Molukse groepering SANIRI plaats.
Aanwezig waren ongeveer 20 persone, onder wie:

Het belangrijkste agendapunt werd gevormd door een bestuursverkiezing.

treedt op als coördinator/voorzitter.
Ké overige bestuursfunkties worden nog binnen het bestuur verdeeld.
Mogelijk wordt het bestuur nog uitgebreid met iemand uit Groningen.

benadrukte dat hij voorstander is van een personele en organi-
satorische scheiding tussen partij (SANIRI) en Kabinet (NUNUSAKü).

Nico TATUHEY, president van het Kabinet NUNUSAKÜ vertoeft de laatste tijd
veel in Assen teneinde leden te werven voor zijn beweging.
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Betreft:

In kringen van SANIHI en het Kabinet NÜNÜSAKU vermoedt men dat
de Indonesische Ambassade op de hoogte heeft gebracht van de organisatie

en de beleidsvoornemens van SANIEI/NÜNUSAKU.
Het zou inmiddels zijn gebleken, dat de Indonesiërs daarvan op de hoogte
zijn.
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Betreft: Reorganisatie van Kabinet NUNUSAKU

Tijdens een vergadering van het Kabinet NUNUSAKU, waarbij ook staf-
leden en het SANIRI-bestuur aanwezig waren, werd door President
Ing. Nico TATUHEY een reorganisatie van het Kabinet bekend gemaakt.
De nieuwe samenstelling van het Kabinet, die op papier was gesteld
en aan de aanwezigen werd uitgereikt, kwam als een volslagen
verrassing vfcor de Kabinetsleden.

, en .
Zij moesten vaststellen dat hun naam niet meer voorkwam in het
gereorganiseerde Kabinet.
Hen werd een andere functie binnen de organisatie in het vooruitzicht
gesteld.
Het drietal heeft over deze gang van zaken een protestbrief geschreven
aan TATUHEY, die achteraf erkende onzorgvuldig te hebben gehandeld.
Vernomen werd dat verweten werd niet actief genoeg geweest
te zijn. Als verantwoordelijke voor de financieën ondernam hij
bijvoorbeeld geen actie om achterstallige contributies te innen.
Een nieuwkomer in het Kabinet is Drsl.-

Behalve om zijn politieke inzicht is ook uitgekozen omdat
hij een academische titel voert.f Nico TATUHEY streeft er naar
zoveel mogelijk personen met een tite^l rondom zich te verzamelen.
Het ligt in de bedoeling dat het SANIRl"::>fekfistuursl id , die
bijna zijn rechtenstudie heeft afgerond, té enigerlTijd naar het
Kabinet zal doorschuiven.

Binnen het Kabinet NUNUSAKU leeft de verwachting, dat de aanhang
in Assen, Bovensmilde en Groningen op korte termijn aanzienlijk
uitgebreid kan worden.
TATUHEY en Hebben de laatste tijd veel wervingsactiviteiten
in het Noorden ontplooit.
In dat kader vindt op 14 november in Groningen een voorlichtings-
bijeenkomst plaats in een school aan de Van Eedenstraat.
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Betreft: Voorlichtingsbijeenkomsfe; Kabinet NUNUSAKU in Groningen

Op zaterdag 14 november 1987 vond in de aula van een schoolge-
bouw aan De Wijert 43 te Groningen een voorlichtingsbijeenkomst
van de Molukse groepering SANIRI en het Kabinet NUNUSAKU plaats,
Behalve het voltallige Kabinet was ook het Parlement (=
het bestuur van SANIRI) aanwezig.
Het SANIRI-bestuur bestaat thans uit de volgende personen.

In totaal bezochten ongeveer 70 personen de bijeenkomst. De
Belangstelling viel tegen, gerekend was op 400 a 500 bezoekers.
Men schrijft dit toe aan een intimidatiecampagne van de BADAN
PERSATUAN. Tijdens het rondbrengen van de uitnodigingen in de
wijken van Assen, Bovensmilde en Groningen kwam het in minstens
één geval tot een vechtpartij, waarbij een SANIRI-lid werd
toegetakeld.

Tijdens de Jy^jeenkomst kwam het tot >éen confrontatie tussen
en presidenC'Nico TATUHEY.

betoogde dat her Kabinet NUNUSAKU slechts een lege
huls is. Hij ( ) beschikt als enige over de juiste
contacten op de Molukken en bij internationale organen.
Toen TATUHEY hem uitdaagde zijn stellingen te bewijzen,
stond met een mond vol tanden en vertrok.
Het Kabinet presenteerde het voorgenomen beleid aan de hand
van een op schrift gesteld beleidsplan en gaf
daarop een toelichting.
Zonder de landen te noemen werd meegedeeld dat toenadering
en hulp zal worden gezocht bij Socialistische landen.
In de wandelgangen werd opgevangen dat daarmee Libië en Vietnam
bedoeld worden.
Het Kabinet deelde mee dat binnen de Badan Persatuan onenigheid
is ontstaan over de relatie met Libië.
Men overweegt nu contact op te nemen met teniende
via hem een opening naar Libië te creëren.
Ook werd gesproken over toenadering tot de O.P.M. (Organisatie
Papua Merdeka). Men zou in contact staan met Nicolaas JOUWE
die zich, vanwege zijn belangenbehartiging in Europa en bij
de Verenigde Naties, Officieel afzijdig zal opstellen, maar
wel steun van zijn achterban zou hebben toegezegd.
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Het Kabinet NUNUSAKU stelt geen belang in goede relaties met
de Nederlandse overheid.
Men heeft niets te verwachten van de Nederlandse regering voor
wat betreft de strijd voor een vrije Republiek der Zuid Molukken,

Toen werd, meegedeeld dat in Indonesië de taktiek van de
verschroeide aarde zal gaan worden toegepast, waarmee gedoeld
wordt op aanslagen tegen Westerse investeringen, werd deze
uitspraak door de aanwezigen met applaus begroep.
Met deze strijdmethode wil men het investeringsklimaat
bederven. De daardoor ontstane economische achteruitgang zal
uiteindelijk leiden tot ontevredenheid bij de bevolking en
daaraan gekoppeld politieke onrust. In dat klimaat zou in
samenwerking met andere naar onafhankelijkheidstrevende bewe-
gingen fundamentele veranderingen binnen Indonesië tot stand
gebracht kunnen worden.

Volgende vergadering van het Kabinet op 12 december in
Huizen, tijd en plaats nog niet bekend.
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Betreft: Diverse SANIRI/Kabinet NUNUSAKU

WVC-projecten waarbij langdurig werkloze jonge Molukkers gedurende
een half jaar werkervaring kunnen opdoen in Indonesië, kunnen geen
genade vinden in de ogen van Kabinet NUNUSAKU. De ervaring zou leren
dat de deelnemers terugkeren met positieve indrukken over Indonesië
ten koste van de RMS-idealen.
Desondanks hebben een aantal SANIRI-leden belangstelling voor
deelname aan dergelijke projecten.
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Betreft: Financiële actie Kabinet NÜNUSAKU

Zoals is het Kabinet NUNUSAKU naarstig op zoek
naar geldmiddelen. Een bedrag van ongeveer ƒ 20.000,-- is nodig
om op korte termijn de reis te betalen van president Nico
TATUHEY en Minister van financiën naar enkele
socialistische (Oost-Europese) landen. Van deze landen (ngo)
willen zij "het grote geld" zien los te krijgen, waarmee de
strijd tegen de Javaanse kolonisatoren gefinancieerd moet
gaan worden.

Van elk werkenollid van SANlfa/NUNUSAKU wordt een financiële
bijdrage van ƒ 500,-- verwacht.
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Betreft: Bijeenkomsten SANIRI/Kabinet NUNUSAKU

Op 2 janu,aj:i Ï988.'vond een bijeenkomst plaats ten huize van
president TATUHETY in Zwaanshoek, waarbij minister van defensie

__ met zijn manschappen aanwezig was. In totaal
25 a 30 personen. De bijeenkomst droeg een instructief karakter.

schetste m.b.v. een schoolbord de structuur van zijn
militaire organisatie. Hij had Nederland verdeeld in verschillende
sectoren, welke onderverdeeld worden in wijken.
De aanwezigen behoorden tot sector II (Midden-Nederland) en vormen
de groep A uit Barneveld en
de Groep B uit Leerdam.
Voorts werd een M.P. (Militaire Politie)-ploeg samengesteld, bestaande
iUit drie personen uit Barneveld.

drukte zijn manschappen op het hart geen wapens in
huis te hebben, te vervoeren of bij zich te dragen. Voorts dienen
zij zich ten allen tijde gedisciplineerd te gedragen. Met het
oog op internationale contacten werd«w de aanwezigen aangeraden
Engels te gaan leren.
Ook werden liefhebbers gevraagd om een filmploeö samen te stellen,
welke t.z.t. de strijd op film en band moet vastleggen en inter-
nationaal in de publiciteit brengen.

Tijdens openbare bijeenkomsten zal de ordedies\nt aan witte
banden om de arm herkenbaar zijn.
De M.P.-ploeg krijgt o.a. tot taak het verzamelen van inlichtingen
in verband met de interne veiligheid van SANIRI/NUNUSAKU.
Op 9 januari vond in Opheusden in een zaal bij de sporthal een
voorlichtingsbijeenkomst plaats van het Kabinet, georganiseerd
in samenwerking metri

Aantal aanwezigen: +_ 40.
Blijkens werd gesproken over de ontstaansge-
schiedenis van het Kabinet NUNUSAKU, werd een uiteenzetting gegeven
van de stand van zaken m.b.t. de RMS-strijd en werd gelegenheid
gegeven voor een open discussie/rondvraag.

Uit Opheusden waren ongeveer 25 personen aanwezig, onder wie
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Op 16 januari vond een soortgelijke bijeenkomst plaats in het
dorpshuis te Resteren.
Aanwezig ongeveer 85 personen, onder wie 14 man ordedienst alsmede
het voltallige Kabinet en SANIRI-bestuur.
Voorts werden herkend:

De aanwezigen werden opgeroepen zich door registratie bij NUNUSAKU
aan te sluiten. Dit zou de laatste kans zijn om later erkend te
worden als patriot en strijder voor de RMS. Zou men nu geen
lid worden, dan kan men later alleen zichzelf verwijten maken
als de strijd onverhoopt zou mislukken.
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Betreft: Binnenkort barst de bom in Indonesië

Zowel in besloten kring als in het openbaar tijdeXs bijeenkomsten,
belegd door het! Kabinet NUNUSAKU, werd dooi. NictfTATUHEY (president)
de spoedige aanvang van gewelddadige acties in Indonesië aangekondigd
In verschillende delen van Indonesië zullen aanslagen worden
gepleegd op voor het regime-SOÖHARTO (de Javaanse kolonisatoren)
belangrijke economische doelen.
Het zou een gecoördineerd optreden betreffen van diverse
verzetsgroeperingen (Molukkers, Atjehers, Timorezen, Papoea's)
door het gehele land. Celebes zou zich nog afzijdig houden.
E.e.a. zal de interne onrust in Indonesië moeten versterken.
Ontwrichting van de Javaanse machtsstructuur zal de diverse
onafhankelijkheidsbewegingen de mogelijkheid bieden tot het
realiseren van de gestelde doelen.
Buitenlandse financiële en materiële steun is daarbij onontbeerlijk.
De kapitalistische wereld heeft te grote belangen in Indonesië,
daarom wordt hulp gezocht bij het Oostblok en bij landen die
sympathiek staan tegenover bevrijdingsbewegingen.
Het Kabinet NUNUSAKU heeft of krijgt binnenkort het mandaat van
de diverse verzetsbewegingen binnen Indonesië om de gezamen-
lijke strijd onder de aandacht van de interantionale publieke
opinie en fora te brengen alsmede om de buitenlandse steun te
realiseren.

Volgens TATUHEY zal in april 1988 de bom barsten in Indonesië.
De voorgenomen aanslagen en de te verwachten onlusten zullen
overigens in eerste instantie aan de Molukken voorbij gaan, omdat
acties door de aanwezigheid van veel Indonesische troepen een
te groot risico voor de burgers zouden opleveren.

President TATUHEY heeft, anticiperend op de te verwachten ont-
wikkelingen, aan zijn Kabinet opdracht gegeven voorbereidingen
te treffen om een perscentrum en een crisiscentrum in te
richten. Men is thans naarstig op zoek naar een geschikte locatie.
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Betreft:

Bijeenkomst van Kabinet NUNEAKU in Kesteren.

Op 16 januari 1988 werd door het Kabinet yUNUSAKU een voorlichtings-
bijeenkomst gehouden in Kesteren.
Door president Nico TATUHEY werd een financiële actie aange-
kondigd die f 250.000,- zou moeten opbrengen. Elk lid werd geacht
f 500,- bij te dragen.
De aanwezigen werden aangespoord zich als aanhanger van SANIRI
te laten registreren en wel terstond. Dit was de laatste gelegen-
heid, zo werd gesteld, om als nationalist te worden erkend.
Binnenkort zou in Indonesië de opstand uitbreken, vooropgezet
dat het benodigde geld is bijeengebracht.
Voor het overige zouden de plannen gereed zijn. Hen zou zelfs
kunnen rekenen op medewerking van belangrijke militairen binnen
het Indonesische leger.
Als voorbeeld werd een zekere genoemd, die de benodigde
wapens zou leveren.
Noot: Waarnemers van de B.P., die de bijeenkomst bijwoonden*

vonden het noemen van de naam van deze Indonesische
militair onverantwoord. Zij trokken op grond daarvan de
geloofwaardigheid van Kabinet NUNUSAKU en de gepresenteerde
plannen in twijfel.

De vergadering werd goed geleid en de presentatie door
met behulp van visuele middelen liet (als show)

e>n goede indruk bij de aanwezigen achter.
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Betreft: Samenwerking van Kabinet NUNUSAKU met andere Molukse groepen

Onder behoud van de eigen identiteit hebben drie afzonderlijke
Molukse groepjes besloten tot samenwerking met Kabinet NUNUSAKU:
- Uit Krimpen een groep van 9 personen

van het voormalig Zuid Molukse Bevrijdingsfront.
- Uit Opheusden een groep van 9 personen

voormalige TAMAELA en -aanhangers.
•f Uit Hoogezand een groep van 5 personen

rond het blad Suara Rayat Maluku.
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Betreft: ftabinet NUNUSAKU zet plannen voor pers-/crisis-/communicatiecentrt
op papier

Wanneer in Indonesië dit jaar, te rekenen vanaf april, de
opstand uitbreekt, dient Kabinet NUNUSAKU te beschikken over een
crisis-annex perscentrum van waaruit het verloop van de strijd
en de daarmee beoogde doeleinden wereldkundig gemaakt kunnen worden.
Inmiddels zijn de plannen voor de verwezenlijking en de wijze van
functioneren van dit centrum op pander gezet.
Aangegeven zijn een aantal praktische problemen die nog op een
oplossing wachten, zoals het vinden van een goede lokatie en
behuizing. Verder moeten voor een aantal specialistische
funkties nog de juiste personen gevonden worden.
Voorts kan het niet beschikbaar zijn van een groot aantal personen
voor het verrichten van beveiligings-, administratieve- en huis-
houdelijke taken tijdens werkdagen de plannen nog doorkruisen.
Bij de Indonesische bevrijdingsbewegingen zal dan ook worden aange-
drongen om uitsluitend in het weekend toe te slaan (!!!)
Binnen het Kabinet wordt een dergelijke opstelling niet als
naief onrealistisch beschouwd.
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Betreft: jtabinet NUNUSAKU en SANIRI

Met betrekking tot de financiële "ƒ 500,-- aktie" van Kabinet
NUNUSAKU werd vernomen dat in Barneveld de bijdragen bij de
afdelingspenningmeester binnenstromen.
Vrijwel iedereen voldoet aan de vrijwillige verplichting.

Draagt ieder lid uit Barneveld bij, dan kan dit ongeveer ƒ 12.500,
opbrengen.

Op 29 januari 1988 vond in café van den HEUVEL in Barneveld
een feestelijke culturele bijeenkomst plaats, welke door SANIRI
werd georganiseerd.
Onder de ongeveer 90 aanwezigen bevonden zich met uitzondering
van , alle Kabinetsleden.

Netto-opbrengst
van dit evenement ƒ 2500,--.
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Betreft; Kabinet NUNUSAKU en Indonesië

In Indonesië is zeer recentelijk gebleken, dat het Kabinet NUNUSAKU vaste grond onder
de voeten heeft binnen de Molukse gemeenschap te Jakarta.
Het Molukse verzet, dat in Jakarta wordt gecoördineerd, heeft hoge verwachtingen van
de materiële en financiële mogelijkheden van het kabinet NUNUSAKU.
Kennelijk heeft het Kabinet zich goed verkocht in Indonesië. De namen van twee
vertegenwoordigers van het Molukse verzet in Jakarta werden bekend.

Beide staan in de gesloten Molukse gemeenschap aldaar gunstig bekend. Op hen rust geen
verdenking van activiteiten t.b.v. de Indonesische veiligheidsdienst.

zou van plan zijn een bezoek aan Nederland te brengen. Onbekend wanneer,
waarschijnlijk nog dit jaar. Zij lieten doorschemeren dat nog dit jaar het verzet tegen
SOEHARTO op gewelddadige wijze gestalte zal krijgen.

Op meerdere plaatsen in Indonesië werd de indruk verkregen dat de oppositie tegen
SOEHARTO zich bundelt. In de bezetteh en achtergestelde provincies (zoals Batak,
Timor, West-Irian en de Molukken) groeit het verzet tegen de onderdrukking van wat
wordt ervaren als "de Javaanse kolonisatoren".
Op straat ondervinden de getransmigreerde Javanen in plaats van onderdanigheid steeds
meer openlijke vijandigheid.
Voorts heeft SOEHARTO nog tegenstand te duchten van de politieke oppositie
(socialisten en communisten).
Op Ambon fungeert een zekere als contactman van minister van
financiën in het kabinet NUNUSAKU.
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Betreft: Kabinet NUNUSAKU en SANIRI-groep zouden rook-
gordijn leggen

De onderlinge onenigheid tussen en
JJUNUSAKU/SANIRI , alsmede thans ook tussen NUNUSAKU en SANIRI
zou slechts schijn zijn en bedoeld om de tegenstanders (Indone-
sische overheid) zand in de ogen te strooien.
Tevens zal bereikt wonfen dat mensen met verschillende godsdienstige,
culturele en geografische achtergronden, die normaliter niet tot
samenwerking bereid zijn, zonder het zelf te beseffen, toch
allemaal strijden voor één zaak.

Met betrekking tot het conflict tussen het Kabinet NUNUSAKU en
de SANIRI-groepering zou de indruk gevestigd worden dat de
nieuwe voorzitter van SANIRI niet,
acceptabel is in de ogen van NUNtTSAKU president ftjico TATUHEY

NUNUSAKU zou inmiddels samenwerking tot stand hebben gebracht
met een groot aantal Molukse groepen van diverse pluimage.
Genoemd werden:

de Molukse Studentenvereniging in
Amsterdam.

Pemuda 20 mai

rTT̂ T̂T̂ T̂ T̂ C1̂ ^̂ !

Krimpen
Zeeland

e u Tiel.—

het Molukse Bevrijdingsfront
de groep "SOUL 66"
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Betreft: Onenigheid tusseni_6ANIRI en Kabinet NUNUSAKU

Op 5 maart 1988 hield de Badan SANIRI een vergadering in gebouw
't Vuronger, Schoolstraat 10 te Huizen.
Aanvang 12.00 uur; einde _+ 17.00 uur.
De ongeveer 30 aanwezigen handelden de volgende agendapunten af:
1. Kennismaking met de nieuwe staf van SANIRI;
2. Nieuwe structuur en beleid van SANIRI;
3. Doelstelling van SANIRI blijft het ondersteunen van Het

Kabinet NUNUSAKU;
4. Rondvraag;
5. Sluiting.
De leden van het Kabinet NUNUSAKU hadden geen uitnodiging ont-
vangen en waren dan ook niet aanwezig.

nieuwe bestuur van SANIRI bestaat uit:

Vernomen werd dat
de wijzigingen en
wil varen.

het Kabinet NUNUSAKU afwijzend staat tegenover
de onafhankelijke koers, die de Badan SANIRI

Ook op financieel terrein bestaat onenigheid tussen SANIRI en
NUNUSAKU.
SANIRI wenst het allenrecht te behouden op fondsenwerving t.b.v.
de strijd. Inmiddels heeft echter ook de Minsiter van Financiën
Drs. " met hetzelfde doel een bankrekening
geopend, waarop de bijdragen van de "ƒ 500,-- actie" dienen
te worden gestort.
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Op uitnodiging van Minister van Defensie kwamen
op 12 maart 1988 ongeveer 35 personen bijelkaar in het gebouw
Snelleburg, Fazantstraat 30 te Opheusden
Het doel van de bijeenkomst was om uitleg te geven over organisatie,
taak en werkwijze van het crisiscentrum dat opgezet dient te
worden zodra in Indonesië de bom barst. In de oorspronkelijke
opzet was een belangrijke taak weggelegd voor de commandogroepen uit
Barneveld en Leerdam. Beide groepen willen echter niet meer met
de op discipline gestelde minster van Defensie samen-
werken. Hoewel uitgenodigd lieten zij dan ook bij deze vergadering
verstek gaan. Zij verwijten hem een teveel aan woorden en papieren
plannenmakerij. Actie willen ze.

heeft de voorbereidende activiteiten voor het opzetten
van een crisiscentrum thans uitbesteed aan het Moluks Bevrijdings-
front van ]
Deze groep was met ongeveer 10 jongeren sterk vertegenwoordigd
tijdens de vergadering.

zou voornemens zijn ook jongeren uit Hoogkerk (bij
Groningen) en Opheusden bij de organisatie te betrekken.
Volgens Nico TATUHEY moet vanaf eind april rekening gehouden
worden met aanslagen in Indonesië. Zodra, mogelijk vooraf,
daarover bericht binnenkomt dient het crisiscentrum te worden
ingericht.
Door middel van een codewoord worden dan de mensen die op de
appèllijst van voorkomen opgeroepen om het crisiscentrum
in te richten en te bemannen. Het crisiscentrum zal 3 dagen in
bedrijf zijn. (Dit zou kunnen duiden op de verwachting van
acties met een beperkte duur en omvang in Indonesië).
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Betreft: Crisiscentrum Kabinet' 'NUNUSAKU

Het crisicentrum dat Kabinet NUNUSAKU zal inrichten zodra in
Indonesië gewelddadige acties worden ondernomen door het
verzet ald_aar, zal worden ondergebracht in het gebouw van de
Stichting1 Umam in Krimpen a/d IJssel.

het Molukse Bevrijdingsfront uit Krimpen zal de
uitvoering daarvan voor zijn rekening nemen.
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Betreft: Viering proclamatie RMS door Kabinet foüNUSAKU

De viering van de RMS-proclamatie op 25 april door Het Kabinet
NUNUSAKU vindt dit jaar plaats in Tiel in gebouw Het Grachtenhuis.
De Kabinetsleden zullen zich verzamelen ten huize van
die ook een deel van de lokale organisatie van het evenement
voor zijn rekening heeft genomen.
Begeleid door de leden van de MP-groep zal het Kabinet zich
naar de nabij gelegen zaal begeven, waar de ceremonie om 12.00 uur
zal beginnen met het hijsen van de RMS-vlag.
De ordedienst van Min. van Defensie zal ongeuni-
formeerd optreden.

Vanuit het Kabinet zullen geen initiatieven worden genomen
of gestimuleerd om de herdenking van de proclamatie in de
Houtrusthallen door de Badan Persatuan en de regering MANUSAMA,
te verstoren.
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Betreft: Kabinet NUNUSAKU-varia

- Op 5 maart vond een vergadering plaats in Krimpen aan de IJssel.
Doel: Voorlichting over het kabinetsbeleid aan het bevrijdingsfront o.l.v.

Aanwezig 31 personen onder wie 23 jongeren.

-Op 12 maart werd in Opheusden door het Kabinet een wervingsavond georganiseerd in gebouv
de Snellenburg aan de Pazantstraat.
Na afloop meldden zich 8 jongeren voor de sectie Pertanan (defensiegroep)

- Op 19 maart vond een soortgelijke vergadering plaats in Hoogkerk in het Stichtings-
gebouw van de wijk. Aanmeldingen bleven echter achterwege.

- De inlichtingendienst van hét Kabinetl NUNUSAKt wordt geleid door
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Betreft; Crisis tussen Kabinet NUNUSAKfl en Badan SANIRI

De hoofdoorzaak van de onenigheid tussen NUNUSAKU en SANIRI dient gezocht te worden
in de onafhankelijke koers die SANIRI onder het nieuwe bestuur zou willen varen.

SANIRI zou het controleren van het beleid van het Kabinet NUNUSAKU als haar belang-
rijkste taak beschouwen.
Bovendien moet bedacht worden dat een aantal huidige SANIRI-bestuursleden

in oktober 1987 uit het kabinet gezet zijn. Zij zien
nu de mogelijkheid om revanche te nemen.
Het kabinet verwijt SANIRI voorts laksheid en inactiviteit bij de voorbereidingen voor
het crisiscentrum en de herdenking van de proclamatie op 25 april in Tiel.
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Betreft: Vergadering Kabinet NUNUSAKU

Op 16 april vond in Opheusden (in Het Dorpshuis, Fazantstraat)
een vergadering plaats, die
door het Kabinet NUNUSAKU.
Aanwezig: - Het voltallige Kabinet

- Vele leden van de Pertahanan
- Het vrijwel complete Molukse

Krimpen aan de IJssel,
- Een flink aantal ex-

Opheusden
- Secretaris _y_an SANIRI,

aan het hele bestuur als enige aanwezig.
Agendapunten: - Uiteenzetting over de problemen met SANIRI

- Voorbereiding van de herdenking van de RMS-
proclamatie op 25 april.

Beveiliging en orde handhaving in en om de vergaderzaal was in
handen van de Charlie-groep van de Pertahanan.
De Charlie--groep bestaat voornamelijk uit Pertahanan-leden uit
Opsheusden en staat onder leiding van

om 12.00 uur begon en was uitgeschreven

(militaire organisatie
Bevrijdingsfront uit

-aanhangers uit"

ondanks uitnodiging

De proclamatie-herdenking zal door de aanhangers van het Kabinet
NUNUSAKU gehouden worden in gebouw 't Grachtenhuis te Tiel.
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Betreft: Werkvergadering van. NUNUSAKU in Krimpen a/d IJssel

Op 30 april 1988 werd in het gebouw van de Molukse Stichting
Umam in Krimpen a/d IJssel een werkvergadering van het Kabinet
NUNUSAKU gehouden, waarbij ongeveer 75 personen aanwezig waren.

De organisatie was in handen van het (Molukse) Bevrijdingsfront
in Krimpen.
Als gastheer trad op

De dag verliep conform de van tevoren aan de deelnemers uit-
gereikte dagindeling
De beschikking werd verkregen over de werkplannen van de volgende
departementen: - Financiën

- Voorlichting
- Onderwijs

Het onderwijskundige programma was opgesteld doom
die voortaan

, Minister van Onderwijs
en Opbouw zal bijstaan.

president Nico TATUHEY krijgt in het vervolg assistentie van

Het Bevrijdingsfront behoudt de eigen identiteit, maar zal nauw
samenwerken met het Kabinet NUNUSAKU, waarvan het de autoriteit
erkent.

Minister van Defensie , heeft die in
Groningen geschiedenis" studeert, als zijn persoonlijke assistent
aangetrokken.
In Krimpen waren ongeveer 30 leden van de Pertahanan (militaire
organisatie) aanwezig.
Besloten werd:
- De algemene beleidslijn niet te wijzigen.
- Eenmaal per maand zal worden vergaderd.
- In Krimpen zullen in het crisiscentrum (=gebouw v.d. St. Umam)

cursussen worden verzorgd t.b.v. de kaderopleiding (vorming
van off i eieren)

- Kritiek op het beleid zal niet worden getolereerd op straffe
van uitsluiting.
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Betreft: RMS-proclamatie door Kabinet NUNUSAKU in Tiel herdacht

Op 25 april 1988 werd in 't Grachtenhuis te Tiel door de aan-
hangers van het Kabinet NUNUSAKU de RMS-proclamatie van 1950
herdacht.
het aantal aanwezigen werd geschat op 350.
De bijeenkomst had voornamelijk een politiek karakter; het
culturele aspect had een ondergeschikte functie. Dit in
tegenstelling tot de door de Badan Persatuan in de Haagse Houtrust-
hallen georganiseerde bijeenkomst.
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Betreft: Verzoen ingspog ing in conf l i c t tussen N U N U S A K ü en S A N I R I

H e t c on f liet
In een brief d.d. 11 april 1988, gericht aan SANIRI Lawa
Mena Han Lala, zet president Nico TATUHEY van het Kabinet NUNUSAKÜ
uiteen op welke gronden de samenwerking met SANIRI zal worden
beëindigd (zie bijlage).
- In punt 1 van de brief wordt meegedeeld dat de samenwerking

wordt verbroken
- In punt 2 wordt SANIRI verweten brieven van het Kabinet niet

of onvolledig te hebben beantwoord.
Voorts wordt aangevoerd dat het voorzitterschap van J. LEBORAGA
indruist tegen de RMS-grondwet, omdat hij niet de Molukse
nationaliteit heeft.

- Punten 3 en 4 houden het verwijt in dat het beleid van SANIRI
verwarring sticht onder de bevolking.

- In punt 5 wordt de laksheid van SANIRI aan de kaak gesteld
voor wat betreft financiële fondsenwerving.

- Op blz. 3 (Ze en 3e alinea) wordt gewezen op het feit dat de reis
van een koerier naar de Molukken in december 1987, geheel werd
betaald door Kabinet NUNUSAKÜ.
SANIRI wordt verweten slechts geld te verspillen aan taxi-
en treinkosten, zonder enig constructief resultaat.

- De conclusie op blz. 4 luidt; Het Kabinet NUNUSAKÜ stelt geen
prijs meer op samenwerking met SANIRI.
Het Kabinet wil alleen samenwerken met mensen en organisaties
ctie zich volledig voor de strijd willen inzetten.
Voorts wordt een vergadering aangekondigd, waarin e.e.a. aan
de orde zal komen (Opheusden, Dorpshuis, Fazantstraat

16 april 1988; 12.00 uur).
- Een afschrift van de brief werd verzonden naar het Opperbevel

in de Molukken (PKT=Pusat Komando Tertinggi).
In essentie komt het conflict erop neer dat SANIRI medezeggen-
schap eist t.a.v. het Kabinetsbeleid en dat het Kabinet NUNUSAKÜ
aan SANIRI slechts de rol van trouwe supportersclub wil toebedelen.

Bemiddelingspoging
Naar aanleiding van
initiatiefgroep

de Kabinetsbrief van 11 april 1988 heeft een

gepoogd te bemiddelen in het conflict tussen NUNUSAKÜ en SANIRI,
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De initiatiefgroep kwam tot stand op verzoek van een aantal SANIRI-
leden in Barneveld.
Op 15 april 1984 vond in Barneveld een bijeenkomst plaats
waarbij aanwezig waren:
- Alle leden van het Kabinet NUNUSAKU
- Het complete bestuur van SANIRI.
- de initiatiefgroep.
Men kwam niet tot een vergelijk. NUNUSAKU president TATUHEY
zette de puntjes krachtig op de i.
Besloten werd een afkoelingsperiode van enkele weken in te
stellen.

Bijlage: Brief d.d. 11 april 1988.

14-6-1988
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Kepada Jth.: Anggota2 Saniri Lawa' Mena Hau Lala
d/p Sekertariat
Vooronder 24,

' • , 1276 JB Huizen

11 April 1988

Anggota2 Saniri jang terhormat,

Untuk ketahuan setnua jang bersangkutan, tnaka bersama ini
Kabinet Nunusaku mengumumkan jang mul ai dari fcanggal jang
tersebut diatas, maka kerdja sama diantara Kabinet; Nunusaku
dan Saniri La va 'Me na Hau Lala dibatalkan. (beëindigd).

Keputusan Kabinet Nunusaku diperalaskan a t as sebab2 jang
diterangkan sebagai berikut :

1. Pembentukan Badan Saniri Baru p ad a tg. 5-3—1986 di Huizen
dan pengumuman tjara kerdja dari Badan tersebut.

Peraturan kerdja Badan Baru ini, menjatakan bahwa Kabinet
Nunusaku ha rus beker dj a me nu r ut Beleid dan peraturan2
jang ditetapkan olèh Badan Saniri Baru. Dengan kata lain
Badan Saniri Baru ini, berhak dan berkuasa untuk menen—
tukan apa jang harus dikerdjakan olèh Kabinet Nunusaku.

2. Pertanjaan2 Kabinet Nunusaku ttg. 17-3-1868 Jang
ditudjukan kepada Badan Saniri Baru. .iang sehingga kini
tidak didjauab seperti aemustinja.

Sesudahnja Kabinet Nunusaku me mpe l ad j ar i segala tjaraZ
Pembentukan Badan Saniri Baru dan tjara2 kerdjanja,
diantara lain Kabinet madjukan pertanjaan2 sebagai
berikut :
a) Djika Badan Saniri Baru pandang jang Badan itu adalah

Badan Perwakilan Ra j at Maluku, apakah Badan itu telah
dipilih olèh ra^at menurut tjara2 pemilihan jang tei —
tentu?

b) Djika Badan Saniri Baru itu anggap, jang Badan itu
adalah Badan Perwakilan rajat Maluku, maka berarti
jang anggota2nja itu, adalah pemukaZ rajat Maluku.
dan pada dasarnja Pemimpin2 ra(jat Maluku itu harus
terdiri dari pada ahak2 "̂ ntijjjig Maluku.

Tuan J. Leboraga jang adalah ketua dari Badan Saniri
Baru, dan menurut peraturan kerdja Badan tersebut
Tuan itu adalah berhak dan berkuasa lebih dari
Romer int ah, sedangkan Tuan itu bukan beruarganegara
Maluku.

Tata Negara (Grondwet) R. M. S. tidak meluaskan
orang as ing untuk berfungsi didalam B. P. R. Maluku.
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Batjalah seruanZ dari Tanah Air ttg. l February 1908

c) Badan Perwakilan Rajat berfungsi disamping Pemerintah
hanja untuk mengawasi dan memperbaiki .
Pemerintah jang menentukan dan mendjalankan Beleid
perd.iuangan.

3. Badan Sanirl Baru memberi peneranganZ jang membi.ngungk.an
Ra J a t.,

Dengan soa!2 Jang tersebut diatas Badan Saniri Baru
telah memberi peneranganZ jang tidak terang, dan telah
membingungkan Rat)at, sehingga anggota2 Pertahanan
dari tjabang Barneveld tidak perdulikan iagi undangan
dari Pemerintah untuk datang membantu rentjanaZ kerdja
dari Pemerintah, soal ini djuga dikuatkan oièh Badan
Saniri jang sehingga kinipun tidak membantu pekerdjaanZ
jang harus dikerdjakan untuk Pemerintah.

Hal ini telah memperlambatkan (vertragen) eegala
pekerdjaanZ Pemerintah, dengan kata lain lontjeng
perdjuangan sudah dimundurkan pula, sedangkan dengan
susah pajah kita baru madju satu pas.

4. Pekerd.iaan2 Penerangan baai RaJLiat Jang harua
didJalankan oléh Saniri.

Pekerdjaan2 ini adalah tugas Saniri„ tetapi jang
kerd.lakan slang hari malam, dimana^mana tempat sadja
Rajat perlukan penerangan. ialah Kabinet Nunusaku, dan
jang terima bersih ialah Saniri.

Begitupun sampai pada Iain2 pekerdjaan seperti peker—
djaan persiapan untuk memperingatkan hari Proclamsi
R. M.S. pada tg.25—4—1988, tidak ada satu persiapan
jang dikerdjakan olèh Saniri.

Dengan kaget satu hari dimuka hari pahlawan, Saniri
mau Iagi undang Kabinet untuk datang ke Barneveld,
keperluanZ Pemerintah Saniri tidak perlukan.
Dus djangan marah jang Pemerintah sekarang tidak ada
tempo Iagi bagi Saniri.

5. Soal2 hak atau berhak. dan soal keuanaan

Pada segala pertemuan, Pemerintah selalu tekankan,
bahua keuangan jang menentukan kemadjuan pekerdjaan
perdjuangnan, dus lebih baik djangan bitjara banjak
tetapi pakailah segala kepandaianmu, untuk menger-
djakan projekZ keuangan.

Pendjualan bruchureZ Saniri dan pendjualan BeleidZ
Pemerintah, itu semuanja adalah projekZ Pemerintah
untuk memberi tjonto, tetapi Saniri tjuma terima
pendapatannja, dan satu cent pun tidok dilaporkon
kepada Pemerintah.
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Bantuan kilat jang diperlukan unt.uk pekerdjaan Pemerintah
jang telah diumumkan pada rapat. ttg. 16-1-1988 di Kesteren
hasilnja sehingsa kini jang tortjtat di kas Pemerintah
banjaknja F.43OO,—( empat ribu tiga ratus gulden)
Ojika melihat lijst nama2 rajat «jang membajar, adalah
sebahasian besar, rajat Nunusaku jang kemarin dulu baru
gabunskan diri2nja.

Da lam permulaan bulan December 128_7, at as desakan Tanah flir
Kabinet Nunusaku dengan t «j e pat harus mengirimkan Koeriac
untuk datang supaja bersama mengatur rentjana koordinasi
pekerdjaan perdjuangan, dan djuga mereka perlukan bantuan
keuangan supaja pekerdjaan mereka dapat djuga didjalankan.

Hal ini dengan tjepat menuntut F.80OO,-(Delapan ribu gulden)
f45OO,—(Empat ribu lima ratus sulden) untuk perdjalanan
dan pekerdjaan koerir, dan F.35OO, — ( Tiga ribu l ima ratus
gulden) untuk membantu begroting pekerdjaan Pusat Kommando
Tertinggi di Tanah Air.

Disampingnja itu, Pemerintah ada keluarkan beribu-ribu
gulden untuk memantjing uang besar, djika mudjur, pekerdjaan
kita bisa madju lagi satu pas.

Hitung sadjalah, beribu-ribu gulden itu dikeluarkan dari
kas Kabinet Nunusaku jang mulai dari hari pertama sehingga
kini isinja nol (O).artinja Kas Saniri belum pernah
bantu satu cent kepada Kas Kabinet Nunusaku.

Untung jang Kabinet Nunusaku ada pohon appel^ .i a ng kas i h
uang. tetapi sekarang pohon appel su séng bebua laai.

Diluar itu Kabinet Nunusaku berdjalan beribu-ribu kilometers
untuk pekerdjaan penerangan dimana-mana tempat sadja, be-
lum pernah Kabinet bertemu satu zak berisih uang ditengah-
tengah döalan untuk beli bezin, atau reparatie auto kalau
rusak, belum lagi dihitung uaktu jang harus dikurbankan
untuk pekerdjaanZ itu.

Tetapi djika melihat Kasboek Saniri. ftnggotaZ Saniri bisa
naik trein dan taxi dari uang kas.

Kita berbitjara tentang hak2 ini dan itu, bag i ma na Saniri
berhak untuk perlksa atau mau mengatur pekerdjaan
Pemerintah sendangkan tidak membantu satu cent bagi Kas
Peme r i nt ah.

DJikalau Saniri mau bit.jara tentang hak2, apakah Rajat
tidak berhak untuk mengetahui pekerdjaan Saniri dengan
uans; Rajat dan apa sebotuln.ia hasil pekerdjaannja.

Djika soa]2 jang sederhana ini sudah dapat diatur, baru bisa
lagi madju satu pas. djangan beluntjat terlalu djauh,
sehingga bekerdja salah dasar.
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Konklusi

Dengan keteranganZ jang diuraikan diatas itu, teranglah
bahua tidak ada gunanja Penter int ah ha rus kerdja sama densan
Sani ri , olèh karena sudah 38 tahun kita bitjara, dan
Kabinet Nunuaaku t.iuma mau kerd.ia sama dengan djiv>a2 .iang
sungguhZ menaerti apa artlna.ia bitjara dan ap^a artinja
kurban untuk perdjuangann.

Djangan ketong tingaal duduk tjerita Ba t u Bedaon terus.

Bagi Ra,} a t jang masih menaruh keper t j a j aan bagi Kabinet
Nunusaku dan Beleid Pekerdjaan Perdjuangannja, semua jang
terdaftar nama2nja diundang untuk da tang dalam pertemuan
pada tg. 16-4-1988 jang akan da tang di Opheusden,
Dorpshuis, Fazantstraat.
Rapat mul ai tepat pada djam 12. OO

Maksud dan tudjuan Rapat supaja segala soa!2 ini dapat
diterangkandan seluas-luasnja, dan pada har i itu djuga
Pemerintah akan mengumumkan peraturan baru mens e na i
perhubunganZ diantara Rajat Nunusaku dan Pemeri ntahnja.

jang dinamakan Badan Saniri Baru itu, tentu djuga
sebagai Rajat disilahkan hadir pada rapat tersebut.

Baiklah Saniri tutup kasboek mul ai dari tg- 31 October 1987
sampai pada tg. 4-3-1988.

Kasboek Saniri mulai dari 1986 sampai 3O October 1987 telah
ditutup olèh Tuan M.Halussy dan disungguhkan olèh
Tn. M. Muskita, tetapi sehingga kini Saniri belum lagi mem—
bangunkan kascommissi untuk menjelidlki keadaan kas.

Kopi kasoverzicht itu sudah ada ditangan Kabinet.

Kaso ver zicht tersebut diatas itu ditambah dengan kas—
overzicht dari empat bulan ( 31 October 1987 samapi 4-3- '88
harus djuga mendjadi dasarZ penindjaun pekerdjaan2
perdjuangan.

Begitu adalah untuk ketahuan semuanja jang bersangkutan.

Teriring hor ma t jang pat ut,

M E N A

. Tatuhey

Tembusan, dalam bulan ini djuga dikirimkan langsung
kepada P.K.T. di Tanah Air.



Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr. : 1 .

Datum : 21-4-1988

Evaluatie;

Door BVD In te vullen

BO : ..

Bijl. : ...

Oistr.: ...

ACD 380725 001!

datum , 22.JUL11988

CO

b. d. _^

Betreft: Crisiscentrum Kabinet NUNÜSAKI

Op 6 april 1988 werd door Kabinet NUNÜSAKI samen met het Bevrijdingsfront in Krimpen
aan de IJssel vergaderd over de organisatie van het Crisiscentrum.
Het crisiscentrum zal als voorlichtings- en coördinatiecentrum dienen te fungeren
zodra in Indonesië het verzet de confrontatie met het regime SOEHARTO aangaat.

Het crisiscentrum zal ondergebracht worden in het gebouw van de Stichting Umam
te Krimpen aan de IJssel. Het Molukse Bevrijdingsfront speelt bij
de organisatie van het Centrum een belangrijke rol, welke ook terug te vinden is in
de samenstelling van de werkgroep die zich met de realisering van het crisiscentrum
bezig houdt.
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Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr. : 1.

Datum : 24-5-1988

Evaluatie:

Door BVD In te vullen

BO : ....

Bijl. : ....

ACD 800628 041

datum 2 2. JUN11988

CO

b. d. _^

Betreft:samenwerking Kabinet NUNUSAKU en het Moluks Bevrijdingsfront (= ondersteunings-
groep Krimpen) geconcretiseerd

Op 6 april 1988 vond in Krimpen in het gebouw van de Stichting üman een gezamenlijke
vergadering plaats van het Kabinet NUNUSAKU en de Ondersteuningsgroep Krimpen. De
beschikking werd verkregen over de notulen van deze bijeenkomst

Bovengenoemde vergadering kreeg op 30 april 1988 een vervolg in de vorm van een
plenaire vergadering van de beide organisaties. Tijdens deze bijeenkomst, wederom in
Krimpen en in het Stichtingsgebouw gehouden, werd een voorlopig werkprogramma voor
het Kabinet NUNUSAKU vastgesteld
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Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr. : 2.

Datum : 24-5-1988

Evaluatie:

Door BVD In te vu/ten

BO :

Bijl. :

Dlstr.:

ACD 880628 043

datum 22.JUN11988

CO

b . / d

Betreft:
Herdenking RMS-proclamatie door Kabinet NUNUSAKU in Tiel

De beschikking werd verkregen over een verslag van de herdenking van de RMS-proclamati
door het Kabinet NUNUSAKU in gebouw 't Grachtenhuis te Tiel op 25 april 1988.

Bijlage: Verslag herdenking
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Op 25 april 1988, bij de herdenking van de 38e gedenkdag van
de Republiek Zuid-Molukken, viert het Kabinet Nunusaku haar
eenjarig bestaan in Tiels Grachtenhuis.

Programma;

12*00 uur : verzamelen van volgelingen van Kab. Nunusaku
in 't Gildenhuis.

12*30 uur : vlag h(Jsen begeleid door het zingen van het
Moluks volkslied

12.45 uur : openingswoord door de voorzitter van het
comité de heer H. Sopac.ua

13.00 uur : redevoering door de Pres.
daarna komt elk minister aan het woord

14.30 uur : manifestaties in 't Grachtenhuis, waarbij
afwisselend met zuid-molukse liederen door
koren en samenzang

17.00 uur i sluiting

Belangryke/van de pres, is als volgt: /rede

Ir. Manusama staat al met een been in het graf.
Het wordt nu tyd dat h[J plaats moet maken voor de jongeren.

Verder maakt hij duidelijk, dat wfj een totaal con f resterend
beleid willen voeren tegen de regering van Suharto, desnoods
met de hulp van het linkse blok.
Verder doet hy een beroep op de Molukse Jongeren, die een
rol zal moeten spelen bij de stryd voor de bevrijding van de
RMS

Verloop:

De viering heeft een rustig verloop, zonder enige incidenten.
De veiligheid van alle aanwezigen is in handen van de eigen
veiligheidsdienst.

Zo'n 350 Zuid-Molukkers woonden dit evnement by.



Informatierapport

Door rapporteur in te vullen

Volgnr. : 2

Datum : 2 8 - 6 - 1 9 8 8

Evaluatie:

Door BVD In te vuile

BO :

Bijl. :

Dlstr.:

.ca,..

ACD 880713 101

datum 12JUU1988

CO

b. , d. --

Betreft: Het Molukse Kabinet NUNUSAKU

De Pertahanan (strijdkrachten)
Op 18 juni j l. vergaderde de Pertahanan onder leiding van

te Opheusden in gebouw "Snellenburg"
aan de Fazantstraat,
Alle leden van de Pertahanan hadden opdracht gekregen behalve
de uitnodiging ook een deugdelijk legitimatiebewijs (paspoort
of rijbewijs) mee te brengen, alsmede 4 pasfoto's.
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Door rapporteur In te vullen

Volgnr. : 1 •

Datum : 3-8-1988

Evaluatie:

Door BVD In te vullen

BO o.a.óy^^
Bijl :

Dlstr.: tTTB

F

F

ACD 880819 069

datum 19.AUG.1988

CO

b. * — d. — -

Betreft: j^co TATUHEY , president Kabinet NUNUSAKU, voorstander van
commanclo-actie

Omstreeks eind juni 1988 vond in Sittard
vergadering plaats waar aanwezig waren:

een

Nadat was gesproken over de mogelijke aansluiting van een aantal Molukkers uit Sittard
bij het kabinet NUNUSAKU, gaf TATUHEY te kennen een aantal jongeren te
willen laten opleiden in man tegen man gevechten ("silent Willing").
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Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

1
Volgnr. :

Datum :

Evaluatie:

2-8-88
8-8-88

Door BVD In te vuHen

BO :

Bijl. :

Oistr.:

..O...
ACD 880819 063

datum ig.AUG.1988

CO

b. d. —

Betreft:

Persconferentie Kabinet NUNÜSAKU

Met het oog op de te houden persconferentie op 9 augustus a.s.
tussen 10.00 en 12.00 uur, werd op 23 juli jl. door de Kementarian
Pertahanan (defensiestaf) van Mbinet NUNÜSAKU aan de Pertahanan-
leden instructie gegeven i.v.m. de beveiliging en ordehandhaving
in en rond het perscentrum.
Het perscentrum wordt ondergebracht in het gebouw van de Stichting
Umam te Krimpen a/d IJssel.

De persconferentie, waarvoor een aantal dagbladen zal worden
uitgenodigd, is bedoeld om het nieuws over de recente arrestaties
en folteringen in de Holukken, wereldkundig te maken.

Enkele uitgevaardigde instructies:
- Het is leden van de Pertahanan, belast met de beveiliging van
het gebouw en de Kabinetsleden, verboden om wapens te dragen.

- De aanwezige persvertegenwoordigers dienen zich te legitimeren
en verkrijgen eerst dan en na uitreiking van een bezoekers-
pasje door leden van de M.P.-sectie van de Pertahanan, toegang
tot de ruimte waar de Kabinetsleden opening van zaken zullen
geven.
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Door rapporteur In te vullen

2Volgnr. :

Datum

Evaluatie:

2-8-88
' 8-8-88

Door BVD In te vullen

Bijl. :

ACD 880819 062

datum 19.AUG.1988

CO

b . / d . —

Betreft:
Activiteiten Kabinet NUNUSAKU n.a.v. gebeurtenissen in de Holukken.

Op 2 juli 1988 vond in Krimpen a/d IJssel (gebouw Stichting Umam) een
spoedvergadering plaats voor aanhangers van het Kabinet NUNUSAKU.

De aanwezigen kregen een door Ing.N. TATUHBY, President Pemerintah
Rajar NUNUSAKU, ondertekend en in het Maleis gesteld overzicht van recente
gebeurtenissen in de Molukken (zie bijlage).

Summiere vertaling:

1. Arrestaties op 25 april 1988 nav het uitsteken van de (verboden) RMS-vlag
in de dorpen Aboru, Wasun en Ouw (op de eilanden Haruku resp. Soparua).

2. In Riring op Ceram werden onlangs 9 Javaanse transmigranten dmv pijl en
boog door inlanders gedood omdat zij zonder rekening te houden met de
locale economische behoefte, op grootschalige wijze bomen rooiden.

3- Op 1^ juni jl. werd bericht ontvangen van arrestaties van RMS-aanhangers
door de politie van Ambon (Polda), waarschijnlijk op aanwijzing van een
verrader in Nijmegen.

4. Op 28 juni werd de arrestatie van 50 personen bekend.

Naar aanleiding van het bovenstaande treedt fase 1 van het aktieplan in
werking.
Deze fase houdt een Diplomatieke offensief in:

a. Voorlichting over de gebeurtenissen in de Molukken
b. Een beroep op de Internationale gemeenschap, teneinde Suharto te

beteugelen
c. Een beroep op de Indonesische regering, teneinde de vrijheid en zelf-

beschikking voor het Molukse volk te realiseren
d. Een gelijksoortig beroep op de Internationale gemeenschap.

Uitwerking bovenstaande punten:

1. Nederland

Een brief aan de regering en aan alle politieke partijen. Tevens aan alle
Molukse organisaties in Nederland en ook aan de Molukse gemeenschap in
de USA.

2. De Internationale gemeenschap

Alle in Nederland gevestigde ambassades zullen per brief van de gebeur-
tenissen op de hoogte worden gebracht en voorts alle organisaties die
solidair zijn met de vrijheid(strijd) der volkeren.

_Tenslotte wordt de NUNUSAKU-aanhangers verzocht rustig te blijven en geen
ondoordachte acties te ondernemen, opdat de realisering van de politieke
doeleinden niet in gevaar komt en aktiefase 2 niet wordt doorkruist.
Bijl.* uiteenzetting dd 2-7-88 van president N. TA3
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Holland, 2 Juli 1988

Pokok:- Hal2 jang telah, dan mungkin lagi akan terdjadi di
Tanah—Air

- Tindakan2 Pemerintah Iblis alias Pemerintah
Indonesia Suharto, tindakan2 mana telah dan lagi
didjalankan setjara penangkapan pedjuang2 RMS di
Tanah Air Ma.luku.

Rajat Nunusaku jang terhormat,

Pada saat ini, Perdjuangan kit a tiba dalam satu tahapan
Konfrontasi jang keras dan njata dengan musuh kita Republik
Indonesia Suharto.

Sebelum Pemerintah Nunusaku lepaskan dengan segala kekuatan
Konfrontasi Militair a t as musuh kita R. I . , maka dalam waktu2
jang baru lalu ini, kaki-tangan Suharto sudah bekerdja keras
untuk tjoba patahkan Perlawanan Rajat Maluku menentang
pendjadjahan Suharto di Maluku.

Laporan2 jang Pemerintah Nunusaku setjara resmi telah
ter imaj. adalah sebagai berikut ._:_

l.O Menurut laporan, maka pada tg. 25-4-1988 jang baru
lalu, ada kegiatanZ jang dilakukan dinegeri
Wasuu, dan Ouw, dinegeri-negeri tersebut dinaikan
Bende r a Maluku^

Akibat dari penaikan bendera ini.ialah penangkapan
pedjuang2 jang bersangkutan dinegeri-negeri tersebut.

2. O Di Ceram (Riring) telah terdjadi pembunuhan terhadap 9
oran^^jawa, jarig mau merusak mata pentjarian anak
Negeri .
Orang2 Transmigrasi itu mau tabang/rubuh kaju2 damar,
sehingga masjarakat bertindak menurut hukum mereka
sendiri, jaitu panah 9 orang tersebut sampai mati.

3.Ü Pada tg. 14 Juni 1988 Pemerintah mendapat kabar bahwa
beberapa pedjuang2 RMS telah ditangkap dan ditahan
olèh POLDA.
Menurut kabar maka penangkapan ini didjalankan menurut
petundjuk2 setjara surat, dari penghianat Bangsa jang
dikirira dari Kota Nijmegen kepada POLDA di Ambon.

4. O Pada tg. 28 Juni 1988, Pemerintah mendapat kabar bahua
djumbalah anak2 Bangsa jang tertangkap aekarang ini
ada kira2 50 orang dan mungkin penanskapanZ masih
berdjalan terus.
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Sesudahnja segala berita2 diselidiki dan kebenarannja
ditetapkan, selandjutnja sesudahnja Pemerintah Nunusaku
mempertimbangkan segala aksi2 jang harus didjalankan,
mengingat djuga kepada akibat2 (untung/ruginja) bagi
perdjuangan Nusa dan Bangsa, teristimeua bagi mereka jang
hidup dalam pendjadjahan, maka keputusan Pemerintah adalah
sebagai berikut.

AKSI FASE NO.l

Aksi Pemerintah pada Fase No. l ialah Aksi Diplomatik
Offensif.

Keaiatan ini merupakan penerangan tertulis. juntuk

a) Menerangkan dan memohon perhatian mengenai situasi jang
terdjadi di Maluku.

b) Plendesak dunia untuk inentjegak Pemerintah Indonesia
Suharto untuk melandjutkan tindakan2 jang tidak sesuai
dengan peraturan2 Internasional mengenai hak2 Kemerde-
kaan Bangsa2 dan hak2 Kemanusiaan.

c) Mendesak supaja semua Bangsa Maluku jang ditahan olèh
Pemerintah Indonesia Suharto, olèh karena memperta-
hankan hak2 Kemerdekaannja, harus dibebaskan.

d) Menindis supaja penjelidikan olèh Badan Internasional
diadakan mengenai hak2 Kemerdekaan Bangsa Maluku.

Soal2 .iang dituturkan diatas itu. ditudJukan kepada

1. NEBftRA BELANDA

Melalui Pemerintahnja sampai kepada Ürganisasi2 Politik,
Kemasjarakatan dan Keagamaan sampai pada Badan2 Pers.

Bitjara mengenai Negara Belanda termasuk djuga semua
Organisasi2 Naluku jang berdiam di Negara itu.

** Kitapun tidak lupa Bangsa Maluku jang merantau di
Negara Amerika.

2. DUNIA INTERNASIONAL

Nelalui segala Perwakilan2 Negara2 jang ada di Belanda
dan Badan2 Internasional jang bersangkutan dengan eioalZ
Kemerdekaan Bangsa2 dan soal hak2 Manusia.

Terpergantung dari haajjjg, atau perkembangan .iang timbul
dari Aksi Fase No.l. Pemerintah Nunusaku akan menentukan
Aksi2 apa jang akan didjalankan spland.iutn.ia pada Fase No.2

Kepada Rajat Nunusaku segenapnja, dimohonkan supaja tinggal
tenang dan memperhatikan soa!2 mengenai situasi di Maluku.
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Segala tindakanZ jang tidak bertanggung djauab, harus
dihindarkan, supaja djangan merugikan Perdjuangan kita
bersama dan membaua kemenangan bagi musuh2 kita jang
bermaksud untuk mengatjaukan kita dengan kita.

Segala perkembangan Jang berguna akan diumumkan olèh
Pemerintah.

*

Sadarlah bahwa kita semua tetap berada dalam aatu
Perdjuangan.

Pada saat ini djangan biarkan saudara2 sebangsamu untuk
ditangkap, dipukul dan dianiajakan.

Kalau tjïnta Nusa dan Bangsamu, mari datang!

Katong hantam musuh bersama—sama!

Unduré Unduré, djangan Unduró

Apa datang dari muka, djangan Unduré

Begitu adaiah untuk ketahuan semua Rajat Nunusaku,

N

Ing.N. Tatuhey, President Pemerintah Rajat Nunusaku



Informatierapport

Door rapporteur fn te vullen

Volgnr. : 4.

Datum : 8-8-1988

Evaluatie:

Door BVD In te vullen

BO :

BUI. :

Distr.:

ACD 880819 066

datum 19.AUG.1988

CO

b. d.

Betreft: Kabinet NUNUSAKU zoekt de publiciteit

Persconferentie

Het kabinet NUNUSAKU heeft besloten op 9 augustus een persconferentie te organiseren
in het gebouw van de Stichting Umam te Krimpen aan de IJssel.
Een vijftal dagbladen, waaronder De Telegraaf, het Algemeen Dagblad en de Volkskrant
zijn uitgenodigd. De persconferentie heeft ten doel de aandacht te vestigen op de
onderdrukking van het Molukse volk door de Indonesische overheid (arrestaties,
martelingen etc.).

Leden van Nunnsaku-defensiestaf zullen aanwezig zijn om de zaak, voor wat betreft ord«
en veiligheid, in goede banen te leiden.

Persbericht

Op 6 juli 1988 werd een tweetal persberichten uitgegeven door "De Volksregering
nunusaku", een en ander naar aanleiding van de arrestatie op de Molukken

Demonstraties

Met intervallen van een week zijn een aantal demonstraties op geselecteerde plaatsen
geplanned.
De eerste demonstratie vindt op 10 augustus plaats op het Binnenhof.
Vanaf 08.00 uur tot 14.00 uur zullen circa 25 aanhangers van NUNUSAKU op het
Binnenhof aanwezig zijn.
Zij zijn voornemens een petitie aan de Nederlandse regering aan te bieden, waarvoor
de nodige afspraken zouden zijn gemaakt. Voorts zal door middel van spandoeken en een
gecostumeerd rollenspel de aandacht worden gevestigd op de arrestaties en martelingen
in de Molukken.
Verstoringen van de openbare orde worden niet verwacht.

200A03



Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

""*"• : i-8-88
Datum : 8-8-88

Evaluatie:

Door BVD In te vullen

BQ :

Bijl. :

Distr.:

.i..

ACD 19 061

datum 19.AUG.198R

CO

b. d.

Betreft:
Activiteiten Kabinet NUNUSAKU in Limburg

te Sittard een doorOp 30 juli 1988 vond in gebouw Ooskaar, Geldersestraat
Kabinet NUNUSAKU uitgeschreven bijeenkomst plaats.
De plaatselijke organisatie was in handen va*
en
Op de uitnodiging aan de Molukse gemeenschappen in Echt/Montfoort (L),
Weert, Venlo, Heer, Sittard en Geleen kwamen ongeveer 80 belangstellenden af.
De uitnodiging kondigt een grote volksvergadering aan,
waar mededelingen gedaan zullen worden over duizenden arrestaties op de
Molukken door Hde duivel alias SUHARTO".
De conceptagenda vermeldt:
1 . Opening
2. Inleiding/voorwoord door de president van Kabinet NUNUSAKU (= Nico

TATUHEY), die 1 minuut stilte zal vragen voor de slachtoffers in de
Molukken, gevolgd door een presentatie van Kabinet en medewerkers.

3. Uiteenzetting van de activiteiten van NUNUSAKU tot nu toe i. v. m. de
huidige situatie (= arrestaties in de Molukken).

4. Pauze, waarin gecollecteerd zal worden. Opbrengst voor de getroffen
gezinnen in de Molukken.

5. kondigt de voortzetting van de vergadering aan.
6. Rondvragen-discussie.

Van de zijde van de publiciteitsmedia werd voor de bijeenkomst belangstelling
getoond door de op Irionesië gerichte afdeling van de Wereldomroep, alsmede
door het Molukse maandblad Marinjo.
Voorts werd de aanwezigheid gesignaleerd van:

Tijdens de bijeenkomst werd door president Nico TATUHEY een brief van
voorgelezen, waarin zij op persoonlijke

gronden haar aftreden bekend maakte.
De invloed van het Molukse Bevrijdingsfront uit Krimpen neemt kennelijk toe,
gezien de aanwezigheid aan de tafel waarachter het Kabinet was gezeten,
van

zegde toe nader met het Kabinet te zullen overleggen over zijn
mogelijkheden contacten te leggen met Libië' en andere socialistische landen.

20QA03
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Binnenlandse Veiligheidsdienst,

s-Gravenhage.

Evaluatie: Datum bericht: n.v.t. Bi j l age (n ) : II

Betreft: Demonstratie

Datum en tijdstip:

(Verzamel)plaats en
evt. route

Evt. aanbieden van
petitie aan:

Vergunning:

Bekend geworden gegevens
omtrent de aanvrager van de
vergunning

De vergunning werd
aangevraagd namens:

Door de aanvrager
opgegeven doel van
de demonstratie:

Geschat aantal deelnemers
en aard van de deelnemers:

Teksten voorkomende op
meegevoerde spandoeken e.d.

Volksregering Nunusaku van Maluku - Melanesia, bi
amb. van Japan en U.S.A.
Woensdag 17-8-88, resp. van 9.0O-10.30 uur en
10.30 - 12.00 uur.

's-Gravenhage: Amb. van Japan, Tobias Asserlaan 2.
Te 10.30 uur vertrok men naar amb. van USA, Lang
Voorhout 102.

Niet geconstateerd.

O Afschrift van deze petitie gaat als bijlage hierbij.

J? werd schriftelijk door de Burgemeester van 's-Gravenhage
verleend.

O werd ter plaatse door de politie verleend.

Naam:

geb. datum en plaats:

beroep:

adres:

VOLKSREGERING NUNUSAKU VAN MALUKU-MELANESIA ,
Postbus 99, 2080 AB Santpoort-Zuid.

Bekendheid geven aan en protest aantekenen tegen
het feit dat er momenteel op de Molukken op grov<
wijze de mensenrechten worden geschonden door de
Indonesische regering.
25

"Marcos verdreven, Suharto nog even", "The Moluc<
people claim the right of selfdetermination" en
andere.

1) Tenzij andere rubricering vereist.



Geuite leuzen, spreek-
koren e.d.

Inhoud van evt. ver-
spreide pamfletten

Bekend geworden deel-
nemers , leiders, spre-
kers e.d.

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

Verloop van de demon-
stratie

Publieke belangstelling

Bi ̂zonderheden

O alleen de aangekruis-
te zinsnede is van
toepassing

- 2 -

Er werd gezongen, doch voor rapporteur onver-
staanbaar»

zie bijlage
zie onder bijzonderheden

n.v.t.

Geen«

Rustig.

Nihil*

O

EINDE



BIJLAGEI 8808Z5 074

Krimpen a/d Yssel, 19-7-88.

OPROEP TOT SOLIDARITEIT.

Namens de Volksregering Nunusaku van Maluku,Melanesia»dle het

onderdrukte Volk van P"aluku in het buitenland vertegenwoordigt,

vragen uij,aandacht, begrip en een daadwerkelijke ondersteuning van

het NEDERLANDSE VOLK en de hier verblijvende etnische bevolkings-

groepen voor het volgende:

1. Op 25 april 1950 is op grond van de uitdrukkelijke wil vann het

Molukse Volk,de Republiek der Zuid-Molukken geproclameerd.

2. Deze proclamatie is gebasseerd ophet Internationale Recht c.g.

Internationale Verdragen. Hierbij verwijzen uij met name naar de

Ronde-Tafel Conferentie-overeenkomsten tussen het Koninkrijk der

Nedrlanden en de Verenigde Staten van Indonesië in december 1949.

De accoorden tussen voornoemde partijen werden mede bekrachtigd

door de Organisatie der Verenigde Naties,vertegenwoordigd door

de United Nations Commission for Indonesia (UNCI). Onze procla-

matie werd in die tijd ook gesteund door de Nederlandse Verenig-

ing voor Internationale Recht. Deze vereniging had op 24 juni

1950 verklaard dat de Republiek der Zuid-Molukken terecht haar

Onafhankelijkheid heeft uitgeroepen en gerechtigd is die onaf-

hankelijkheid te handhaven.

3. Vanaf 1950 tot op heden voert het Molukse Volk,zowel boven- als

ondergronds een legitieme strijd tegen de schending van het Inter-

nationale Recht door de onrechtmatige Republik Indonesiajboven-

al tegen de ontkenning en vertrapping van de Uil van het Molukse

Volk.

4. De Republik Indonesia is tot op heden ten dele erin geslaagd om

onze Volksstrijd op Internationale niveau te isoleren. In de on-

vermoeibare en ongebroken strijd hebben uij thans besloten tot een

meer open confrontatie met Indonesia. In de totale confrontatie-

fase hebben zich laatste onwikkelingen voorgedaan:

a. Op 25 april 1988 hebben Molukse verzetstrijders in de dorpen Aboru

en Uasuü (eiland Haruku) en het dorp Ouu (eiland Saparua) de

Molukse Nationale Vierkleur gehesen. Dit gebeurde ter herdenking

van de Proclamatie van de Republiek der Zuid-molukken,38 jaar

gelede.Deze politieke verzetsdaad heeft arrestaties en martelingen

tot gevolg gehad.
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b. In de plaats Riring (eiland Ceram) hebben verzetstrijders negen

Javanen gedood. Deze Gavaanse transmigranten uilden zich op

onrechtmatige uijze harsbeplantingen van de plaatselijke bevol-

king toeeigenen. Dit had tot gevolg dat ze door de plaatselijke

verzetstrijders met pijl en boog uerden gedood.

c. Op 14 juni jl. bereikte ons het rapport dat in de hoofdstad

Amboina (eiland A.mbon) verzetstrijders gevangen zijn genomen en

uorden vastgehouden door de Geuestelijke Militaire Kommando

aldaar (KODIM/POLDA).

d. Nogmaals bereikte ons op 28 juni een bericht dat er in totaal

50 mensen zijn gearresteerd en gemarteld. Dit aantal is inmid-

dels,volgens zeer recente berichten,gestegen tot ruim 1000

mensen,waarbij ook doden zijn gevallen.

Gegeven het bovenstaande .doen uij een beroep op uu gevoel van soli-

dariteit jegens de onderdrukte volkeren om stappen tegen uu regerr-

ingen te nemen uaardoor' het MOLUKSE 'VOLK uit haar onderdrukking

verlost kan uorden.

Volksregering Nunusaku van Maluku-Flelanesia,

Postadres:

Departement van Voorlichting

Fazantstraat 12

2922 GB Krimpen a/d I3ssel.
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CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN BERICHTEN
TERZAKE RECENTELIJKE ARRESTATIES','
MISHANDELINGEN EN MARTELINGEN IN DE

M O L U K K E N

7 mei * Vanwege het vlaghijsen ter herdeking van de proclamatie-dag
25 april, zijn er arrestaties verricht van meer dan 200 personen
uit de plaatsen Wasu.Aboru en Ouw. Deze gevangenen werden
verhoord en vastgehouden te Pelau.

* In de plaats Hiring (Ceram) hebben verzetstrijders negen
Javanen gedood. Deze Javaanse transmigranten wilden zich op
onrechtmatige wijze harsbeplantingen van de plaatselijke
bevolking toeeigenen. Dit had tot gevolg dat ze door de plaatselij]
verzetstrijders met pijl en boog gedood :verden.

17 Juni * Arrestaties, mishandelingen en martelingen van Wattimena.Waas
en Souisa c. s. door de Commando Politie Militair en de distrikt-
politle.Polda.

18 juni * Arrestatie, mishandeling en marteling van John Toumahu , docent SMA

22 Juni * Bevestigingsbrief van arrestaties, mishandelingen en martelingen
te Ambon.

28 Juni * Razzia door de CPM en Polda in de wijken Skip en Blakang Soya
van de stad Ambon. Gevangenneming, mishandelingen en martelingen
van o. a. - Pasanea

- fam. Kaihena
- Pattiselano

11 Aanhoudingen, arrestaties, mishandelingen en martelingen van o. a.
Tutuarima en Saptenno.

* Idem van islamitische broeders uit o. a. de plaatsen Rumah Tiga,
Tulehu en Telaga Kodo.

In totaal zijn er nu 59 personen gearresteerd, inverzekering en
bewaring gesteld. Allen zijn mishandeld en gemarteld.

3 Juli * Aanhoudingen en arrestaties van 150 personen te Hutumury.

* Idem van personen uit de plaats Kariu, o. a. gebroeders Werinussa
en Koko Pattiwalapia. En opnieuw te Saparua van O. a. 2 Katu's.
Allen zijn mishandeld en gemarteld.

* Aanhoudingen en arrestaties van personen uit de plaatsen Namlea
(Buru) en Sorong (Vest-Irian).

8 juli * Opnieuw aanhoudingen en arrestaties in de stad Ambon, onder de
arrestanten bevinden zich ambtenaren van de Gouveneurskantoor , o . a
Mailoa en Manuputty.

13 Juli * Aanhouding, arrestatie , mishandeling en marteling van Pieter
Nasarany uit Piru (Ceram). Bij persoon in kwestie zijn alle
nagels uitgetrokken.

16 Juli * Inmiddels zijn er meer dan 1000 personen uit alle lagen van de
bevolking voor verhoor aangehouden. Meer dan 100 personen zijn
mishandeld, gemarteld, inverzekering en bewaring gesteld in de
kazerne van de Kodira te Ambon, in de militaire kazerne te Waiherv
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En in de gevangenis van de BRIMOB (ME)KOHPI 5154 te Air Besar/Pass

19 Juli * Bevestigingen van massa aanhoudingen,arrestaties,mishandelingen en
martelingen van gevangenen,door terugkerende (Molukse)vakantie-
gangers. Meerdere gevangenen zouden zijn geplaat» in cellen met
slangen.

24 Juli * Aanhoudingen en arrestaties van personen uit de plaatsen Emma en
Lehary.

* Bevestigingsbrief van massa aanhoudingen en arrestaties..En van
mishandelingen en martelingen van gevangenen.

* John Souisa mishandeld en gemarteld (bericht van zijn familie).

27.Juli * Mishandelinh en marteling van Minggus Pattiwalapia,distrikthoofd
te Pelau,al zijn nagels zijn uitgetrokken.

* Politie en militaire inval per helikopters in de plaatsen Waiseris:
Kairatu en Piru (Ceram). Onder de gevangenen bevinden zich een
aantal officieren.De gevangenen zijn per heli's naar Ambon gebracht

De Volksregering Nunusaku van Maluku, Melanesia.
Postbus 99
2080 AB Santpoort-Zuid
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^ Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

a-Gravenhage

Evaluatie: Datum bericht: n.v.t. Bi j lage (n ) :

Betreft : Demonstratie

Datum en tijdstip:

(Verzamel)plaats en
evt. route

Evt. aanbieden van
petitie aan:

Vergunning:

Bekend geworden gegevens
omtrent de aanvrager van de
vergunning

De vergunning werd
aangevraagd namens:

Door de aanvrager
opgegeven doel van
de demonstratie:

Geschat aantal deelnemers
en aard van de deelnemers:

Teksten voorkomende op
meegevoerde spandoeken e.d.

Volksregering Nunus&ku van Maluku - Melanesia

woensdag 10 augustus 1988 van omstreeks
08.00 tot 16.00 uur.
's-Gravenhage: Binnenhof.

Bij het ministerie van Algemene Zaken en bij
het ministerie van Buitenlandse Zaken werd
vermoedelijk een petitie overhandigd.
O Afschrift van deze petitie gaat als bijlage hierbij.

fö werd schriftelijk door de Burgemeester van 's-Gravenhage
verleend.

O werd ter plaatse door de politie verleend.

Naam:

geb. datum en plaats:

beroep: ——

adres:

VOLKSREGERING NUUUSAEU VAN MALUKU - MELANESIA

Bekendheid geven aan en te pjflb est eren tegen
het feit dat er momenteel op de Molukken op
grove wijze de mensenrechten worden geschonden
door het Indonesische regime.
Ongeveer 30 personen.

"Indonesia violates human rights of political
prisoner,
Molukku in rouw".
Verder werden er Molukse vlaggen medegevoerd
en werd er een toneelstuk opgevoerd waarin
uiting werd gegeven aan de mishandelingen.

1) lenzij andere rubricering vereist. Rubricering! 1)



Geuite leuzen, spreek-
koren e.d.

Inhoud van evt. ver-
spreide pamfletten

Bekend geworden deel-
nemers, leiders, spre-
kers e. d.

- 2 -

Niet waargenomen.

fit zie bijlage
O zie onder bijzonderheden

Niet bekend geworden.

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

Geen

De demonstratie had een rustig verloopt

Gering.

£ zie blz. 3

KUNDE
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De organisatie VOLKSREGERING FUMJSAKU VAN MALDKÜ - MELANESIA

is in 1987 in het leven geroepen om de gedachte van een vrij

Ambon levendig te houden. Volgens deze organisatie zou de "be-

staande Molukse volksregering in ballingschap onder leiding

van de bekende MANUSAMA , te weten de Badan Persatuan, niet

meer voldoen aan de idealen van vele Molukse jongeren,

Als president van deze ̂ ê enreĝ ring wordt genoemd;

Nico TATUHEY,

geboren op 14- januari 1932 op Java(Indonesië)

Eiridè
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BIJLAGE

Krimpen a/d Yssel,19-7-BB.

OPROEP TOT SOLlOARITCrr.

Namens de Volksregering Nunusaku van Fialuku, Melanesia tdie het

onderdrukte l/olk van Maluku in het buitenland vertegenwoordigt t. .

vragen wij,aandacht, begrip en een daadwerkelijke ondersteuning van

het NEDERLANDSE VOLK sn te hier verblijvende etnische bevolkings-

groepen voor het volgende:

1. Dp 25 april 1950 is op grond van de uitdrukkelijke uil vann het

Molukse Volktde Republiek der Zuid-F!olukken geproclameerd.

2. Deze proclamatie is gebasseerd ophet Internationale Recht c.g.

Internationale Verdragen. Hierbij verwijzen u"'j met name naar de

Ronde-Tafel Conferentie-overeenkomsten tussen het Koninkrijk der

Nedrlanden en de Verenigde Staten van Indonesië in december 1949.

3e accoorden tussen voornoemde partijen werden mede bekrachtigd

docr de Organisatie der Verenigde Naties,vertegenwoordigd door

de United N'ations Commission for Indonesia (UNCI). Onze procla-

matie werd in die tijd ook gesteund door de Nederlandse Verenig-

ing voor Internationale Recht. Deze vereniging had op 24 juni

1950 verklaard dat de Republiek der Zuid-Flolukken terecht haar

Onafhankelijkheid heeft uitgeroepen en gerechtigd is die onaf-

hankelijkheid te handhaven.

3. Vanaf 1950 tot op heden voert het Molukse Volk,zowel boven- als

ondergronds een legitieme strijd tegen de schending van het Inter-

nationale Recht door de onrechtmatige Republik Indonesia;boven-

al tegen de ontkenning en vertrapping van de Uil van het Molukse

Volk.

4. De Republik Indonesia is tot op heden ten dele erin geslaagd om

onze Volksstrijd op Internationale niveau te isoleren. In de on-

vermoeibare en ongebroken strijd hebben wii thans besloten tot een

meer open confrontatie met Indonesia. In de totale confrontatie-

fase hebben zich laatste onwikkelingen voorgedaan:

a. Op 25 april 1988 hebben Molukse verzetstrijders in de dorpen .Aboru

en Uasuïi (eiland Haruku) en het dorp Ouw (eiland Ssparua) de

Molukse Nationale Vierkleur gehesen. Dit gebeurde ter herdenking

van de Proclamatie van de Republiek der Zuid-molukken,38 jaar

gelede.Deze politieke verzetsdaad heeft arrestaties en martelingen

tot gevolg gehad.
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b. In de plaats Riring (eiland Ceram) hebben verzetstrijders negen

Javanen gedood. Deze Javaanse transmigranten uilden zich oo

onrechtmatige wijze harsbeplsntingen van de plaatselijke bevol-

king toeeigenen. Dit had tot gevolg dat ze door de plaatseliike

verzetstrijders met o^l en boog werden gedood.

c. Co 14 juni il. bereikte ons het rapsort dat in de hoofdstad

P mboina (eiland Ambon) verzetstrijders gevangen zijn genomen en

uorden vastgehouden door de Gewestelijke Fiilitaire Kommando

aldaar (KOOIK/POLDA}.

d. Mogmaals bereikte ons op 28 juni een bericht dat er in totaal

50 mensen zrn gearresteerd en gemarteld. Dit aantal is inmid-

dels,volgens zeer recente bericht en,gestegen tot ruim 1DOQ

loensen, uaarbü ook doden zijn gevallen.

Gegeven het bovenstaande doen uij een beroep OD uu gevoel van soli-

dariteit jegens de onderdrukte volkeren om stapoen tegen uu reger-

ingen te nemen waardoor het MOLUKSE VOLK uit haar onderdrukking

verlost kan uorden.

Na mens,-de Volksregering Nunusaku ven daluku-l^elanesia ,

Postadres:

Departement van Voorlichting

Fazantstraat 12

2922 GB Krimpen a/d IDssel.
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PEOPIE'S GDUERMP1EKT MUNUSA.KU
PIALUKU-NELANESIA,

No. 047/KN-N3/e8
Department of Information

The Netherlends, 1st August 1988

To Pil Free Peoole of the Uorld,

The Nunusaku People's Government of Pipluku-felanesia representing
the oppressed Moluccen Nation, uould like to drau your attention
to the follouing:

1. On Aoril 25th, 1950, the Republic of South Flolucces (RNS) has
been proclaimed on account of the explicit uill of the Moluccan
Feople.

2. This Proclamation is based on International Lau and Agreements.
\Je refer to the Round Table Conference Agreements betueen the
Kingdom of the Netherlsnds and the United State-s of Indonesia
on December 27th, 19-49.
These agreements have been ratified by the United Nations
Commission for Indonesia (UNCl), uhicn is therefore resoonsible
for the RTC-e greerr.ents.
ffioreover on Dune 2Ath, 1950, the Dutch Associstion for Inter-
national Lsu has issued the historical declaration, that on the
basis of the RttS-oroclamation the RM5 has rightly proclaimed
independence and is entitled to defend her independence against
anybody.

3. From 195Q up to nou the Ploluccan N'stion is still in a state of
war, a legitimste resistance, in the open end underground against
the contempt for and the trampling down of the collective uill
of the Floluccan Mation, by the Republic of Indonesia (Rl)t uhich
itself is still an illegitirngte republic.

A. The republic of Indonesia supported by the Dutch government hes
succeeded to isolate our national liberation struggle until nou.
Houeuer the struggle of the Moluccan peoole is still indefati-
gable and unbroken, the Nunusaku People's Government has nou
deciried to proceed to an open confrontation uith the RI.
In the oresent total confrontation phsse the most recent develop-
ments are:

a. Cn April 25th, 1988 Moluccan freedom fighters have raised the
Floluccan flag in Aboru and Uasuu on Haruku Island and Ouu on
Sapsrua Island.



b. In the village of ^iring on Ceram, resistance fighters have
killed nine Javanese. These javanese transmigrants claimed the
resin plantations from the local populetion.

c. During l?£t tvo months of 3une and Duly the Nunusaku Government
hgs received information on mass arrests and torture of floluccan
freedom fighters all over the uhole r'oluccan Islands.

c. It is also reported th?,t more than thousand oeople have been
srrested and most of them were tortured badly, Tuo men cied
because of the ill-treatment.

^'it- regsrd of these fgcts, tr,e \üruEE'",u People's Gcv/ernmert gppeals
to the politica! responsibility of your governmer.t.
The Nunusaku People's Government refers to your membership of the
UKC and your subscription of UK-Charter.
The Nunusaku People's Government urges you strongly to carry out ?.n
accurate investi gation on the soot based on before mentioned data.
It is necessary that investigation should be carried out on a very
short term.
Since the Nunusaku Pecple's Government is resoonsible for the arrested
?nd tcrtured freedom fighters by the indonesien agrressors, the
participation of members of the Nunusaku People's Government in the
investigation is prerecuisite.

Ue the Nunusaku People's Government should like to be inforrr.ed by
you about the steps your government uill take.

yours,

v
r.

Hieriej

Me i l -address:
Depar tment of I n f o m a t i o n
Fazantstraat 12
2922 G3 Krimpen a/d I3ssel
The Netherlands
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Betreft: Onrust in Molukse gelederen

van de Badan Persatuan (B.P.) heeft sigffalen opgevangen,
die zouden duiden op plannen in kringen van SANIRI om_MANtJSAMA buiten spel te
zetten dan wel fysiek, uit te schakelen.
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Betreft:
NUNUSAKU richt zich (ook) op KEYEZEN

De Volksregering NUNUSAKU probeert momenteel aanhang te verwerven onder de
voormalige bewoners van de KEY-eilanden, die vooral in Limburg geconcentreerd
zijn.
Daartoe werd op 27 augustus 1988, na eerdere bijeenkomsten, een feestavond in
Sittard georganiseerd.
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Betreft: Brief van Kabinet NUNUSAKU aan Minister President LUBBERS

Op 5 juli 1988 verzond Kabinet NUNUSAKU een aangetekend schrijven aan Minister Presi-
dent LUBBERS, welke ondertekend was door President In. N. TATUHEY en waarin de
Nederlandse Staat medeplichtigheid wordt verweten aan het uitbuiten en uitmoorden van
het Molukse volk door "het Facistisch Regiem van SUHARTO".
In de brief wordt voorts aangedrongen op een (Nederlands) onderzoek naar de situatie
(recente arrestaties en martelingen) ter plaatse, waarbij de aanwezigheid van leden
van de Volksregering NUNUSAKU als een vereiste wordt aangemerkt.
De brief wordt beëindigd met een zinsnede, die als een verholen dreigement aan de
Nederlandse overheid zou kunnen worden opgevat.
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Betreft: De ypiksregering (Kabinet) NUNUSAKU

Tijdens een ledenvergadering van NUNUSAKU, die op 1 oktober in Opheusden werd gehoudei
bleek binnen het Kabinet gedacht te worden aan een sterkere oriëntatie op andere
bevrijdingsbewegingen in de wereld.
Gebrek aan erkenning als enige legitieme Molukse regering zowel onder het eigen
volk als onder de internationale volkerengemeenschap heeft tot deze voorgenomen
koerswijziging geleid.
Drs. , die de leiding had van de vergadering, welke werd bijgewoond
door het voltallige Kabinet en ongeveer dertig leden, deelde mee in contact te
staan met een bevrijdingsbeweging Voor de uitbreiding van de contacten met
andere bewegingen was het volgens hem nodig te beschikken over een politiek programma
Ieder werd gevraagd daarvoor een bijdrage te leveren.
Het agendapunt "Vertrek van de President (Nico TATUHEY) naar het buitenland", werd
tijdens de vergadering niet behandeld.
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Betreft; Volksregering (Kabinet) NUNUSAKU

Tijdens een vergadering van Kabinet en Staf van de volksregering NUNUSAKU, die op
1 oktober in Opheusden werd gehouden, nebbe*

zich terug getrokken uit Staf respectievelijk
Kabinet NUNUSAKU.

Met betrekking tot de financiële gang van zaken werd tijdens dezelfde vergadering in
Opheusden besloten met terugwerkende kracht tot 1 juni 1988 een soort belasting
in te voeren voor de geregistreerde aanhangers van NUNUSAKU. Aanhangers die een
uitkering of een inkomen genieten op minimum loonniveau moeten ƒ10,— per maand betale
Zij die een modaal inkomen hebben dienen ƒ25,— per maand bij te dragen. Boven
modale inkomens worden belast met een bedrag van meer dan ƒ25,— per maand.

Voorts werd in Opheusden besloten dat het beleid van de Volksregering NUNUSAKU in de
toekomst zal dienen tot stand te komen door middel van volkscongressen.

Vernomen werd dat een NÜNUSAKU-delegatie

heeft gebracht aan de ambassade vato-FiJï«
onlangs een bezoek

In Nederland streeft NUNUSAKU samenwerkking na met andere Molukse groeperingen inclu-
sief de Badan Persatuan. Ir. MANUSAMA wordt echter niet als regeringsleider geacceptee
Het wachten is derhalve op zijn aftreden.
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Betreft: Ontwikkelingen rond Volksregering (v/h Kabinet) NUNUSAKU

Ten gevolge van de vergadering op 1 oktober 1988 in Opheusden, werd op 5 november jl.
in het gebouw van de Stichting Uman te Krimpen aan de IJssel een algemene
ledenvergadering gehouden van de Volksregering NUNUSAKU.
Besloten werd om de suggestie om bij Benin, Cuba of Libië steun te zoeken voorals-
nog niet te volgen.
Benin valt af omdat TAMAELA daar geen onverdeeld goede ervaringen heeft opgedaan.
Zou men "cursisten" naar Cuba zenden, dan vreest men dat deze in Afrika ingezet
zullen worden. Men huldigt het beginsel dat Molukkers zich uitsluitend voor het
eigen vaderland dienen op de offeren.
Ten aanzien van Libië zijn twijfels gerezen vanwege vermeende (islamitische) contact*
tussen dat land en Indonesië. De voorlopig beste mogelijkheid voor samenwerking
denkt men te hebben gevonden in Fiji. Gepoogd zal worden de prille contacten, die
onlangs in Brussel zijn gelegd, vastere vorm te geven.
Het streven van de Volksregering is gericht op het verkrijgen van erkenning door
één of meer bij de Verenigde Naties aangesloten Staten, welke de zaak van de RMS
bij dat argaan zou moeten bepleiten.
De financiën om een buitenlands beleid te realiseren zullen door middel van
belastingheffing, door de aanhangers van NUNUSAKU dienen te worden opgebracht.
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Betreft:
Problemen bij het Tentara Nasional Maluku 'pTNM) = Nationaal Moluks Leger

Het TNM-voetvolk uit Opheusden en Barneveld mort. Naar hun mening worden zij door de
leiding, met name door Minister van Defensie , te weinig bij het beleid
betrokken. Afgezien daarvan, worden hun kritische vragen en opmerkingen door hem
onbevredigend afgedaan op een uiterst autoritaire wijze.
Een houding die ook binnen de TNM-staf weerstand begint te wekken.

Op 12 november 1988 vond in het sociaal centrum van de Veluwehal te Barneveld
een bijeenkomst van de TNM plaats, waarvoor alle huidige en voormalige Pertanahan-
leden waren uitgenodigd.
Hen werd voor de toekomst een zekere vorm van inspraak en medezeggenschap toegezegd.
Concrete voorstellen betreffende de toekomstige organisatie en bestuursstructuur
zullen tijdens de volgende vergadering, die gepland staat voor 17 december, aan
de orde komen.
Dan zal ook uitsluitsel worden gegeven over het al dan niet uitvoeren van gewapende
acties in Nederland. Een vraag die bij een aantal jongeren in Opheusden schijnt
te leven.
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Betreft: Wijzigingen binnen- en nieuwe naam voor NUNUSAKU

Op 17 december 1988 werd door het Kabinet (Volksregering) NUNUSAKU een ledenvergadering
gehouden in de Veluwehal te Barneveld, welke door ongeveer 70 personen werd bijgewoond

Een van de agendapunten betrof de ontslagaanvrage op eigen verzoek van
de minister van Defensie.

deelde mee zijn motieven schriftelijk aan de President (TATUHEY) te hebben
kenbaar gemaakt.
Hij wenste onder deze omstandigheden geen verantwoording meer af te leggen over
het in 1988 gevoerde beleid van het Ministerie van Defensie. Vervolgens verliet

de bijeenkomst.

Behalve legde ook
Onderwijs en Opbouw neer. In tegenstelling tot
NUNUSAKU.

zijn functie van Minister van
blijft hij lid van

Voorts kwam een beleids- en naamswijziging van de NUNUSAKU-groepering aan de orde.
Nico TATUHEY kondigde aan dat de Volksregering (Kabinet) NUNUSAKU voortaan door het
leven zal gaan onder de naam "Gerakan Rakjat NUNUSAKU Merdeka" (Volksbevrijdingsbewegi
NUNUSAKU).
Uit zijn verklaring viel op te maken dat in het afgelopen jaar helaas geconstateerd
moest worden, dat men op de Molukken nog niet toe was aan een regering in balling-
schap. De beweging aldaar was nog te zwak en de organisatiegraad te weinig ontwikkeld
om het beleid en de opdrachten van de regering (NUNUSAKU) uit te voeren.
Bovendien, zo luidde zijn verwachting, zullen de jongeren in Nederland zich meer
aangesproken voelen door een bevrijdingsbeweging, die de belofte van actie inhoudt,
dan door een kabinet of regering.

Het bestuur van de Volksbevrijdingsbeweging NUNUSAKU heeft de volgende samenstelling:
Voorzitter: Nico TATUHEY
Vice-voorzitter:
secretaresse:
'voorlichting en scholing:
Militaire zaken:

Secretaresse:

Werden voorheen de militaire zaken behandeld binnen het Ministerie van Defensie, de
nadruk komt nu te liggen op confrontatie (oorlog) met de vijand (Indonesië).
Door de naamswijziging hoopt men ook gemakkelijker in contact te kunnen komen met
andere bevrijdingsbewegingen en tot samenwerking te komen. Bijzondere aandacht zal
ook besteed worden aan politieke scholing van de jongeren.
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Betreft: Herdenking RMS-proclamatie door NUNUSAKU-beweging

Op 25 april 1989 werd door de Revolutionaire Volksbeweging NUNUSAKU in de Veluwehal
te Barneveld herdacht dat 39 jaar geleden de RMS werd uitgeroepen.
De ongeveer 150 aanwezigen zagen achter de tafel op het podium de volgende personen
/geschaard:
Nico TATUHEY

Het politieke gedeelte van de bijeenkomst kenmerkte zich jdoor enkele toespraken
waarin een radicale lijn^werd gepropageerd^ was van mening dat ter
verwezenlijking van de idealen gewapend geweld niet geschuwd^diende te worden..
Nico TATUHEY toonde zich voorstander van de samenwerking met radicale groeperingen
in Nederland, zoals RARA.

, net teruggekeerd van een reis naar de Molukken, maakte melding van
ontbossing op grote schaal door grote buitenlandse bedrijven, waardoor de plaatselijke
bevolking wordt beroofd van haar bestaansmogelijkheden.
Het werd de hoogste tijd om krachtdadig in te grijpen. Door acties in Nederland zou
men de mensen in de Molukken moeten laten weten dat ze niet alleen staan in hun
strijd.
De toespraak van stelde inhoudelijk niet veel voor
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Betreft:
Forum van en voor Molukse groeperingen in Nederland

Op 8 april 1989 vond een forumdiscussie in gebouw Snellenburg te Opheusden
plaats, waaraan vertegenwoordigers van enkele Molukse groeperingen deelnamen.
De bijeenkomst werd georganiseerd door d<? GRRN (Gerahan Refolusioner Rajat
Nunusaku = Revolutionaire volksbeweging Nunusaku).

Sprekers waren:

De discussie werd geleid door
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