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Aanslag op "R.M.S. -president"

Van een Molukker uit Rotterdam werd het volgende vernomen :

In november 1901 werd betrokkene door twee Molukkers verzocht
de woning van de "H.M.S.- president" ir. MANÜSAMA te wijzen.
Na voor deze woning isnige tijd te hebben gewacht, kwam ir.
MANÜSAMA naar buiten en begaf zich naar zijn auto. Eén van de
twee Molukkers nam eun geweer en legde aan op de "president".
Door onbekende oorzaak werd niet gevuurd.

De gemeentepolitie Capelle aan den Ijssel heeft deze zaak in
onderzoek.
Alhoewel de betrouwbaarheid van dit bericht wordt betwijfeld,
wordt niet geheel uitgesloten dat dit voorval heeft plaats-
gevonden. Indien daadwerkelijk een aanslag door Molukkers op
de "R,M.S.- president1' wordt gepleegd, zal dit ongetwijfeld
de huidige rust binnan de Molukse gemeenschap in ons land
ernstig verstoren.

februari 1982
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HERDENKING R.M.S.-FROKLAMAglE VAN 25 APRIL 1950

De traditionele herdenking van de H.M.S.-proclamatie zal
dit jaar plaatsvinden op zaterdag 2*t april. Het ligt in
de bedoeling van de organisatoren om de herdenkings-
manifestatie vooraf te laten gaan door een demonstratieve
optocht in 's-Gravenhage. De demonstratie zal in het teken
staan van de West-Helanesische "Solidariteit" en geprotes-
teerd zal worden tegen het beleid van het "Joint Committee".
Petities zullen worden aangeboden aan de Nederlandse
regering en aan de ambassades van de Sowjet Unie, van de
Verenigde Staten en van de Republiek Indonesië.

Voor de herdenking, die wederom in de Houtrusthallen te
's-Gravenhage zal plaatsvinden, werden ondermeer genodigd
vertegenwoordigers van de partners van de "West Melanesische
Triple Alliantie" en van een "bevrijdingsbeweging" van
Atjeh. Verwacht wordt dat Je herdenking zal worden bijgewoond
door 2.000 tot J.000 Molukkers.

Commentaar:

Naar het zich laat aanzien zullen de demonstratie, het
aanbieden van de petities BH de herdenkingsmanifestatie .
ordelijk verlopen.

maart 1982
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1- Relaties tussen Molukkers en; krakers

Sedert op 11 juni 1902 een ABSer politieauto door jonge Molukkers
uit Assen werd beschoten, isi het in de Drentse hoofdstad zeer on-
rustig* Voor* tijdens en na het proces tegen de tien Molukse ver-
dachten waren demonstraties, al dan niet gepaard gaande met ver-
nielingen, aan de orde van db dag.
De plaatselijke Holukkers werden hierin gesteund door "beroeps-
demonstranten" uit Groningen,. Deze groep wordt voor het grootste
gedeelte gevormd door leden van de krakersbeweging uit Groningen.
Mede doordat de lokale krakelrsgroepen in Nederland met elkaar in
contact staan zijn in diversie steden sympathie- en steuncomité's
opgericht» Tot dusver blijven de aktiviteiten daarvan beperkt tot
het plakken van affiches en het kalken van anti-racistische leu-
zen op de openbare weg.
Zes van de tien Holukkers ziljn inmiddels veroordeeld, maar hebben
hoger beroep aangetekend. Vetrwacht wordt dat op de dag van dit
proces en van de uitspraak wederom demonstraties zullen plaatsheb-
ben. Het is waarschijnlijk dat dan het aantal demonstranten een
veelvoud zal zijn van. het aantal dat deelnam aan de eerdere demon-
straties.

2. Herkomst R.M.S.-financiën

Momenteel verrichten diverse speciale opsporingsdiensten een onder-
zoek naar fraudering binnen het Molukse koppelbazenbedrijf

staat onder leiding van enkele Molukkers die al jaren actief
zijn in het "zwartgeld-circutlt" in de omgeving van Rotterdam en in
westelijk Noord-Brabant. Deze Molukkers onderhouden contact met de
R.M.S.-beweging in Nederland en met ir. J.A. MANÜSAMA in het bijzon-
der. Anderzijds onderhouden öeze koppelbazen ook contact met Indo-
nesische (staats-)bedrijven via de Indonesische ambassade te 's-Gra-
venhage (l).
De vele geldverslindende aktüviteiten van de R.M.S.-top in Nederland
riepen vooral de laatste jaren de vraag op hoe deze aktiviteiten
konden worden bekostigd. De (teruglopende contributie-inkomsten van
de R.M.S.-beweging zijn bij lange na niet voldoende om alle uitgaven
te financieren. De laatste jaren is dan ook gebleken dat bij speciale
R.M.S.-missies naar het buitfenland ir. MANÜSAMA geld heeft ontvangen
van Molukse bedrijfsleiders, die werkzaam zijn bij o.a.
In het bijzonder betreft het hier een reis naar de C.V.S.E.-toetsings-
conferentie die eind 1980 in' Madrid werd gehouden en het recente
bezoek van MANÜSAMA en enkele getrouwen aan de najaarszitting van
de Verenigde Naties te New York. Voor deze laatste reis ontving MANÜ-
SAMA achtduizend gulden.
A

2*2 november 1902.


