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Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schutblad
aanwezig was dit bijgevoegd» februari 70,



Uit: PD 1QJ64

Voor: OD 1919

Ag. nr: 189686

UITTREKSEL

Naam: R.P.P.Westerling

Naam: C.R.A.M.S.

Afz.: I. B. A'dam Datum: 7«7-53

Aard van het stuk: Rapport b«tr. Westerling »n Ambonezen

Uitgetr. door:

Datum:

POLEAUPESSY beweerde, dat ag«öteE- of vertegenwoordigers van de C.R.A.M.S,
thass in Indon. bezig zouden zijn contacten te leggen met de "feéerale
troepen" in West Java en Makassar. Waaruit deze contacten bestaan of met
welk doel deze werden gelegd, liet hij zich niet verder uit.

Als één van de reden, waarom de C.R.A.M.S. de vertegenwoordigers van
•de B.P.R.M.S. in Nederland ea daar buiten niet meer als zodanig wenste te
erkennen, noemde POLEAUPESSY het feit, dat deze vertegenwoordigers aan de
in Nederland verblijvefede Ambonezen zouden hebben adviseerd, dat zijn,
die naar Indon. wensten terug te keren dit rustig konden doen. Zulks,
daar zij konden vertrouwen op de garanties, welke t.a.v. hun veiligheid,
zowel door den Haag als door Djakarta bij hun terugkeer in Indon. waren
gegevea. .

Haar POLEAUPESSY beweerde, was het vooral Dr. NIKEJULUW te R*dam,
die nog steeds tevéél vertrouwen heeft in den Haag ( lees: Nederlandse
Hegerimg)

ACD/PA
Op aanwijzing van:

D 38- 100.0ÜO- * l 0875 - '52 (377$)
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Uit : PD 10364 Naam: R.P.P.Westerling

Voor: OD 1919 Naam: CRAMS

Ag.nr: 177242 Afz. : i.D.A'dara datum: 13.5.53

Aard van het stuk: Rappprt betr. Ambonezen

betrekking tot het vermelde in het dzz.schrijven no. 3426-,0-'50
van 6 Maart 1953(101) 176534) werd van betrouwbare zijde het volgende
vernomen.

l

T.a.v. de daarip bedoelde samenkomst van de meest vooraanstaande
leiders van de C.R.A.M.S. en B.P.R.M.S. die op initiatief van de bekende
Dr. J.P. NIKIJULÏÏW waren uitgenodigd, .om op Zaterdag 7 Maart 1953 te 19.00
uur in zijn woning te Rotterdam aanwezig te zijn, zij medegedeeld, dat
deze samenkomst i.v.m. de gringe opkomst der uitgenodigden geen voortgang
kon hebben.

Van de 18 voor deze samenkomst genodigde* personen - Ambonezen -
waren slechts aanwezig de bekende:
a. WATTIMENA, E.W.J.
b. WAIRATA, C.
c. een jeugdige Ambonees afkomstig uit het woonoord te Vught, waarvan
echter de naam niet bekend is.

Naar thans wordt beweerd, zou NIKIJULyw voornemens zijn om de bovenbe-
doelde 18 vooraanstaande C.R.A.M.S. en.B.P.R.M.S.-leiders andermaal uit
te nodigen voor een bijeenkomst. Deze bijeenkomst zou dan gehouden worden
in de loop van de volgende week, ten huize , ten huize van de onder sub b.
genoemde C. WAIRATA te den Haag.

Uitgett. door: ACD/PA Op aanwijzing van:

Datum:

40061 - '49



UITTREKSEL

Uit: PD 10364 Naam: R. P.P.Westerling

Voor: OD 1919 Naam: C.R.A.M.S.

Ag. nA76534 Afz.: I.D.A'daHl Datum: 6.3.53

Aard van het stuk-: Rapport betr. Westerling c. s,

Haar C. WAIRAÜfi. beweerde, zou tengevolge van de onderlinge menings-
verschillen, de in Nederland verblijvende Ambonezen, zich de laatste tijd
hebben gesplitst- of afgescheiden - in 3 groepen t.w.:
a. de groep onder leiding van Dr. J.P. NIKIJULUW, die daarbij wordt gesteund
door Majoor NANLOEY, Ds. TDTÏÏASIMA en Mr. SIAUTA. Deze laatst zoui,kortgeleden
zijn doctoraal rechten in Leiden hebben gedaan.
b. de groep onder leiding van P.W.LOKDLLO te Brussel, die wordt gesteund
door o.a. Dr. KAINAM? kap. A.E. PASANEA en verder door de gehele B.P.R.M.S.
c. de groep onder leiding van L.POLHAUEESSY, die o.a. wordt gesteund door
APONO en vrijwel de gei&e C.R.A.M.S. Ook de onderlinge naijver van de AM-
bonezen afkoastig van Ceram en Saparoea is een voortdurende bron van de
onderlinge onenigheid tussen de aanhangers van de B.P.R.M.S. en de C.R.A.M.S.
Zulks omdat bij de B.P.R.M.S. hoofdzakelijk personen- Ambonezen -afkomstig
van het eiland Ceram zijn aangesloten, terwijl de bij de C.R.A.M.S. aange-
sloten personen vrijwel allen van Saparua afkomstig zijn.

Uitgetr. door: ACD/PA °P aanwijzing van:

Datum: ,

D 3 B - 100.000 (R I0875 - '52 (3779,) X
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Uit : PD 10364 Naam: R.P.P.Westerling

Voor: OD 1919 Naam: C. R. A. M. S.

Ag.nr: 176534 Afz. : I.D A'dam datum: 6;?.53

Aard van het stuk: Rapport betr. Westerling c.s.

Volgens een uitlating van WAIRATA, Cornelis (Tihulala,17.12.15)
zou er op 25 Febr. 11. te den Haag door het bestuur van He B.P.R.H»S.
een bijeenkomst zijn gehouden, waarop ook enige der meest vooraanstaande
leiders van de CRAMS waren uitgenodigd.

Doel van deze bijeenkomst was te trachten de menigsverschillen uit
den weg te ruimen, welke in de loop der tijden zijn ontstaaa tussen de
B.P.R.M.S. ener- en de CRJpES anderzijds.

Van de CRAMS waren - ajdus WJÜRATA - slechts enkele personen op
deze bijeenkomst verschenen en dan nog hoofdzakelijk die personen, die
in de laatste tijd onenigheid hebben gehad met Lucas POLHAUPESSY
(Saparua, 27.5.0?) . ' '

Ook E.W.J. WATTIMMA had als oud adviseur van de CRAMS een uitnodiging
voor deze bijeenkomst ontvangen, doch kon - aldus beweerde hij - i.v.m.
zijn ongunstige financiële omstandigheden, daaraan geen gevolg geven.

Tijdens deze bijeenkomst werd volgens WAIRATA, vrijwel het gehele
oude bestuur der B.P.R.M.S.herkozen. Thans echter wordt ge geldigheid
vaji deze herkiezing door de B.P.R.M.S.-leden, die niet op deze bijeenkomst
aanwezig waren, bestreden. E.e.a. onder het motief, dat zij niet bij deze
verkiezing aanwezig zijn geweest of konden zijn.

Uitgetr. door: ' Op aanwijzing van:

Datum: '•

40061 - '49



UITTREKSEL

Uit : f» 1®$64 Naam: I,?.P.l*»**rUB«

Voor: ©D 1919 Naam: C.R.A.H.S.

Ag.nr: 176§54 Afz. : j.». A»dam datum: 6.3*55

Aard van het stuk: Rapport betr. Westerling e, s.

De grote moeilijkheid - aldus WAÏSAÏ& - ie dat de r.P.R.M.S. alleen
in opdracht of "bevel van LOKOLLQ, Dr. J.P. NIKIJDLDW kan erkennen als
algemeen vertegenwoordiger in Kederland ran de R.M. 5. In de praotijk -
aldus WAIPJLTA - komt bet er op neer, dat de B.P.R.M.S. KIKIJÏÏLÏÏff zoveel
mogelijk saboteert en afbraak doet, zonder dat aen daarbij eehter tot
openlijk verzet tegen HIKIJULïïW durft orer te gaan of te komen.

Vel verzet de B.P.R.&.S. zich openlijk tegen de actie van de C.l.A.M.3.
en haar huidig* leider L. POIHAÏÏPESSY.

Deze laatste «il van zij» kant alleen LOKOLLO als vertegenwoordiger
van de R.M.S. erkennen. Dit dan hoofdzakelijk, omdat hij» POLHA.UPESST,
bevreeae is, dat wanneer hij zieh openlijk tegen LOKOLLO zou verzetten»
hij ai j n aanhang én invloed in de CBAMS aal verliezen.

Hierbij kont dat LOKOLLO resds herhaaldelijk 'de CRA'IS heeft laten
weten» om SIKUULW als de R.M. S.-vertegenwoordiger te erkennen» waartegen d
CRAMS *ich echter blijft verzetten.

Verder zou LQKOLLO aioh hebben uitgelaten, dat lolang hij daartoe geen
opdracht van zijn regering krijgt, hij NIKIJÜLÜW zal blijven erkenne*.

HIKEJÜLUW op zijn beart, durft zich blijkbaar neer niet openlijk te
verzetten tegen de B.P.R.M.3. , oiroiat hij door deze groep bij d gratie
van LOEOLLO als S.M.S. vertegenwoordiger wordt erkend.

LOKOLLO durft op zijn %Irat «eer niet krachtig op te treden tegen de
C.R.A.H.S. omdat hij dan tegenover POLHAUPE3ST en diens aanhang komt te staag

In dit laatste wordt dan ook ever het algevee» de reden gezocht waaroa
LOKOLLO en de B.P.R.M.S. zoudan hebben geweigerd o» tot het Inreffen van
bepaalde aaatregelen t.o.v. POLHASPESSY over te gaan i.v.a. het zich toe-
eigenen van de opbrengst vaa d» ingezamelde gouden sieraden in de woom-
oozden der Aaboneaen h.t.l. ( zie ACS 161448).
JPOLHAUPESST van zij» kant beweert» dat wanneer men tot het treffen vaa maat-
regelen tegen be» zal overgaan i.v.», de kweatie van de goud en zilver
inzaneliBg, hij van deze aangelegenheid veel ophef and naken» waardoor
de in Sederlanï verblijvende Ambonezen opnieuw in opspraak zxillen komen.

Uitgetr. door: AGD/PA Op aanwijzing van:

Datum:

4006 l - '49



UITTREKSEL

Naam:

Voor: «* '7 '2 Naam; &,*.4,A.S

Ag. nr: 175952 Afz.: I.D. 'A'dam Datum: 28.2.5«-S

Aard van het stuk: Rapport betr. Westerling c. s.

Medio Jan. 1953 werden door POLBAUPESSY twee vergaderingen van de
C. R. A. M. in het woonoord Woerden geleid.

Op de eerste vergadering zou het plan besproken zijn om POLHAUPESSY
ter behartiging van de belangen van de Ambonezen in Nederland, naar Indo-
nesië te zenden.

Wat POLHAUPESSY in Indonesië zou trachten te breiken en welke speciale
belangen daar besproken zouden worden, is niet bekend geworden»

Op de tweede vergadering in Woerden zou de mogelijkheid besproken zijn
om de Nederlandse regering te verzoeken het geld dat door Ambonezen wordt
verdiend bij hun werk in de door watemood getroffen gebieden, uitbetaald
te krijgen in het buitenland b. T. Brussel. Welke bestemming POLHAUPESSY
aan dit geld wil geven is niet bekend geworden.

Vernomen werd nog dat POLHAUPESSY veel van zijn aanvankelijke aanhangers
onder de h.t'.l. verblijvende Ambonezen heeft verloren.

Naar verluidt zou POLHAUPESSY in de Amboneze woonoorden actief bezig
zijn met het verwekken van een anti -Nederlandse stemming onder de daar

Uitgetr. door: , -, . . , - , Op aanwijzing van:
0 verblijvende Ambonezen. v 6 (

Datum: ACD/PA
N. . .

D 38-100.000 #\5 - '52 (3779)



UITTREKSEL

Uit: *»D 10564 Naam: &•?•?•*•»terling-

Voor:OD 3$».. Naam:GEAiïS

Ag. nr: 173252 Afz.: Z.D.A'dJR Datum: 30.1.53.

Aard van het stuk: Sapport betr. Westerling c.s. .
/

Van betrouwbare zijde werd het volgende vernomen:
Op 12. en 15 Jan. 1953 zou in het woonoord te Woerden door de leden van de
C.R.A.M.- voormalige C.E.A.M.S. - een ledenvergadering zijn gehouden.

Niet kon worden vastgesteld, wat op' deze bijeenkomst werd besproken.
Wel is bekend, dat de bekende Lucas POLHIÜPESSY (Saparua 27.5.07)

wonende tekien Haag, deze bijeenkomst als C.R.A.M.-adviseur heeft bijgewoond.
V • ' . - • " i

Uitgetr. door: ACD/PA Op aanwijzing van:

Datum:
i

038-100 .000 ,^ I 0 8 7 5 - ' 5 2 (377S)



UITTREKSEL

Voor.

Ag. nr: 165278
/

Aard van het stuk: Bappört' betr. Westerling cjs

Naam: '̂

Naam: ^

Afz.: r.B. A» dam

. 5

€ f -f, :̂

Datum: 23.10.52

Volgens WATTIMÈHAzou.de G.R.A.M. - voormalige G.R.A.M.S. nog slechts
700 leden tellen. Hiervan zouden er nog ongeveer 200 hun contributie van
f. 1.- per maand betalen.

Zoals bekend mag worden verondersteld, is L. POLHAUPESSY politiek advi«
seur van de C.R.A.M»

Uitgetr. door:

Datum:

D 38-100.000 fë) 10875 - '52 (3779)

Op aanwijzing van:



UITTREKSEL
Uit. • . , _Naam.

Voor: ^x^xjj Naam: #> f • * -4- vf.

Ag. nr: 161J20 Afz.: I.D. A'dam Datum: 50.9*52

Aard van het stuk: Rapport belt?. Westerling c, s.

Volgens een uitlating van Westerling, had de bekende Lucas POLHAÏÏPESSY,
geboren te Saparua 27«5j07 te den Haag, hem medegedeeld, dat het ledental

vvan de CRAM (ypormalige CRAMS ) iiuniddels is aangegroeid tot 1200'personen.

Uitgetr. door: . A f . Qp aanwijzing van:

Datum: , - \ -

0 3 8 - 1 0 0 ^ 0 0 0 ^ I 0 8 7 5 - ' :52"(3779) , ' . • > > ' ' .-



UITTREKSEL

Uit: ' "

Voor: ƒ>) f $ .'$ • Naam: f./t. * • ** - J .

Ag. nr: 145452 Afz.: I .-B. A'dam Datum: 30.7.52

Aard van het stuk: Sapport betr. Westerling c. s»

De plannen van POLHA.UPESSY om de "echte" Ambonezen achter zich te krijgêi
zouden reeds grotendeelé geltikt zijn, vooral door medewerking van SIAïïTA, de
voorzitter van de GEAMS, die geheel onder invloed van POLEAUPESSY zou staan.
POIfiAUPESSY zou het ook aan SIAUTA te danken moeten hebben, dat het door de
CapïS ingezamelde goud voor het "Fonds Kemerdekaan" - in zijn handen is
gekomen.

Uitgetr. door: ACD/PA OP aanwijzing van:

Datum:

D 38-.100.000 (& I0875 - '52 (3779)
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UITTREKSEL

Uit : (oèéï Naam:

Voor: ^3 '7'^ Naam:

Ag.nr: i>$9o8 Afz. : r. D. A'da» datum: 27.5.52

Aard van het stuk: Bapport bet r. Westerling c.a.

lïa&1' WAïHieïiA «Big* dage» geleden beweerde ssa PSLMÜPES3Y saasagswsrlt
hebben atet 4e bekende Meii.e POT* voordat laatstgenoemde gearresteerd werd

i.v.A. de moordaanslag op overste BMJOSO.
IAÏTIMEIA «eiae vaa meaicg te zijn, dat Westerliag - of diens groep -

het met PELLAÜFSSST e i»s ware» geworden.
Volgens WAÏfIÜHA speelde PEUAW133Y thans een hoog spel. PELL&BP1S

ST zou ui. voornemens sij» met 4e Republik Indonesis in ze«= te gaa.a «a
bezig aija hiervoor onder de Auiboaezen ifi Sederland ©ea aanhang te viad*c»
hetgeen - aldus WAÏTIMEIA - reeds tot ap zekere hoogte zou ssija gelukt*

Iet streven van PlLtiUP^SÏ - aldus IAÏXIMESA. - *óu erep
een Amtoneae staat te stichten ie federaal verbied met de Republik Xado&eaia.
Ie verb^ad Mermed« ztdde fATïia^A. dat liij aijo iavloed bij de CRAMS

had ve loren en dat zijn plaats door tSLMOPlSOT «m diens aanhaag^ra was
ingenomen.

De "Badac perm.ki.laB Ea^at .ialoekoe Sela.tan"(B.P.R.M,o.) bleef zich
tegen het strevsn «a de plannen vaa PELM.UPiS3ï verzetten doch ia verbaod

aet geldgebrek «as het voor de B.P.B.!.3. ai@t mogeli,. >•. daartegea met suoeas
actie te voeren.

WAT'^IMSKA wilde proberen oa afschrifteti te krijgen vaa, de brieven ea at
verdere correspondaatie welke POT voor P£i,LAOPES3Y ea dios actie is baadea
zou krijgen. Des e afseferiftea wy.de 1A ÎM3A dan ter beschikking vaa

LOKOLLO stellea, die * naar de meiag van WAÏïiaiSSA - bioaeakort vanuit
Australië aaar Brussel zou terugkeren.

laar WATTJMMA beweerde was het hem opgevallen dat PELLAUPESaï
L sedert eaige tijd veel werd geiden ia de OBmiddelli^ke oaigeving vaa de

öravin Van WBfSSQ SÏIRT», On het doei hiervan te wetea te koaea had
fATÏl?E«A aan sea vaa "zija jotigena" te dea Ha&g, ai. TOASSLA, die aea

verhouding ast de gravin zou hebbes* opdracht gsgeven om aa te gaan
wat PELUBPIS3T van de gravin wilde. "̂

Verder beweerde WATTI15EKA, dat de destijds voor hst "Vrijheidsfoad^
ia ds verschillende wooaoorden ingezauaelde goudea ea zilverea sierades
tot ssa gewicht vaa 4i Kilögri®, aan PSLMÏÏP13SÏ warea afgegeven.
vertelde daarbij echter ais t wat PSLU8PESST s» v de opbrengst vaa dez*
dea sieraden had gedaan*

Oofc de bijdrage raa f.Of5Ö fer persöoa TOOI- de l.P,J8»M.S. - welke
bijdrage «Si door de Aabocszeo ie de woonoorden "belasting" wordt geaosad -

koat de laatste tijd - aldua WAT'H'CBM - aeer slecht biimea. Ë.s.ai aosmde
WATTIÜ^A het gevolg vaa de grote verdeeldheid sa de onrustige steataiDg
welkt zouden heersen onder ds Ambonezea ia de woonoorden, die thaas niet
steer wetea waar «ij aan toe aija.
A51/PA

Uitgetr. door: Op aanwijzing van:

Datum:

4006 l - '49



UITTREKSEL

Uit:'* O 4, ,3 A

Voor: <5p» 'ƒ'£

Ag. nr: 1J9968

Naam:

Naam: <?-^- * . £• £

Afz.: I.D, A' dam Datum: 27.5.52 /

Aard van het stuk: Rapport betr. Westerling c»s.

WATTIMÜTA sprak de hoop en verwaohtig uit, dat Westerling zieh met de
Ambonezen zou gaan bemoeixen en zou willen proberen om een eind te maken
aan deze onderlinge verdeeldheid. Hierbij dacht WATTIMEBA aan de mogelijkheid
dat Westerling de verschillende woonoorden zou bezoeken om de daar verblijven
de Ambonezen een hart onder de riem te steken. Tenslotte zeide WATTIMENA dat
hij er financieel slecht voorstond en niet meer in staat was een algemeen
spoor-abonnement te betalen waardoor hij niet meer in de gelegenheid was de
verschillende woonoorden te bezoeken. Het gevolg hiervan was - aldus
WAÏTIMEHA dat hij zijn invloed in de CSAMS had verloren en PELLAUPESSY zijn j
plaats had ingenomen.

Uitgetr. door: ACD/PA

Datum:

D 38-100.000 fa I 0 8 7 5 - '52 (3779)

Op aanwijzing van:



UITTREKSEL

Uit : -° o 4> a é ^ Naam: 4? o-, />. ̂  «-

Voor : /X> /ƒ /* Naam: <?./f -4 4.J

A§-nr: 13*75» Afz' : X.B. Atow datum: 21.5.52
Aard van het stuk: batr. f*8t«rUag «...

Of Zaterdag l? Hei 1952 was PÜLAÜPES3Y voor een ontmoeting met
Westerling ia Aatsterdaa.

laar mtiUPBSST aMféwdeelde zou hij bezig zij B de ia lederland
verblijvende Ambonezen te(re)organiaeren, waarbij,hij ziek «lid* opwerpen
ala hun leider» Sa door bea te roeren actie - bij noeotde het politiek -
sou geheel loa ataaa TAB de H.M,S. regering op Ceraau

Dit daar PSLL&ÖFES3Y het uitgesloten aohtte om in contact te komen
met de leiders - regeerders - op Ceram ea de h»t.l* verblijvende Ambonezen
toch kim eigen boontjes noesten doppen.

PSLLAUPESaY vertelde daarbij te sullen streven naar een vrije Amboneze
staat in federatief &.I. verband. Terder beweerde hij dat zich reeds onge-
veer 1250 Auiboüezen bereid hadden verklaard om zich achter hem en de door
hem voorgestane doelstelling te stelle». Bet merendeel hiervan souden
leden van de 01413 ai j n.

INI «Bada» P»rwakilau fiakjat Maloekoe S«latan" fB.P.K.M.S.) zou het a«t
de plannen van PELLJLUPE3SY niet eens zijn, naar dit vond PELLAÜPESaT ainder
belangrijk. LOÜÜLLQ had - naar PELLAUPE33Y aeide - genoeg kaneen gehad
es kon nu eeter in Australië bordenwasser worden.

i-£LIAüPJi3SY beweerde gelden bijeen te hebben gebracht voor het houden
van eenvergadering in de Dierentuinsaal te den laag. Deze vergadering dacht
hij de volgende week te h udea. Hierop wilde hij dan zijn plannen ontvouwen
en de Ambonesen raden om ham te volgen.

PELLAUPJËSSY bad «eioe POT ve ra och t om hes te helpen bij de administratie
van de op te richten vereniging, terwijl hij BO&LBOüW.bfi sou hebben aangezoeh
om een redevoering te willen samenstellen, die hij - PELW.ÜPE53Y -op de

v vergadering sou uitspreken.
Eet doel van een ontmoeting aet Westerling was os laatstgenoemde deze

plannen voor te leggen en diens mening hierover te vragen*

Uitgetr. door: Ae.B/*A °P aanwiJzing van:

Datum:
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UITTREKSEL

Uit; Naam: O * » - •

Voor: faffj Naam: *-/^>"< ^ ^

Ag. nr: 150044 Afz-: I.D. A'dWft Datum: 2.5-52

Aard van het stuk: Bapport betr. Westerling o. s.

Van betrouwbare si J de werd bat volgende vernomen»
a* bij een bezoek van het woonoord voor Ambonezen te Woerden op 24 Apül
1952 bleek WATTI'I.̂ A daar niet aanwezig te zijn. Ha =r werd vernomen zou
WATrri'ffiSA toen enige dagen verblijf hebben gehouden in het woonoord te Vught.
Dit i. T. m. de in dat woonoord plaats gehad hebbende vechtpartij.
b. Volgens e ,n uitlating van Gravin Vaa UMBÜEG STIRUM te den Haag, zou
WATTI,".IE2{& het de laatste tijd goed kannen vinden met de bestuurders van de te
Eindhoven gevestigde Stichting "Door de Eeuwen f rouw4*. Van deze instelling t
sou hij, 77ATTIMEÏA - aldus Gravin Van LI BDRS STIRÜM, thans regelmatig geld
en kleding ontvangen.
c. T.a.v. de CRAMS deelde meergenoemde öravin V. LIMBURG STIRUM mede, dat
sl-obts 20 i» van de in Kederland verblijvende Ambonezen }Éd souden zijn van dezf
beweging» of daarmee sympathiseren.
d. Bij een bezoek aan de bekende te den Haag wonende PELLAUPES3T óp 23 April
j.l., deelde* diens hospita mede, dat hij, PELLAUPE3SY, voor enige dagen de
stad uit was* Zij verklaarde niet te weten waar PELLAUPESST toen verblijf hield.

Uitgetr. door: Op aanwijzing van:
ACB/PA

Datum:
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UITTREKSEL

Uit:^0 c .34„ Naam: 6<u^£i£

Voor: A? '$'$. Naam: G, / f . J. i. J~ x

Ag. nr: 133038 Afz.: IjD. A'dam Datum: 11«3»52

Aard van het stuk:Eapp0rt betr. Westerling c.s.

Uit betrouwbare bron werd het volgende vernomen?
Met betrekking tot de door Ambonezen gehouden vergadering op 25.2.52 in het
gebouw "Amicitia" te den Haag, werd nog vernomen dat deze vergadering bijge-
woond zou zijn door Mr. van RIJCKEVORSEL en enkele vertegenwoordigers van de
pers, waarvan de namen niet bekend zijn.

Verder werd vernomen, dat op deze vergadering geïnstalleerd werd de
"Perwakilan Oemoeni E.H.S. znwrafraacBtgtYxxjBxaaagEggaiAfci: (Algemene Vertegen-
woordiging der B.M.S.), welk lichaam in de plaats zou zijn getreden van het
"Bureau Zuid Molukken" te den Haag.

Ook de CEAMS en de KRM zouden zijn opgeheven.

Uitgetr. door: • - / - - ' Op aanwijzing van: *

Datum:
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UITTREKSEL

U i t : d ° 3 < .

Voor : <?*> '$'$ . Naam: <? . /*'. /« . 4 -J

Ag.nr: 1J2661 Afz. : j.D. A'dam datum: 3»3»52

Aard van het stuk: Rapport betr. Westerling c. s.

uit betrouwbare bron werd het volgeade vernomen»
1. In een gesprek zou APQHN0, uitgelaten hebbes, dat de vergadering,
welke ep uitnodiging Tam Dr. KAIHiMA. op Maandag 25.2.52 in het getouw
"Aadcitia11 te den Eaag werd gehouden» uitsluitend ten doel had om de
samenwerking tussen G.E.A.M.S. es K.R.M. in de P.fi.M.o. nog te verstevigen.

ferder zou KAIBAMA. op deze vergadering nog gezinspeeld hebben op het
vertrek van LOffiDLLO Baar Ceram. lierbij zou lAIlfAMA hem - LOKOLLO - ganoeasd
hebben "een redder in noodt. Dit omdat LOKOLLO de eerste zou zijn, die van-
uit Noderland de berichten naar de strijdenden op Ceraa heeft weten te
brengen.

Tenslotte zou ©p bedoelde vergadering ook besproken aijn het voorstel
vaia de Jfederlandse regering aan de Indonesische delegatie in

Nederland, oio een eiland aafcij Hieuw Guinea ter beschikking te stallen
aan de ia Nederland verblijvende Ambonezen.

Br. KAIHAM sowel als alle aanwezigen zouden hun instemming met dit
voorstel hebbes betoond. Mever echter zouden de h, t. l» verblijvende
Ambonezen ondergebraaht willen worden op een eiland onder de kust van
Nieuw Guinea met een gmeagd Australisch bestuur.

2. Met betrekking tot het schrijven van 26.2.52 (zie 152066) werd ver-
nomen, dat dr. K&INAMA geadviseerd heeft om geen dienst te weigeren, wanneer
de Ambonese militairen in Nederland zouden worden opgeroepen voor dienetuead]
bij de K.L.

APOfiM© ,aou hebben uitgelaten, dat hij persoonlijk bij een oproep dienst
zou weigeren.

Ook fAIRATA van het bureau R. M. S. ia tegen dienstneming.
Voor zover tot dusver is kunnen blijken, wordt geen georganiseerde actie

onder de Ambonezen in Hederland gevoerd voor dienstweigering.
Be enigen die in staat zouden zijn een dergelijke georganiseerde actie

te voeren, zouden dri K&INAMA en WATTIUMA fî a .
Van beide personen werd echter vernomen, dat zij voer dienstneming §dvi-

seren.
Wel werd nog vernomen, dat de Ambonezen SIWALETTE en HUWAE, beiden van

de SBAMS en behorende tot de ̂ aanhang" van WATTIMEM «Hffftyg* pamfletten
in de Ambonese woonoorden zouden hebben verspreid, waarin zij de Amboneaen
mmsauuu&xn tot dienstweigering zouden hebben aangezet. Het is niet bekend
welke waarde aan dit laatste bericht moet worden gehecht.

Uitgetr. door: £Q£/j>A Op aanwijzing van:

Datum: 20*2.55
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UITTREKSEL
*

Uit :''*'} <kj>é «* Naam: U c, ̂ ̂~I

Voor: O /ƒ,4-. Naam: <'•/?•/f ^-£'

Ag.nr: 132066 Afz. : I:D. A»dam datum:

Aard van het stuk: Rapport betr. Westerling c. s.

Naar WATTIMENA mededeelde, zouden inderdaad enige tijd geleden de
C.R.A.K.S. en de K.R.M, (groep van NIKIJULW) zieh aaneengesloten hebben onder de
naam: PERSATUAÏ? RAJAT MALUKü SELATAN ( PRMS).

Deze fusie werd eerst door WATTIffiETTA ontkend ( zie 1$7292).
Volgens WATTIMENA was echter in de praktijk spoedig gebleken, dat het
tussen CRAMS en KRM niet al te best vlotte, de KRM ( NIKEJÏÏLW) wilde
een meer gematigde politiek voeren. Vandaar de besprekingen van NIKIJULUW
net leden van de thans te Nederland verblijvende Indonesische delegatie.

De 0RAMS « lees Wattimena - wilde van deze politiek niets weten alhoewel
het merendeel van de bij de CRAMS aangesloten Ambonezen begreep, dat een
verdeeldheid onder de Ambonezen hun zaak slechts kon schaden.

Het voornaamste bezwaar van de KRM tegen de CRAMS, was de,invloed die
WATTIMENA daarin had. Men ziet in WATTIMENA slechts een onrusstoker.

In een besloten zitting van de leiders van de CRAMS werd daarom aan
WATTIMENA gevraagd om uit de CRAMS te treden. Aan dit verzoek werd door
WATTIMESA voldaan, die daarmede van zijn toede wil deed blijken. Wel hebben
twee neven van WATTIMMA en diens "aanhang" nog zitting in de CRAMS.

, Maandag 25 Pebr.1952 zal op uitnodiging van dr.KAlNAMA een vergadering
plaats vinden in Jjiet gebouw "Amicitia" te den Haag waarvan het doel zal
zijn om de CRAMS en de KRM te doordringen van de noodzaak om in het belang
van de R.M.S. de een heid te bewaren en van eventuele onderlinge geschillen,
naar buiten niets te laten blijken. WATTIMENA zal volgens zijn eigen zeggen
op deze vergadering niet aanwezig zijn.

Uitgetr. door: ACD/PA Op aanwijzing van:

Datum: 19.2„55f
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UITTREKSEL

Uit: t> Uj&t, Naam:

Voor: ̂  /̂  /a , Naam: «• • 4 -̂  ̂  ̂ -

Ag. nr: 12?292 Afz.: I.D. A'daa Datum: 7-1.52

Aard van het stuk: Eapport betr. Westerling c. s.

Naar aanleiding van het - in verschillende dagbladen in Nederland- verschenen
artikel: "Tweespalt tussen Ambonezen Opgelost" (o. m. in bet Algemeen Handelsblad"
van 31.12.91) deelde WATTIMENA het volgende mede"

Inderdaad heeft op 29 Dec.1951 in het gebouw "Amieitia" te den Haag een bijeen-
komst plaats gevonden van enkele bestuursleden van de C»R*A.M.S. en de K.R.M. waar-
bij als belangstellende verschillende Ambonezen van diverse "kampraden" aanwezig
waren.

WATTIMENA zelf en ook WAIRATA waren niet op deze bijeenkomst aanwezig'; Wel de
Ambonees P&RIÜRY van het bureau R.M. S.
Bedoelde bijeenkomst zou - volgens WATTIMMA - op initiatief van dr.NIKIJULTJW

zijn gehouden. De bedoeling was dat de C. R.A.M. S. en De K.R.M, een s van gedachten
wisselden om tot eenheid te komen. Aan het eind van deze bijeenkomst zou ïflKIJÏÏLTTf
een korte toespraak gehouden hebben •? aldus WATTIMENA - waarbij hij gewezen bad op
de grote noodzaak voor de Ambonezen in Hederland om één vereniging te vormen en
wel onder de naam van "PERSATUAïf RAJAT MALUKiï". Volgens WATTIMBKA was de oprichting
van de "Peraatuan Rajat Maluku" nog ni^p^fa^jyi^h- Be"fc W- erover in de dagbladen
verschenen bericht noemde WATTIMENA voorbarig en vernudoor KIKEJULÏÏf gelanceerd.

Daturn£.CD/PA
i'*2^.
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UITTREKSEL

Uit -. Q /

Voor : • >? '/ '

Ag.nr: 124598

Aard van het stuk:

Naam: O **

Naam: f -A • * ^ J

Afz. : LD. A'dam

Rapport betr. Westerling c.s.

datum: 30*11.51

/groeperingen

WATTIMEHA deelde mede, dat thans alle besluiten betrekking hebbende
op de ±n Nederland verblijvende Ambonezen, worden genomen in gemeenschappelijk
overleg, door de vertegenwoordigers van het bureau R.M.S. , de G. R. A. M. S. en
de StichtiBg*Door de Eeuwen Trouw" *

Een van de op deze wijze genomen besluiten - aldus WATTIPffiNA - was dat de
Ambonezen ea de organisaties vande Ambonezen zich niet swer zullen inlaten aet
extreeffl rechts- ef lisks georiënteerde verenigingen en TtEederlaad*»).
Dit besluit was - aldus WATTIMSNA mede genomen als gevolg van het in fe«-
handeling zij ode regeringsontwerp, tot het instellen van "interaeringskaapen"

Be strijd voor de bevrijding van Ambon, zal gevoerd worden door de Ambo-
nezen zelf. Tan Westerling en diens groep verwachtte men wel steun te zullen
blijven ontvangen, doch aet BOELBOtJWJSR en dieas N. V. U., waar zij weliswaar
niet afwijzend tegenover stonden wensten zij geen contact meer te hebbes.

WAü?TIMMA is thans als vertegenwoordiger van de C. R. A, "".S. tewerkgesteld op
het bureau fi.M.S.

Hij vond het vreselijk dat het bureau E.M. 3. zo helemaal financieel afhan-
kelijk was vaa de Stichting "Door de Eeuwen Trouw".

Bij zei de, dat Generaal SCHOL'IM contact had opgenomen met het bureau
R.M. S. met als gevolg» dat binnenkort vertegenwoordigers van de R. M. S. en d*
C1AMS een onderhoud zullen hebben met Gen. SCHOLTEN. WAffüMESA noemde dit een
grote verbetering gezien het feit, dat Gen. SCEOLTEN aanvankelijk afwijzend
had gestaan om vertegenwoordigers van de R. M. S. en CRAMS te ontvangen.

De nieuwe sociale leider van de Ambonezen, de ei- kapitein MARIS noemde
WATT I3ISNA een pracht kerel, -daar deze getooad had begrip te hebben voor de
Ambonezen en hua belangen.

Sen vervanging van oen. SCEOLTES door MARI3 zoudoor de Ambonezen met grote
vreugde en j.nste.üming worden begroet.

WATTIMEHA beweerde da,t <l«j Stiehtiag "Door de Eeuwen frouw*1 hem communist
heeft genoezad .

Uitgetr. door: ACD/PA Op aanwijzing van:

Datum: 9.2.55
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Uit: f*Ö /ex O

Voor: 'V * ƒ X^

Ag. nr: 124598

Aard van het stuk: Rapport

UITTREKSEL

Naam: -
o

Naam: & i• A. (f

Afz.: I.D. A'dani

Westerling c.s.

Datum: 30.11.51

T.a.v. het bureau der R.M.S. en de C.R.A.M.S. merkte PELLA.OPESSY op,
van pening te zijn, dat deze hier in Nederland vrijwel gdets kunnen doen
voor de strijd op Ambon. Alleen zouden deze instellingen kunnen trachten de
belangen van de in Nederland verblijvende Afcbonezen te behartigen.

Uitgetr. door: ACD/PA

Datum: 9.2.55

038-100 .000$ I 0 8 7 5 - '52 (3779)

Op aanwijzing van:
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Onderwerp: Activiteit WSSISfÜ-BG 0*9»
(Ambonezen.)
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Bij gesprel&en wet >Utboneae bewoners v*n de woonoorden te Be»m,
Buisen an woerden, is, n««»r ven betrouwbare 2ij€e werd vernoain,ge-
blek es, dat er onder d* bewoners van deze woonoorden vri.i sterke

e$i:gestalde stromingen — controversen - heersen t.c.T, de CRAÜ3 ,
et "bureau R.M.-% en «M53TBRL3t?Ö.
Zeer opvallend Is d& erbij het verschil ts waardering van de ex-

mllitairati en burgers t,©.v, de C.H./*»M.'J* «n het bureau H.M.3.
De grootste vrij eigenene grief, bij welhaast all® ex-atlltelren

tegea de C,R» «.M,8. is we}« dut öeaa Instelling haer oorsprong vindl
In de destijds In Indonesië opgerichte organisatie de O.H.A» (OoiiFn.lS'
si© Rechtspositie ^aiborieaen), die witgesprok-cai B«ï* georiënteerd

î s eö wanrblj geen ^mbonese aHitolren als lid werden toegelaten.
Dit omdet rle leiding van de C.R«/u bevreesd wss, dat de organisetie
êoa voor pro-ïjïederlands ?̂« worden aftngestlCBa.
Het zitting hebben v«n meerdere ex-militairen in de C,H.A.M.S. be-

sturan werd v©rklaerd, door erop te wijden,det door de ze»k
SWH3HT3 en alles wet «iasraee sa»«®^»t, ten seerste was' teleurge-
steld -In het btiresu l,M»3.Door daadwerkelijk ateim te verlenen aan
de C. U. A.M. ••'?., ïi8<3 i*i@!i gehoopt, döt,ge«n te berelkm w*K*Fin het bu-
reau M.M.S, ha*i gef«fild.Jte»T echter tnsns reeds volöosnde daidelijk
Is sebleken, dat ook de G. R. A.M. 3. evenmin etm de gestelde verwaeh-
tingea voldoet, is m®a\t de overtuiging gekomen, dat het bureau
R.M.--J. - dooh dan aereorg^lsreeré - In feit© onontbeerlijk is.Met
deze peorBsnlsatle van het bureau R.M..-Ï. word ds» bedoel d, da t do^r
dit bureau de politisko-sotie voor de vrij»a*ing - oofifhmkelijkhaid-
van /mbon raoest worden gevoerd.Voor het behertigen VOB S© uitzonder-
lijke belangm van ds ex-iC*&*X»L« müitairea, a^et dan een speciaal
teor@au,of afdeling worden opgericht^ '#tm afdeliag " perdjoeang^aw
wellce uitsluitend &ai opisoafö voor de bijzondere balarigen van deze
eot-iallitaireB.Gelden voor de door dese afdeling te voeren acties
sulian door het bureau R.M.3. beschikbaar mostri worden gesteld.

het waa ra®i te ®V®T^APJ^^QQ& LdCQüo
_____ __, „._„.._ '<*M*, flr. ''f^".ÖTfwTJif*'warQQ de aen:

l véWêeXdTWÏJwel al 3e ©x-^aiiltöiraa weren tegen hem, terwijl bij de
burgers aowel anti - als pro - stasrien vielen waar te a&ian.

WE3ïji'RLMG is zonder uit^anderlng voor alle eüc-milltalren aog stetdi
,&e "grote held". Bij de burgers Jtoraa dit uiter«ftr<! miiïder tot uiting

Vele bewoners aijn niet bijster te spreken o¥ör de
bedoslde b^^oners sijn van mes Ing, da t iii d@%e ratlaa hoof dzakel i Je

vor tegen woord i-gar 3 van de ü.R«rt*M. :->. sitting iiebhsn. Het kcaat » al-
dus dese bewoners - herhaaldelijk voor, d«t in deze k^npradtn be .̂1»
singsn -worden stticjinen ai faatttregöl'sr» ^rarden ingevoerd, sonder dat

de bewoüers daarin worden gekend* Baarteer 4sn tegm de hierbedoeld®
ffifietregelea m. beslisutngen wordt geproteateerü, wordt door de karap-
raaari gedreigdfaet repre3allid-iBa€»tref?öiea in de vorra van e^a pak
slaug ©o dergelijks.

Ook vielen ateciaeii te beluisteraa vaa e*s* id-air*® groep bewonera, •
dis aöt de kampredaa best tevreden

j eehter vond a^a het vreemd, dat wam eer b» v. ambtenaren
uit den Haeg In de woonoorden kw^en er vaak moeilijkheden ontstoo-
ft «fH1 4@ ^eratandhoudine m aant«iwerkJng «et a® plaetseliike
autoriteiten steeds goed was.Mierbij werd er fa h«t wjaoBder op
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gewezen, dat de verhouding m samenwerking d® burgemeesters TOB
de kleinere plee teen bijzonder S(>s<i wes. Ia dit Terend, werd «sok ge-

i*e£er?, -Se hemd Ing vso de bevolking wa kleinere plcatsen t«oar
d© bewoners fler woonoorden.

Het -TOS ae bewoners op^eirell en. , nut h^t ^,eer<?«re Kolsn is
kwwr, fint in ü«3r»*a giezeten lüacnosiSps ICCSSCI.T; om ai langs de

wocnoordtn redan.Als bijzondeAelvl : --er-at hiertij 7€rt3lfl,óiat de
ssnsn v«a aen oer woonoorden In de pi?ov5noie 'leeltaia hedöaa „gstraott
soofo^ auto met mdoneslërs te 3toi5p®»J>e Sifloaesisölie %'estaur-
der isou toeo, door vol ges .te gö^sa üiel a ij n v-aggersd®n. '

o-rer ïict elg«a®aa is -men slecht to spreke o-ter het optreden
fien. .l>nïiUi.TïïT*Bit1 dim 3 e?;n steil ing was van mes ing, (let d©ze oad
K,,,M.I»1.-. generaal de yoabcmezen isö@r aou steiaien ^i lelden* Gebleken

echter is, de t de OIK! ge^erael alleen mssr bevelen «m orders ul%-
Tüüröigfj ei d.at,rblj 'te liet bij^and^r speculeert op cl© militaire ge-
voelGii^ rm Instelling vm de /aaboneaea.Het wordt al^eaeen betreur^,
dfet G6ö» :3QiCL'ï̂ l blijkbaar niet v/east semeti ts w^rksa met d«
C.H.A.M,o, of het bureau R«M*3. Dit ts meep, oiaclst bekend Is, det
Gan. oCKOLTSï net In IndonesiS slet beaeden sljn waardigheid eestte

-met de Ambériese ¥pouw€n an kindepen te sprekan.

en

al as bswcmera betreuren hstt nog st®e4s ti iet te weten waar
Jfi«V&litia -sraa ï*an hebben hefeïöfe aac.r ihiri geboortelsad
isarr stöeda nist begrijp«i T^Qfron si. j aiet naar Hiei

krmnetii.Het Mereö<Ssel v«ai *1® «x»militfc'.lren he»%a sleeiits
:wenst n«l» opgenomen fee warden in hot; K» L» *
• Ia het algemeen msylt het gemia g®v&®l$ vm.i e*m fcr

gerend© figuur, dis 3.ij ten volle kyiir.sri var trouwe».

Al met al noet tas slott® vmj>&m opgenerktt dat 3e invloed van d®
C.R^A.M.^, in 4e wöonoord^i d@r ^mbone^«i te feite niet erg graot la
alleen door het besetten mm 4@ voornaamst© -functies in de k^ipred^
m bet dpeigen .Tiet represellieHMiatPtig^fln» »ijn de leiders T«a de
. n. A. M, 3. iajstaat Met naar buiten te doen *oopkonen, dat htai opga»

eigeneen wopdt- mm-rostpd, gesteun •! en een krachtig geheel

O, 4.



Uit:

Voor: .i-X)

Ag. nr: 123582

UITTREKSEL

Naam: 4- f , ,4,. ̂ <j

Naam: e~,-i*ï_̂ „ -̂

Afz.: I.D. A* dam Datum: 15.11.51

Aard van het stuk: Bapport betr. Westerliog o. s.

.ATTIMEHA vertelde dat enige dagen geleden door de aanhangers van
Dr. NIEILDJÏÏW, ondergebracht ia de wooaaoorden voor Ambonezen in de
provincie Zeeland, onder de naam "Kepentiugan Rakjat Maloekoe"(K.R.M.)
een verliging is opgericht. Deze vereniging zou volgens WATTIMENA bedoeld
zijn, als tegenhanger van de C.B.A.M.S.

BOELHOUWER vertelde van Mr. van HYCKEVORSEL te hebben vernomen, dat
NIMHUIS door de R.M.S. «as ontslagen*

Uitgetr. door: AGD/PA

Datum: 4. 2. 53

D 38-100.000 (& I0875 - '52 (3779)

Op aanwijzing van:



UITTREKSEL

Uit : ̂  **>**''. Naam: is^u.ÏJi j

Voor : ̂  '^ '5 '• Naam: <?x <^__ ^

Ag.nr: 122028 Afz. : I.B. A»dasi datum:

Aard van het stuk: Bn^poSTt betr. Westerling c»3»

C

In ««a g»«f*»k» dat f, TüASELA - 2* aeeretaria «sa de CRASG3 - op
2 Jwrwaber 1931 vc*td«f deelde fay oede, dat !ASïï'aBS»A beolg «39 aat een
tour lange de Tersobilload* woonoord» v»» d« Amb0»«s«a IB fifldftrl«Bd,

!>«*« tour hield vorltaod .-net d« octrotitt «eiice ronrakt «as door rer»ehil-
l*od« yar«o};«ivic^«3 * T»rhttlai«gea * di» op last van de JBed»rla»!ac
ring d« laat«t* tijd plaata gwosdsa h»bb«a ia d« 4abon««e vooaoozdlm.

d«eld« ¥!L3mA aed«9 dat «AlEATArao f et kvraea Said Molukken
«u» T«rtrokk«a* t«aa4nde vaa» deazuLt te proberen op Cer«a

t* koarati.
Voort« »oii BA2EtHO?-ROELF9E5)ül - voifffift» tïïASELA * ie

,g^k«erd «tja «B rsrolijf J»uden t>i4 xi^B rader te
ÈAZKLHOy-SOELFSÊm zoa fctsig eljn .set 4* v» rber«±<iin««n Toor «nt ai«w»«

tocht »«ar Cena.

«at Lotraf t de aieawe b«at«iur»»«aawf&«t«lliBg raa d* C8ASS, a«ld*
fïïA3EM y dat bot »«rk Bi «t erg «lid» Tlotte».

Eet piaa oa •«& ««PMS pnMM«ft »SHUB*-MAlOTBï* ai t te $«r*& «M Bo^ «det

TÜABELA bes«haldigd« het buxvau £nld Malïikken ts den Haa^ « «B ixt b«t
bijaoHtier WAliïAYA -van "a/mpitthiön a» t do coaaaniatTO'1.

Hat 10 vel «aar * aldua TüASELA - dat «OBenteel d« «eest* «t«aa «oor
d* AabocMOMi T*D da o$saaKfii*t*B vwnnujht kan word «n» mar d* labozi«>«s
lop»u M«rawd* kans de *ymj«itJiie irsn h«t Nederlandse volk ee VOB Jiaerlks
TsarUesseo. ïn elft grevwi aou d* CBAMS • rol^eiui TilAS'U * het i» dez«
a£«t e r>8 zi^B «wit het

Uitgetr. door:ACB/PA Op aanwijzing van:

Datum: 29.1-53

3 3 6 1 0 - '50



UITTREKSEL

Uit : ̂  '> '-" 3 <^ v Naam: ^ ̂  ^' ̂  J

Voor : ̂ 3 '9 'j? Naam: C* °--«~. "a

Ag.nr: 1212M Afz. : I.fi. A'daa datum: 20.lU.Jl

Aard van het stuk: Bapport b«tr. Waatatrliag o»**

12.10.51 dealde PELLAUPE33Y ia «es geep;rek •*&«, d»t tijdaoa
lijf t« Singapore» aldaar TO r d« inliclitin««ndi«Q«t Tan é* teptiblik

ia optrad de lBdoB»aier POBAB .
POHAJi •&! naar »lle waarschijnii^kl^id identiek *ii» aan Ut*» POKAB

(Feoataag Sientar 23.8.1Ê), secr«t«xls vao fet% eonoolaat es* fi.I. t» 3Hg^»
p^tro, dio op 26.0.31 saaie» a»t de chef van de gvbftiae dle&at> der E*I»t SOSBQM
5ÜKUÓÜJE), B?t4»a, kafcar Kosaaa, par E. L.M. vliagtaif op Sohiphol aankmui.
^eao«ad« paraomefi braebtea Ie lederlasd o.a. ewa basoek aan bat boofdbwraaa
tr&a politie te A&atex<daa «n rertrc kas op 50.8.51 Yan Sohipbel naar Loadoa)
Venier Tertelde PELL1ÖPÊ3.3Y, dat -UÏ.IMENA bij he« waa «awaaat aa «evzaa«a
bad on een bijdrage 9*s f.5000.- Toor d* Gft&ltS.

WATiiaiSHA sou aan PELLAÏÏP£ü:>T het e.e.a. verteld hebben over zijn tocht
naar Westerling t* Parij* en over de plannen van de CHAMS o« eveatoeel
aaaen te gaan oet Weaterling.

C

Uitgetr. door: JLG&/PA O? aanwijzing van:

Datum: 27*1.53

3 3 6 1 0 - '5P
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Onderwerp: Activiteit iras ffSSfULVO ©<
- - - de C*H*A*M.S.)

OetobWP 1951.

G e. h e i a *

W 1

^ i

A*

Sssr '<raa zij a® werö zoa la bet woonoord
/\aboa<K&aa t» ff0erd«»0p 8 Qetotenr 1951, door

•vooraan steondö flgurec. uit d<? 4nbon«M ;:ame nschj.p ia Meüerlond
gea zijn g®liöttiï«a*
te© bijeenkomst »er« o«m« gesproken o-rer 4»

tot aanflawttiking mot «ies* a®

an an de
WI3»

of dlans verteg«BLWoordlg«ra»
;;-a overige of

met
uit

dat h«t
der H. M. n. in eU<: te nomm. b«3l-,iteii %;el -vordrai g«koid

en .-lotus, 3$ ö m öi®ss Tartegenwaoi^igars, aiofa atrlkt xull«t
houden G on d@ «mlptga dsf-rroor opfjemnalcte OTei*e«mkoa«t,- Bn

vaa desa nieuwe @@ac®pt OT«r€^®B,kïM«t werd geToagd Mi
Ho. 3488 -O -«50 -roa l Octote*

Terder a©u op dleze spmsnisQmst zya ge^i^icefö, cxa v tg d*
Amtxmesen in ö® woonoord*» t« veareoekea, so'wwl

te ht» ïMKsit sljnde goudan «n xilvwno foorwerpea, af t»
taa ^hoe-re ran d« strl^a voop d© TrijmakJag -«w 4*

-R»M« >.-
Deze actie lied da inr>t«3nlng ^an el de efm^esigan.M9!lot«B werd,

dat de op de^e wljse vertereg«o slersdso «n geld«n sullca
1ï®"h©erd door het onlangs iag@3t®i<l« *f __
Mede werd toe slot», de t het ^rl4h©l*a*foKl*^lÉ l6v«p la

QT®rleg te zijn ge truien met tiet bestuur ten üc C. R./». M» 3,
list bureau H.M. 3,, snl bealisscKi op welke wijz@ '00 waorvoor de
Teztcregfln gelden zulle® wordan toateedU
( M Ie t Is kimn«ïi blijken, dat bij deso beaprekirsg zou zijo be-

sloten, dat iedere Mnbó&&3& ifgrem ^ud aou moe t «a afstêmi«Wel
aovi de bekeaide ?• "Vy,T!'IlrIM^ bierbij iiebien gelegd, det wscneer
ieder der 14 000 in Nederland verblijvwiuö .jsbc«ies«Q l grcaa
goud voor deze-@etie zouden af3ta?>u» dit reeds e«n hoeveel TWI
l, 4 K. G. goud zou oplevaren.O. )

Verder werd besloten, dat bij eYentuels gesöhill«ti tassen de
C*H*^.M«S en hst bur©au der ru.;i..'x., dese ter beslechting zull«
word^i fooreelegd &ÜQ, Het bestuur t-aa list * Trijh«iA««fiHitett«

(Opgemerkt gij, Aa t de ^vitttrakkine n l»*reau «Ier B*M»3.« Ja €*
plaats is getreden voor het bureau "Sui<!-Mol>ikr: «n* te êm Ha s g. O }

voorta» om te taföelitia 4e gmtz^el 3C3e<3i,«H «a*
no gel ijk te mak® tij 40 Ajabonezea.Oatreciit sou wor<3ai, f «s» In

dasdan tg belachelijk dagllefet te plasts«a, dut MJ «oor d*
Riet meer t® b«ftdhevtn' ^>u zia ia »14B huidige

Bi4 e.e.e. sou d® bedoeling iroer &itt«a o® In zijn pleets
angesteld te kri^ges Dr. KA1SAUA.

^*ik2tt1Sïo8**Mtéld *"* de |liiste oors8Rfc ^« *««



KI», 3426 * t
-ari jté Octobar 1051.
G a fr e i

** g »

yee&tatreoka •
w».»*. w«« mm van ««laf* éat let}ii«ftliii~ïwt WRmM moest

hersteld en a iet neer a&eat l©pai via w iBfütfïa»

Gesproken werd verdar over bet treffen <wi na^t-Q^elea door de
0*.R»A»K«3. on €e gcadoedereja,. TKI föoif»! de ez silitsljMBj te de
Amlxaies® iieĉ cK>M«B i»t baéinN. te %ve»g*u
Hl©rl»i4 kw§® tot tiitiisg^ dat 'P3©i*a2, IWBN$ Barreesdft dait desa ouÉ
militair® tegeB !a« eî ajot leiders sudlleB opstsoa. Als oorzaak

sterr lin^? mede' een f|ü%*@ig aou aljr; TUI» het ge«n. vertrotrwfle meor

eleOofc weprt

o*.a« p de léar v|a} aai
m

Op
M. :.
JT. 3ZA9EA
i, wam o
S* 3MALSTT1
P* TCfcSSLA
^* SÏLOOY
T* ^PPCHO
T.
J. HOtA

gesteld els
dat het

X. SIAHAEA

âr.

Ie secretaris

ld.
ld.
lö.
M.
ld*

fDe%0 lestate is de belande

desa
a* g» *

Sr.
T*Wf.

a)ad-«§adaald. 4® t Let fcestuur

J i.) 3

ir. d»

laatst* ala

bok «i d is of ®x- behoud» s te
aader® paraaaieti lij ie

ljn
Ingen ©p a Cct;ob«r 19S1 te

4



(i £ rf .'''•'" f
<v • ' . • ' V- f

UITTREKSEL

Uit: ' '•> -*

Voor: ""*> '?

Ag. nr:

Naam:

Naam:

Afz.: 1.». *'«*»« Datum:

Aard van het stuk: »»J»i*Ort featr* Wa»t«rli.Bg C. S.

Uitgetr. door:

Datum:

3 Octobar dealda BOSU30U3&K maae ««B aohrljveti vcm POT uit
te h*bb*n ontTaogttCt waarlö POT m«i «4*eld«a e«a eatao«tlog g«had te
aet d« «r«n«@B« te Parijs rerblljvende LKDLLO. Bij de»« ontaoeting bleek
POt dat LOSOLLO tos aiieaisn TAB de anreetatie van ;>WI;£RT3 ook de

bad, dat POT bij die affaire e«sa verraders-rol had gespeeld. POf
heeft hierop aijn Ambonees paspoort «n zijn awtmtelling als Is l\ii tenant
bij het «leger van de R.M, 3." aac LOKOL10 taruggegavec «n dit ook
schriftelijk beveetifd a»» d« voorzitter vat** d« CBA83 ia 8«derlii£
aas %r. vaa SIJCKSVORSSL te dan Baag.

Verdar aohre«tf POTé &a* VaaterliBf aiek lag, naar de boodaob&p
n.an BOlOJiOaWB QJB Tooral &oep*l te ai j n t«$enov«? d« C£4MS« featerling waa
van mmieg9 dat L010LLO «een bolan^rijlce fifuitr aeor «as la de Aabocese

vooral Met oadat iOE)MX) in aijn levensonderhoud te Parij» werd
door HIKHKÜI3 en dos gehool van HI-in;IJI:-> afhaakelijk

Op aanwijzing van:

as,1.53

D 38 - 100.000 I0875 - '52 (3779)



UITTREKSEL

Uit: -

Voor: -"D ''?.2

Ag' nr: 120200

Aard van het stuk: XKQXS5KK
Happort &'3tr» Westerling e.s*

Naam:

Naam:

Afz': I.JU Datum: 6.10.

«AfTIlUBA deelde mede dat op l Oetober 1951 ter vervanging vaa het
bureau auid-Molukken - was opgaxlcht hett WVSIJHSIB3-K)HDSW, oader voor-
sitterachap Tan de luitanant-kolonal (arts) K4IHAMA.

Vexdei' simden in deza M.em*« instelling zitting hebben» WAIRAÏA -
en nog enkele leden Tas bet CH&MS-bestu.ar. Se juiste foraatie ran bet
wVrijbeids-.?oiKleH zal ao mogelijk nog nader worden do rgegeven.

let "Vri^heide-Ponda'1 @al de "uaiitaire aakan" aan de CMMS overlaten ea
zioh uitsluitend bezi^houdeo %et de politieke strijd Tan de Ambonezen.
HIEBHÖIS ea SA.TT1 aoadea niet is dit «VrtJfeeids-Foada»

vertelde ook nog, dat AfO.^RO zij» oproep v© r het vervullen
van iijn militaire dienst ongeopend Bad teruggestuurd.

Baar aanleiding hiervan fcad SAfïITOKA van een "relatie* vernomen, dat de
afd* A-l van bet bureau van de kol«van Bevaren, welk bureau deze oproep had

uitgetr. door: Terstaard> ^^ aanleiding Herra£Ps309ëïJf«s van: maatregelen sou tref f ene
Datum: ACB/?*

26,1.53
D 38 - 100.000 1 0 8 7 5 - '52 ( 3 7 7 9 )



UITTREKSEL

Uit: r O tó J * * Naam: ^ ̂  ̂  £l ^

Voor: ^"2 'ƒ ̂  Naam: f*. c— ^

Ag. nr: * W4 Afz.: !•»• *'*«« Datum: 3.lO.$i

Aard van het stuk: A<St4*it«4t@e fto»t*rllag 0*0*

Ie »-«t ïKJfc*14v»8 eo* 9426-0** 30

Dit
4at êe auto, xiJA«Me ast lafttetbadoald keoteket;

mm 'elï «awig«.b«irUfi J. . v?0'̂ ï B:> , Oovort FliDokatmat 2ö!> te
Badoeia© aat^ a»rd ojp 14 3«^töt6Ï5®r 1951 ( semd«r <^aaff«ttr) v@xt«uxé aa» o«n
sööker«i SI,:W"J1''>» Farko, woo«n<ia ia.nt»lairaat 3.09 H-*oog 't« Aaatstdam «B i»
t « t twjsit imrt «we ri_4v»ar(ilgJ-^.d«»'b««L^B BO. 74?4-9 «fa*g«»«n «f 10*4» S*»

?ol#«,,a op^ve van > «t ^«voUslBé^-rvglstdr v»n d* ^Ms»*cte A.-ïia*or4»ffi* is
ia 4fflat»rtaa ge«a .̂«ffoooa a«t d« nas» i^arkö itl?^:,Ql-j ing«aoyr«v«a«
Of vei adr»a ;4.ntölatra3t iOÖ ZS«Ê@,:« wijo «o ?n o UE;i
«err. UUUUnvuiïBOSasiITSdB .3UB» Satóle, cjeb. U Cv«u-kov op ).4.9ö,

weus lMtim@f piaöiiïte se :l«nrar. JO "MV'v.^A, üaa,
ie ai«a 09 27.5.04 BKdwiftmas sjaUooallteit, souder
&id« laaiatjgeBO«ad«o ia op politiek t«xr«Lt

Uitgetr. door: 4QÖ/J4 Op aanwijzing van:

Datum: 24a.§3

D 38- 100.000 #, ! 0875 - '52 (3779)



iy\-e'f • <-*> f(3'v-i**y
Mo. - o - *öo. J l ..otober 1951. ••

5 Activiteiten van
0,8» ' , .. -~

s SIIBB£3ii«
Bijlagen i 8 Itwee). "~"

Ven vervolge op het dnzs* geiieia soarijven Ho. 3486*0**00 vaa
Bi«e«-19§i volgt onderstaand e«m vervolg-rapport, opgemaakt door
i® in aangehaald schrijven net <*• aangeduide persoon.

BS September 1951 werd S. telefoaisoh door
uitgenodigd cm Dondardag-ocht-end naar Wo«x>d«ai t« kot^sn, Sas r WAf*

iftts t« b« spreken had. Van ftfo«M%i souden ^ij aan gtzamaa-
lijk do o r kuruiön gaan nnnr »)en -tlaagB waar csa 13 uur ten huiK« TSÜ
ALBËHS» Toren straat 76 fl« bija««ü£omst ssou plaats 7iad4B voor h«t
paraferen van dg ovsreanküiugt tussen (BüUJïÜlMlJi) en
do OHAM8*

f® Woerden bl®®ky dat d« nieuw® bestuurs-sam«ast®lling Iran ds
ideae s«cienst«lliag z&l nog wo^ösa dcor^üeveii. ?.), bij

het ontwsrp TOOF de o^ereej^coast met ^SffiJ^lUG bad
nen-

?. }
H»t is ai»t b«k®nd wi® ée t«kst va» dit aieiiw» ©atw«z$ heeft

£7 ^'pteinbörr 1951 w«rd dit nieuws oatv^i^ t»n huize
•?aa AU9BR8 aas o-röstjaatigd. Laatstg®a©«ad« reageerde
niet op d«2« nieuwe etfïtwikkeling en gang van sake n, aaar b«loofd«
•ilachts, dat hij d«E« oono«pt-ovöre@nKoyist go spoedig mogelijk
öaar vflBSXSRLXHO JROÜ dooreen <i«m*

4@«ld« a©g med®, dat op E7-®-
ham -Boail-iouwer» gö8Ghr»v«n hads dat Il/KOU^ in Parijs
en daar oontact s&oeht net K)f . Het gsruoht dat LOüoUx/ via Nieuw
Gtanea nanr üfti-aiu WRB vertreKXan, ble«k dua niet waar te zijn.

ffex&tp had V^EJJTEIUHG ge^a^agd o@ faam twea dagen van tevojren
te w.varsoirmwen waaneer de OWMS-vertegiawooï^digeï® naar Fasljs
aouden komen cm de ovörsenkaast iist hem definitief te oBderte{cene

^ËSï£*lS<IlfO gom er daa voor ^orgsn, dat te ^ftütwerpea een atito
klaar zon ®taan o* de^ OEftMS-v@rt«g«Bwoai€ig®ra naa» Parijs te
brengen.

¥ol@eas * die kennelijk raet ssija figuur verlegen faas
over 4e?,© nlowe van %aKen » EOU het nieuüe bestmir van de

eenparig besloten h<abb*m CM de supervisie van de H.M.3.»
jT«rfeegeawoordigers - i&KOU£ - en NIKIJOLUW te erkennen,
i la dit feest»«r ssowden éan ocfe aenhaoners van KBCXTULUW ai ja
{opgen^wn. i£Leehts de «Elitaire ^a^ean xouden B© hse l aan de

worden overgelaten eu HUWiüia KOU cat slagen worden bij het
bureau z\iid Mol^kea*

Hieruit blijkt dus, dut H®t pl®n vaa cxa g®a«*l ®«t
d® H*M.fci. te breken ea blindelings te volgen, gefaald
beeft* heeft moeten ^wiohtcm voor êe n«ns van ö®t
btstuu? 01 onderlinge geschillen onder de AaiïmQmn in
te

Door me j» HZLLBV Han^eafeusglaaa 1£8 Öea Haag - zie «««B* sehri j
ven üQ„54B6*«Q*»§o van 4-9-1951 - werd een gedrukt pamflet samenga-
steld en verspreid. £en füto-oopi© van dit pamflet gsat bij dit
sehrijvea. Siada»



Ho. 348* - O - '80. ^-'-^ ̂  f"'° '**'**& Septeaber 1951.

i Activiteiten van !' ' '" '"" ^
e. a*

vervolge ©p' het @©hrijf«ii S©. MSS-O» go vm il 3®p~
tenber 1981, volgt onderstaand een irerwlg-röpport, ©pe©ia»f&t door
i© is ev€Baasg«tiö«lè sstoijTi® m«t 3»

Tijdens «®a oadeffeoud* dat 3. op Vrijdag 31 S®pteiiï>©r HU aet
t® woerdea &sd, vertelde IsatstgmoeiadS!* dat PATTf (via

op
on zljo él«stpll©lit t®

'Het ligt In de ¥©*w0htJag «aldus WATTHOHA* dat APQKKO Clld
«e caAM3-l@idtogI ook cméede de wapenen sal worêfB geroepen» «ra
bij Nederlander la* WATTHMIA, di€ niet e^5 op gesteld Is -
öear laststfeüOi^d® een aaafeaa^y î u al|s Tm i^t bureau 2«id
Itoluklcen - Tindt dit ©@a ia£K>i@ ©plossla^ ce AHKKO ra®t©«a uit d®
leiöiog w»a ê® t© zetten* Wanneer PAfTT ®n Al^ï^O .uitseren*
g@euö zijn,' blijft er ss» net bupe@«ti aild Mcduldcen a©g naar één
t©ges staader omr - aldoa - nl» d® Asbaa@®s MÏB^ÏA»

Ook Is uitgeaetiöteelö. hed feij §ewetote ieano«
aan, dat LOKCSlfi vssult an»aa@l a0©r»i®üw 0«ia®s wg® vertrokken

iit te probörai op c@x>«î  t® konen, d
o?srge drager- hebboti a«n het bureeu '7

niet w©! »w dit

Het deor K)SLHOWiSR opgesteld® ^«aifast C@®ö efsobrift hiervsm
werd u reeds bij bovoriRsengehenildi achrljvaa toeoaondaa» V. ) , zou
a-iM©na d@ CH^MS aas ö« Haderlandee pers 55 i ju amgebodan. Ifaer aan»
leiding hiervan zou in het degblsd "ïl®* ¥8d@rltaidt? VBIÏ

hi»roir®r «©a kort artikel Ei ja

» dat het te a@ fe®sfe@llag lag om op Zon
dag B3 =i0pt®ïaber 19§1 de ov»rsenkOKist tusa«Ri «m -'J2STRHLJKG
C si® teiörwor desz* s^rijiwaa Mo,34g®»0-'» ^s 10-9*1951» ?. } te
pareferan» Hiermior sou ia®a tm feuise %a ALBKR3»
Dea lisfig» «^ 18*30 uur eijeenkonen •

Oolc NZWHUia wa0 kortf@led«n bij "•ATTIMBIA la
d® op feassoafe gewe@sts •wrgsselfl TOS ©€B Buropeae dara®,
identiteit nog ai©t b€fe:®Ra was. HIHHUZ8 ^ds»oeg aiej& al* a©er g®-
beteztanig wat, des© betrof; WATTBOelA 3^><^t ni©t mst lu^ar
spreicen ®n aelf heeft &söo©ld© osfe g®@a woord gesprokan» D®
ent© weeifmede en ®©@Ffc©a0@lsï® ^wanea was
¥aa liet kaatckan : lJD»iai9e

SÏMEÜIS kwam, al<Si*s WATTIMaiA, oat nemen» LÖK0I&0
@^ seteiftelijk® ^@rkl@ria« te ®
d01ijk© c^hoorsi.nKtteid am I^KüU.,0 moe 3 1 teioven

s d«t hij nooit ooetaet met sou soeken*
sou Hierop d®

eptenbe* 19SI voaó ton
Reeg t@ IS. 30

Is M®d*rlasi« s
! . «wal @n

tot teek <|@
^ ^^3 ™ ™ «M^rt^

PR



ö® M»ef«rlac g tos «P *«io<rtc irna WAWJWM *«&t»r al«t «oor»
S sscrata «Big® totem* M»ILijlBlM4«i felj a« leiilag fes «e

sl|a g«r®§saiï* C w© t dit w©* mn«tlljfc&@««n w«ran w»*d a int

soBengeateld, waarbij
aen» Si» fel J d®

S4
M4 i«»lie«
wordea

dat 4® öRAM3«l*ldt&g ©palnuw smi worden
«r©@ Jmteiösen ssmifl^a word*

MarSse te DsfSönesti &«<Sd«
1951 £©0 É@a« al®\»f

®t®m eakele
die aa^es Se iröltslll^e o***»

met
to PsrlJs smi kuna€» pleats ^teê«B» H*% ptofe&saa was tot»
v^r-t-aé?^iv/oordie*jrs m& 3© Illegaal n«tsr Parijs kCKi^Gn kowen.

b€itx>fde,, dat felj alt w®l se» r«fti»«i«
Voorlopig v/sr<S afge3jsrolcenf dat d« pörsfartofs * '.?9<S*rcm t«n hul-

2® wm ~ op Bé of g? S©pt«al»jf Itel a0*t pleats vlndaru

een ^psprök, det 3» n@ deze bijeenkopiati raet
d, vertelde laatatgfiio^dti, iat ron a^inXliG bij ««n mm aljn

beaoeken o«n h© t woonoord Boerden, aea W^TT3MBI^ de asïaea
rg@i©¥€H ^a& . % i)UKM/*f. 'l̂ on 3€KBI<li
TB^^» dat üöse twee ^ersccion v^^r schijnlijk aoudaa
cffiitaet met d© -xilKmeaen t» soolem» in walk g@Tal men hen ni«ta

neggen» daar P001*MM «a €jg«sten wai^Hi vsn d© au l*
tatf"® lJ3,liöhülugeaölön3t %& M •d«rlai4* V

vertelde ook, d.«t A® cmluags {l.V9-l<-;51) tt Oen Hoeg
persconferentie ie protestverf^fidoring in totseal f. 700.-
kost, laclasief de trattsportkoatfln vnc s® wooBOor(5«B

n; ,'-,r ;.)en H@ag» De^e koatsu v^ren begtrod^ aAt fie contributie-kas
\mn &® CHAM3.

Over 0ATGK2B3 (la toorgöaade briovec s^Ba«Hr ^üoaeid} 7,0 id o
, dat cler'.ö t«r, rtsclitto a<y |t«e t te, (h«t adres
zal sx> mo^alijk »og \vor&®a oocKwgvwi» V» }

souden bij t&uis twee /te bon e»
uit fe@t wo^iooM t® Middelburg twvUiJvMi* ö®^« twe« ^Bbone-

zm waf ir* na a© nialuinAfliLlB^-zsak ia bet wooaooró te Middelburg
overgaploatat se as- woomooï^m la Fy|0slsaé au ^ronlüg»n,fi«i

ö@ Sa

l Ja
Volgas

is «an
«te t hij u«i beaook

de te Bai&e
kaplteto bij alt bezoek

sluitin» WMs®er M.»efe8 «at
plannen had.
ORm, die d««X l^öft altajwaakt mm

nilitalr» aiasi* Sn fe^aeaiS» ao« dan proberen m WÖWP bij
alasle in mdonesl» t© wöra«B g«pl&at«t. la w«ik@ fi»ötle feil als
contact wor to 3ta4«jB«al« zei kimaaa werkaa.



UITTREKSEL

Voor : *tt '? '.? Naam: £< <^_ -,

Ag.nr: Afz. : datum:

Aard van het stuk:

vertélde^ «et h i , naar aanleiding ten het voorgeval-
lene In het Ambone se woonoord te Hat betreffende het on t al s g vm
het H ©derlandse ketücenpersoneel, een BQBZS0WBH hed ge-rreaid om
e«i manifest op te -stellen* BOmHOWSR hetd a m dit verdoek voldaan
en was het door hem opgestelde manifest met algemene stemaan door
de CJUOia-leidins goedgekeurd, Tsa dit asalfest ssljn mKele lioödea»»

; dan exemplaren te Woerden gegtesacild en reeds over de -Ambonese
woonoorden In Mederlead tf® elretilstie sediatriteiieerd,

f S adat ©ik woonoord dit aaaifest ter goedteeurlïig heeft onderte-
kend, sal het ^roor puhlieatie sas d» Hederlendse pe^es worden vrij-
ge g© ven « *
Te«a afsehrif t Taa dit msasifest, wsarTen do Inhoud üwt "©prui^d*
ken wordsn betiteld, g«at bij dit schrijven. Het wil &9zz. voor-
kom ai, dat d@ door BO^aoPAlS opgestelde tekst vaa dit manifest

at gericht is op het te beroering brsaigea ven het tooh al 30
Leht oatvlsal^ire karakte» der ^mboaesen, Ifet BOTOSOWXa la

menwerking met .vSOTERLBiG ernfier streeft om de Aaboaezen in We*
derlênd te gefcruikan als wapen in hun politiek© fanteaitta is
reeds eerder uit de door S» opgestelde rapporten kunnen

. Door het suoces, dat BOSBOUWER net dit men if est bij de ORAM3-
[leidlBg heeft geoogst, heeft deae GlAMS-leidiiig besloten om in den
f vervolge elle soortgelijke «tufekea «iss, door B03UHCUSÏ18B te laten
opstellen. Ook eveatuele toekomstig© pers-conferenties en dergl*
sull®ï door mM&QWfSB. woT&m georgsaiseerd. M* t sadere woordea is
BOKLHOtmSK door de GBAMS afgesteld als "propagands-clief • raa de
Ambonezen ia Sederland» hetgeen juist is «at BOS^OWIE ïltijd ge-
wenst heeft.

Het ligt in d© bedoeling » dit alweer volgens WATÏIMMA - om
OlLHOmf® een propaganda- spreek beurt te geren op de ko®es4e inte>
e CHAMS vergadering, welfce te het wooaoord te Vught zei plaats

vinden. Be datum waarop dit zei gebeuren is nog niet beleend.
ia fflretiff op dit voorstel

Uitgetr. door: Op aanwijzing van:

Datum:

4 0 0 6 1 - ' 49



UITTREKSEL

Uit/ * /* ï T Naam.

Voor: -*» '?'J Naam: £• *«-«— •}

Ag. nr: ,t& Jij l Afz.: ?.'•>. ? 't-*a~^ Datum:

Aard van het stuk:

wrt«ldö nog eao a», dat a» s» Wo «aflag is 3*pt«nb«r.
, < te d* Dl«r«ntuia t» D«n Haa« ««n p«ra-oonf«r«nti«ydoor «» GRAUS zou
' . • i wo?a«Q g«houctin, waarop De»a«r4eg 15 3«pt«ab»p IftBX «wnMns te d«
-'"' „- Dl*r«atuln t« D« Haag »«n prot»3t-T»rgaa«ring aou worflm g»houa

Hi«nroor aotid«n €« Amfconasto p«r aatobua ia& «• wooncx>r4«n naar
Den Hseg word«a wrvo«rd>

s» baïd* hlarop * t»r variflcatU TOB h«t T£>r«Q staanö* -
la Woardan op, dia m«d«d««ld», dat b«do«ld* p»rscoöf»r«oti« ora 16
in d® Dier«ntuln t« D«n Haag zou word«a gthouAm * c»fl«li^lc« wljzl»
gin&*n voorb»hoiKl«n -. In e ai sluit Ing op d«z« p»r3-oonf«ï»«ïti» zou

wrzooht SU om h«a woaasflag IS 3«pt«ral»r löKL t* l? uur
t« willen ontmoet*! M h«t oafé Solt*» t» »o«rt5«. 3» w«rd door WAT-

op d«z# p«r3-confdr«nti« «amwtzlg t«

Uitgetr. door: Op aanwijzing van:

Datum:

D 38 -100 .000 9 ! 0 8 7 5 - '52 ( 3 7 7 9 )



UITTREKSEL

Uit : /° '-> fcr y * v Naam: -» *-s

Voor : ̂ X? / ƒ / ƒ Naam: du <5-— ^

Ag.nr: 118292 Afz. : I.». A«da» datum:

Aard van het stuk: laffe** betr. Westerling e. a.

af 3pft*»k isefftf SQSLHQBIEa ziefc o? 3at*réag 3 Saft.l^l naar
Woerden» waar Hj WAïTIMEHA sprak in feet café Sol t en.
X£93Xl!Ut I&TftX£tfA «is bij dsze gelegenheid v*».rge3e ;.d van de AïBtoaees
BUf&I - penningffleestsr van de C8AM3 ~ «nde Aatooocjes 31?Al>I77i, 1« aaore»
taria vas ds

rertelde, dat ds bijeenkomt tussen da OM1S on
PATTT, iadexdaad dien oohtond. ia hat kamp te Woerdan had

3«jBOsacle T«rt«^«xiffOozYiig«rs rau d* R, M. 3, waren hoofdzakelijk
om W&fDH^\l a dringeti* te verzoe^na het bureau 2wid Ba»

lakken Met ia de steelt te laters en vooral onder geua enkele voorwAurdö
contaat te aodk^D taet \?«sl&rlin£ of diens aauhangera, da ir dit de za.lt
de Aabonöz«Q in Kecerla»d zear sou schades.

Sogmaals vroag IfifTlMEIl aan B02LHO^?a of dtas voor geld wilde
daar de C RAM 3 alsckt fey ka» wa« en vöijohilleacie reiskosten etc. betaald
moesten worden» ïn dit verband vertelde «ATTl'JültA ook» dat hi„ wilde
proberen geld loa te krijgen van Arou SffjC-:WIRT, eo» ^aksKaau te Hjakart*,
die thans ia fiedaxlaud verblijft «t die reöas earder t* LjakarÉm gvbolfOQ

m«t 25.000 rospia1» voor d« A;sboo*3eQ,
AT IJ! LU A ^wa ook fflfiï- hstaelfds doei bij' P£LL4aP£3aï gewwot, -.«n wie
f. 5000.- had gevraagd» PELU8FES4? had on bedenJUija gevra*L«d.

?;'ATTIï|EM vertelde ook nog, dat H j in de loop van de koaende week
va» plan waa een j>er*conferunti6 te bouden. jJötiuB en plaats werd*n niet

£OELÜOUsi£E, die hiervoor aije diensten aanbood werd afgescheept.

Maaatag 10 Sept.1951 vsrtelde PïLUSï-aSSI (liarriüOB-Kotel'Mcaawp 215̂  •%•
den liac^gj dat bij enige tijd geleden door de jSogelse autoriteiten Siagapor*

«as nitgewezsQ* 2e reden hiervoor gaf hij ais t op.
Tijdens ai j n verblijf in Singapore >ad g£t£,UöPE3oï Biet alleen "prettig

samengewerkt" set de irilichtifl^odienst van de Söpublik lodoaeata» taaar
ook ie contact g«st:an /at-t veraeta-groepöa tegen é« A. i. in Born«O «a
op ooaatra's Oost, kus t § das van twee wallen g«^etftB.

P£L'-AüPE33Yt die belmlve vaa een Sederlanads paspoort ook ia het bezit mm
ai j n van een Indonesisch paspoort, vertelde dat de 1.12 hem een belaagxljk*
betrekking had aangeboden*

Toorts MS PELLAHPK33T in Singapore contact gehad en samengewerkt
•en zekere

Uitgetr. door: A525/P4 Op aanwijzing van:

Datum: 20.1.55

4006 l - '49



UITTREKSEL

Uit : X3 O- *>J^v

Voor : '"*} ' j 'J

Ag.m:/if - >

Aard van het stuk:

Naam: "* &

Naam: £x /

Afz. :

^

datum: '? 'S ' ^'

is
™ F̂ ^&&i-9 *^F"* f̂c J**̂  ̂ ^^^^^,

iÜ «n «fl«li
op 4«s5lf d*

P̂̂ WiŴ Î BWpŴ P̂iP̂ R '̂ ^W jjjĵ ff̂ l-' -̂ - ,„_, ,.̂  .gy.̂ --,̂ --̂ ,.-,.. -K-TT-T.̂ -

rla« w*ik« op d«s»ifd* tof.«« f
Z«l.,..lH ?̂t« 0»ili01U!l4|L« Jl« 'IBÉ*; iÉ<
jftjMMlft HbflttM '%F k̂̂ kidk> MHhJÉibAiil̂ M '' ' ̂ Éfe^dlMfcMftJÉfc.̂ iA-m v̂iir «™B y>*li mnj.iHBt KWRO«MIVA
ÎP^^W^^ w^P*w «HQBMIBRNHpVP̂ IINP ^ flp-wBilĵ  p^̂ ^̂ ft̂ wlî PiHI

i* ÜÜ* W»4«

"< *̂'W'-'̂ ^p|iip^̂ 3Bfc' ilMW''ï̂ 'SFBP %^p^

7an «to «e «nd»r zal zonodig nog Xted*.

Uitgetr. door:

Datum:

Op aanwijzing van:

4006 l - '49



UITTREKSEL

Uit : '•"<>'«*

Voor : «^ ' ̂  '.

.
Ag-nr: ̂ 3^

Aard van het stuk:

Naam: ^«-.

Naam: ^ *«-*«.

datum:
10.9*51

vert«l<ï« dat M5
74

r. l. COL30I «K* ai «t ttait»
paspoort var f .j-, 00LSOS
op d» yeia e- «r ffert^ s

Söcb F. A, COLSC®, Bocb
vm WA

fcütör«i8 nasi Parij*
er.

t*

Jl.3.51 naar «ca sekste F.A.
** H^ 4« £*• *Se«nrtf*« W*»

v*« di«8* w&t^t&ate «l* t tOSlBSStü.
Dit «k1tiM4

»cht^ecots
dit

4e
t*

f*

T.«Ö

Jl
ie

raa A13HS3,
«o* IO':-tïïC^t^- *a WATOIÏISA aawr&wUjk ia »tj«irr»cht»at5 «tw 4»

î8s!!e gtf^a bJNmgsau.Ut Isoa «cfcter «irst of 2at«M*(ï l
lie%09ïs t« laag aaa oy^Oöden «a daarom fcood 3US^«

«s Ittfff iffilft ad t 314» peraooea-aato he*n ca tnx o$ naar

?* Mg* X951 ft 19 uiix vertrolclcea
naar Parijs, ni»aar rij Z«U*rda,j l

J£r

<i«t« j«nMowi vis
1951 oa ft aar
sla

40061 -

der
tM.

ê» «üftaü .««oort «»i ée

Uitgetr.
Ook dit

Datum: «OB icri,5«en
rijk



UITTREKSEL

Uit : X <p c,

Voor: f">? /?/$ Naam: 61 A--. -^

Ag.nr: Ü0260 Afz- : X.2>» Amsterdam datum: 10*9*51

Aardvan het smk: foi^pori betr. festerUBg 0.&»

fe Pa i ij 3 werden door WATTX'BEHA twee brieven aan Westerling getoond, !
nl. één var RIKI7LÏÏJU-' «a «R van LOKOLLO. Beide toeLevett waren geriofct aaa
de CRA13, i

B «t söirijves van XZXDU09W hield ie, dat laatstgsneejade naar aanleiding
van de aiabandeliog vats fcea es LEBELOÜW, aO.1* Teragtwoordelijkheiü &*a de
CfiA^S overdro«g en sicfc niet ae«r iaasprakwU^ k stfde Yoor de gaag van MÜCO&,

15® brief *»n ÏÖ1SLLO Meld io, dat d es e 4® lading vaat d» militaire
zaken v%s d* E.M. 3. are9iro«g «&» de CRAMS.

2ondag2 3*pt, 1951 werd de terugreis aanraaré. P*)T gaf WAfCXMSiA een
stapel R. ".3. vlaggsn - eee doos t» f. S, speld;) sa es pro'-aganda-paaflefcte»
mede.
laa&dag 3 Sept.1951 mo*st bij Fattea weer de H@eerland.se grens gepasaeexö
worden. Bier werd door de Bederlandse douane de doos met H.^.S. vlag^ea en
speldje* geopend. Dit trok de aar dacht en het geaelsehap werd gerraagd ai t tl
stappen, waarna ook de propaganda paiafletteo in de auto werden gevonden. Eea
eo ander leidde tot de ontdekJCtng, dat iAfflMMRA gebruik bad gemoltt van d*
paa van F. A. COLSOM, woaeode Sohenfcweg 74 Ben Haag.

Hiervan werd proeaa-varbaal opgesaakt. wm&QWm e& G&%£mm tooo&CB
verder reisen. fAïïI'!£HA werd voorlopig aangehouden. De K.M.S.-vlaggem «BS*

werden in beslag genomen, daar do ze artikelen een bepaalde handelswaarde
hebben.

let paspoort vac F.A. COL SOK werd door de maree^auese@ ingeno»en eu
opgestutirdk aan de burgemeester van Amsterdam, waar bei is of gegeven.

Nadat de marechaussee ei eb telefoniscS ervan Fsad overtuigd, dat WAÏÏIMJaüL
ie het kamp Woerden tfcuisboorde, mocht ook hij verder gaao, @ABZHi&li «t.
BOEL1-/JDWER hadden op bes gewacht en sezöjaelijk reed meaa » op verzoek van

- naar Middelburg,
lier bezocht f&ffXHËIA de kapitein BAHCKER3, hoofd van bet Aabonexec-

te Sttddelbwrg, waarmede hij * Wattiaena » het eet. ac ander te bespreken
had.

Tijdens tut beaoek aou IA3fCXFjl3 aau BOSL1:0 .̂̂  gesegd hebfeea dat
eventueel aas wapena voor de A^boteaen aon kui.Qöc koaisn.

was van ffiening, dat de Aaboaeaea onrustig moesten
om 4e angst van de .Nederlandse regering voor 4e Aabon

te hoadeo.
Van üddslburg werd teruggekeerd n.4ar ATbera te

Uitgetr. door: ^^*>/^'/* Op aanwijzing van:

Datum:

40061 - '49



UITTREKSEL

Voor: Naam:

Ag, nr: 117964 Afz.: J. D. A'dam Datum: 6.9.51

Aard van het stuk: Rapport betr. Westerling c. s.

Hierbij wordt toegezonden een fotocopie va,n een schrijven van Westerling! .
gedateerd 3 September 1951, geadresseerd aan de Voorzitter van de CRAMS in
Nederland.

Uitgetr. door: ACD/PA Op aanwijzing van:

Datum:

D 38- 100.000 ̂  I 0 8 7 5 - ' 52 (3779)



• • • „ • • ' ' . 8 September 195ie

!*6 14U
' •' • y »

i

A AH: ei e Voorzitter van de Ora^.s. j -
HESERL*KD. , ^'.

Saar. aanleiding van een oncerhoud liet e e n uwer i.,enaer:

op JJ September l.i;, doe ik U hierbij toekou.en eni^e afschr i f -

ten van gevoerde correspondentie i ;et de R . , " 0 S 0 vertöe,en-

in Nederland, waarop iK. gean antwoord u-o c b t ont-

•^- vangen,
r'

/ .

•y
^**-- l /

•AhT- '"~ »

p u p
tv • JT a 4T A



UITTREKSEL

Uit : /' O ** j * - Naam: ^ •«- ^ ^-vS

Voor : ̂ J ' ƒ XJÏ, Naam: <% « ̂  % ^

Ag.nr: 11̂ 71 Afz. : J.B. Aasterfta» datum: 24*8*53.

Aard van het stuk: Bapp»rt betr. Westerling»

Bij vaa DELDEN Svaa BOELEOÏÏWEP., die merkbaar zenuwachtig «as en verteld»
het volgendet
WAÏtTMEHA had verteld, dat hij de man aehtor de schermen «as en d* werkelijke l
leider der Ambonezen. Bij had LÖB9LLQ In Brassel nog Biet kunnen begoekSB

om te spreke» «ver diens overdraeht van zijn bevoegdheden a4* WATTII-IESA
Oek bad WAHÜMEKA verteld, dat hij een onderhoud, zou hebben gehad met 2 Chi-

nezen uit Singapore - van deze Chinezen - Jnaiótgmxgn aiwa geen aaaen genoead* |
die zaken wilden deern. Zij - de Chinezen - hadden gevraagd naar ee« door bea -
WATïlMJ&IA - aan te wijaen tusseia-per«oon in Singapore om vlotter verbinding me
WATÏUÉJÜÜL te Iranoen krijgen «B onderhaiaien.

Rij - WAJTIHHÜL « had BOELBOUWilR verzocht LOXÖLLO in Brassel op te sporen.
Verder sou WITTiaESA - aldus BOnILhOUWER - hebben verteld, dat zijn jongens
een flink bedrag aan geld in handen «as gevallen, toen zij HICLTUÏÏW en
LSBËLAÏÏW hadden afgerost in het kamp Sohattenberg. Mj HlULtCTÖW zou toen
n.l. in aija t»s een bedrag van f.32.000 zijn aangetroffen en bij diens
gastheer ia het ksa$ Schatt«ab*rg, waarvan de naam niet is genoead - nog een
bedrag van f. 5000. Dit geld sou volgen» WATTlHMA werden beheerd door de
C.B.A.M.S» (Cpaaisaie J^eehtsposiMe Aabones Jtllitairen en Schepelingen.)
WATTJEïïISA had BOEIBOIJWER de saaenstelling gegeven van de C.fi.A.M.S. van net

kamj te Woerden. Biervan zonden volgens dezo opgave de navolgende personen
deel uitBakent
WAfïISEHA geheia leider «n adviseur
3TAÜÏA voorzitter (sergeant)
TOMA30ÏÏ vioe voorzitter (sergeant)
SIWALETÏS Ie secretaris korporaal
TÏÏASELA 2 seoretaris soldaat
SÏÏ1AE { f) p««ning«e«ster
APOHIO oouaaBlsearis sergeant-oajoor
SIlABESSf ooMdssaris sergeant
SIAEATA ooaodssaris sergeant
MAILIBIW oofflfflissaris adjudant

Hieraan zon WAÏÏIMESA nog hebben toegevoegd, dat dit de samenstelling was
van hot kaap te Woerden (tol.loerden 510 « 511 en 512)f

WAÏTBBBA dajaan aohter de soheraen ia en ia het geheim hoofd van alle «ili- ;
taire aangelegenheden, zomede hoofd van de inliöfetingOB«-dienst van de H.M.S.
of vat hiervan ia overgebleven»

Toorts is bekend, dat WATTIHESA M j d« Kon. Ned. Marine heeft gediend in
Indonesië.

Ha deze mededeling had WlfTIMÜlA aan BOELHOUTTES inzage gevraagd van do
deeatijds opgeaaaM«Y dooh afgesprongen, oveareenkoawten tussen de S.M. S. ener-
en Westerling anderzijds, zomede van de aanstelling Taa Westerling als o
dant van de strijdkraohten der E.M.S.

Uitgetr. door: Op aanwijzing van:

Datum:

4006 l - '49



UITTREKSEL

Uit: PD 10364 Naam: R. P. P.Westerling

Voor: /*? /£/<? Naam: £A «•-—- -*

Ag. nr: 116971 Afz.: I.D. A «dam Datum: 24.8.51

Aard van het stuk: Rapport betr. Westerling c. s.

Namens de G.R.A.M.S. verklaarde WATTIMENA, dat zij genegen waren, zich
openlijk achter Westerling te scharen. Dit zou dan wel een breuk met de
R.M.S. veroorzaken maar dit vond WATTIMENA niet erg, mits hij de verzekering
van Westerling had, dat deze de Ambonezen dan ir.derdaad zou steunen en leiden.

Uitgetr. door: AL.!)/ r A QP aanwzing van:

Datum:

D 38-100.000 (jj} 1 0 8 7 5 - '52 ( 3779)



UITTREKSEL
./• /> ^.3 ^ * , %

Uit: Naam: ^*-j*- •*« c~ J

Voor:'''*' '"''j? Naam: f^ö-—"»

Ag. nr: 116470 Afz.: I.D. A'dam Datum: 16„8.51

Aard van het stuk: Bapport betr. Westerling c. s.

Maandag 13 Aug.1951 werd een telegram ontvangen, afgezonden door BOELHOÜWER,
van de volgende inhoud s Jan en Anton gaan samen stop Boekman en vrienden Kitten
in verkeerde trein stop belangrijk resultaat - BOEL".
Jan en Anton gaan samen betekende dat de K.R.A.M. S te kennen had gegeven, genegen
te zijn met Westerling samen te gaan* Boekman en vrienden zitten in verkeerde JE
trein, betekende dat de K.R.A.M.S. Hajrjry NIMHUIS en de fi.M.S. vertegenwoordigers
in Nederland niet meer erkennen.Wat het belangrijke resultaat was, wilde BOEL-
HOUWER liever niet door de telefoon besprek»»,
BOELHOÜWER vertelde nog, dat hij dezelfde ochtend nog een ontmoeting heeft gehad
met HIEHHUIS, waarbij laatstgenoemde hem had medegedeeld namens de E. M.S. dat de
deur bij de R»M.S. voor Westerling dicht was. KIENHÜIS vertelde verder spêSdig
naar Parijs te zullen vertrekken.

Uitgetr. door: ACD/PA Op aanwijzing van:

Datum:

D 38 -100 .000 , I 0 8 7 5 - '52 (3779)



UITTREKSEL

Uit: / /*

Voor: /'̂  " ƒ '

Ag. nr : / f f > ' i ; ' *

Aard van het stuk:

Naam: ,

Naam: <f^ *•

Afz.: Datum:
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g "Ü.H.

.:> bei 1952. »

;vor : eigen r, aurnemin

van:

i

i 19^2 e

3. -i^n openbare

r werc

?;-'.rav
':. . ' i onv«n in

:. r her-
l i >kken

.Ie }j.ooi'dinij.ar..£ v;as een Amborra^ss i'luï uc.;\.
da" vóór de aanvang dor M jeoiiironst '.-.\n

;_encin.; bracht .
u nau^. naren oii^.-avtjcr öü^personen -mn, ^ . j
CC iunborme^en inat vrouv;en an Icindaren, vi

auto ^i1.» nTT «livurse woonoox-den vaaren né-: oiaen. 7cn,
v;as niemand aariv/öüi£> Ii0öv;ol ^^ ';d

U vooi' dj-ie avond- •; o n uitnodig I ;

en was . ,.nc gr o o n : : - j veel
lid van c-:-, v. n. i.... b', j-a meostsn waren uit n iev / ,3 i.^rij.
neid -:n: 7 on ^en ple- i ier t je near Den baag g e v o n . - n .

C v v i i v :•, * ..ed.^rlnnd^e aanwezigen veerden o..-., ei •• en
ve be' . j n o s b^g_pJblILbb'AU I)j_ 33aüYK en r-OlSLIIpTJ/J::. _,vene<;

nilitaii'en (ollicieren en" lainderenj van .ve .n
ncdiuin aaten achter ds bes tuur sta.;v.n!. t r-reu

, van v;ie de ae rail ds werden herkend J Ï . - / » iLüT '
an - ïï, da tov^ijda van.
de bestuur jtai'öl v; a s opgesteld, werd Anbomiesa nuaielc ten
pehore ^ebraolt.

Ü;VL 2c>.',.-v uui' op..;.-vi-ï uo enige sprei:er var, d !jno avono. ,
Î ._I QLnAl -jF-j' ÖJJ.L (personalia bekend) de v-av-aderin- .

Ui i lüïette de aanv^aigen £arteli;d: vvelKorr: -jn sprak
üijn telBurj b-3llin£ uit, dat er niet aoer JTodorlanders wa-
ren, waar u i o hij noest concluderen, da u de belangstelling
voor de ,!-..• "bc ni;-;1 s -j ^aak aan het verslappen is. 3j;ruksr gal
een over^icko vari do v,or ilingsgöschiedenis van do n. I. S.
vanai' Linggadjatti. lïij' behandelde uitvoerig ao g.T.G.-
ovor .:9nd;oi,u- 'n.-/!, u^ daarop volganda souvsreinitviiüovsr-
draclit aan ui .i»1.3. én h._;t vormen daarna van Uj eenheids-
scaat ;-;.!., welke volg ons spreliar slechts ten doel Iiad de
overheersing van de Javanen over de andere rolkan van In-
doneaiö. In dit verband cioecrde spreker uitlatingen en
boloifcen van enkele oud-ministers", part ijleidern en kamer-
leden. Ui 'j critiaaerde de regering en de volkyvortogen-

-woor digin/;-



vvoordiging • hè regering h^eft Ambo n êli'beschikni'i,:
beloofd, ;.". och de bevolking van. dit g j bied overgeleverd nan.
'jjocla. I>\e plaats van n-. u 3el±beschikkingsreC' t ia het
cverheeroirigsrecht van de Javanen gekomen. Sprei: ;r weidde
nog uitvoerig uit over hetgeen door verschillcnu ; kanerie-
der! over -ie Am bonnet'; kv.estiö is gezegd, liet blijft r,: aar
bij prat; -in, doch nie.-and dc-jt iets voor tob on. ,
dat do Yo rüni^. d o kati^a ya l;ederlar:d Ambon hebben
f:;rd ti;.: v; i J. l o van du belangen van Vle-derland en a^dorü lan-
den in Indonosiè.

In ii.:;t v c- r vol, 'j van zijn rede kwamen g-eon ni-juwe ge-
zien uü^unt-j.-i naar voran. Op diverse vergader in,.;er. van do
(Uabomuüe k'.ceatie werd atüeds hytaelj-'ae beluiütard.

Li.i i:l.;')0 uur vvoi'd 1^> ninuten gepauseerd. J "a de pauae
kondi; ie s^rekor aan, dat eni(/e Ambonnasa dames ;aot ccl-
Ioctobu3ü--.:.n souden rondgaan, echter alleen bij do blanke

; . .ij v;^k'ce da aanv»eaigen op flink in aun baurs
n, on;aat h rü in ds bedoeling ligt in and 'j r e plaat-

san in kedjrland dergelijke vergaderingen te hou^an, o ra
r.La.ud3u volk in te lichten.'" Uiteraard i i; daarvoor

veel geld nodig'i De collecte bracht f_.2̂ 8.'3'5 on. hij ver-
volgde <ï-jn rede in^t .ien korte uiteenzetting over ue posi-
tie van ;7,e ex-k.U. I.L.-militairen; hun overbrenging naar
kederland, hun ontslag en de gevoerde processen.

gaarna beu prak hij u e ligging van Ambon in interna-
tionaal cpeicnt. Ambon, aldus oprei:er, is nog altijd een
voorpoot van het Christendom in Azië en een bcjn.̂ nl:. te^en
hot c o: .'.n"ie;:ie, dat ütap voor stap naar £,G.-:-i;-jils door-
dringt ;.,_ r-je da in Indonesië vaate voet heeït g.nre{,en.
opre, er ij^;;n)naJ: da atrijd van Ajabon tegen de ...1., v. e Ik. e
hij vergeleek als een bokswedstrijd. "Ainbon ie nu ".vel neer-
g.esla.";Ji-,, ;/.-•;ar nieuand weet' voor hoeveel tellen, h-ij de
l O1-tel -:al Juebon \veer op-staan en uiteindelije dj ̂ trij:-.//vvi nnu;:.

kg P .:,.'.otée v;ekte spreker de aany<e2igen c-., bi; i ' Ja al-
gvL.:jae vrjrkieaingen te steiiimen op die partij, \v j lke d--, r'.-ï-
l an : , - ' n ve ^":i:.on voorstaat.

C ra .hl. X ;nir sloot spreker de vergadering, e > n l e - , se;
^e-er rue >n.g v-.-rloop had. (einde)
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VEHSLAS van ®i4B bessoek aan Hr.Polhaupessj, op Maandag,
t9 Hei 1952.

C.JI«A.»H,S». .93. B«P,R.,£:.,S. ; ojtrsden
" '9»flfA.»gVa.«.. .ia, geniaalste waken*

Ik deel Kr»!** mee dat beide partijen in da meosts •
kampen elkaar niet verstaan en ooi; niet willen vorstaan.
Baar waar een S.P„B«M,S« kamprsad is, wonoc^on -Ie C.£.A.*ï.S4
aanhangers, bevelen van de kampraad niet op te v cl- ;-e n «m
omgekeerd» Be C»E*A«M,3, vertoont de Zaatato weken een
verhoogd* aetivitelt dl© blijkbap.r var. bul--«n af Wur-.lt aan-

wakkerd, Cw&*A»&!*3» aanhangers natiën een provoeeere.nde
aan} dragen van CSAMS—speldjes, si oh g&draden als

'"\ates, dreigbrieven, geheime nachtelijke
waarbij poëten worden uitgezet en slechts

partijleden wórden toegelaten, afgeven v&n io^itinatie
bewijzen ea uitlatingen dat zij die niet in 't bezit
raa soo'n bewi^a ,01 j n, later, in Arabon, de revolten daarvan
zullen ondervinden. C'

fir»Polhaup*a»y aegt dit alles seer te betreuren.' K'Ij
vladt hetj la feet belang van hun zaak» noodsakelijk, dat
de Aab. van belde partijen, in de kaatsen ir, rut?t en
vrede met elkaar leven en hij wil alles 3 o en wat i:i :,:!;; n
vermogen ligt| oai 3*t te bereiken. Hij noemt hot niet
juist dat in d« fettÉpraden beide partijen niet hun evea-
.redige vertegeawooi^l^ers hebben. Kij ver,von«3er~ zich seer
/ovor het optreden van de Cï;,AMS, zooals door raij ui te on-

it» Majir 'fl^g^J^^fik hoop dajt^ de__gen<3raal. siij. «r ui»t

d@9l| ax0 ik b§ifc'JB?elïfln-iTen™heb sist de CïtAurs^lsden uit <3o Jcan"
pen,'dring Ik er steeds op aan, in vrede met elkaar te loven
en'orde ©n rust t» bewaren en <3e gegevan or-'ers op t o
volgen. Bij de bsaprekin^ea, dife ik Jioud, vertel ik niets
wat nl®t gehoord mag worden. lic ben «rel varpliolrw die
besprekingen bulten het kamp te houden, \-ant Aponno aeert
mij gegegd, dat mi i de toe^ané: tot d@ kampen la verbod sn.
(Ik weet niet of dit waar is en bo^rijp ook niet v?aurom
mij dit verboden aou zijn want ! IA'CE N heeft toch nooit ic^n
van mij ondervonden wat aanleiding tot een kanp'-'orbod zou
kunnen zijn). Maar als Ik in hot kunp vorgadorinjv sou
mogen houden, clan jsou <3e kampleider daarbij te/:env«.; .:.»r(iitr
kunnen zijn en aou deze er sieh self van kunnen ov^r:;?,iren
dat ik geaa dingen zeg, die schadelijk si j n voor orde-
en rust,

Vrijdag a.s., 23 Mei, spreekt hij in den Haar op -.Ie
groote vergadering* Kij aal Seneraal Scholten eon uitno-
diging sturen en hij hoopt dat de Generaal zelf kan komsr,
OÏB sich sr van te overtuigen dat hij het volk niet opruit.

Al» naar eea opruier g«aocht wordt Keg:, hij, dan aost
O gijn bij burger WAT2?IM£I?A te Utr. Straatweg Woerden (®x-
adviseur CBAHSj» *
Hij noemt dit e«n ^eer gevaarlijk iieer| die stos<ls aan het
stoken is ea nu weer besig- is een uiterst felle partij
g.IffA^ (Parti.1 ^atioaaajl Affibon) op te richten. En ia ds

- 2e -

1) Ik ben dat pert^aeat nltté want dat zou niet in *t belang van
onze aaak zijn, en ook persoonlijk b®n Ufe daarbij niet gebaatt



in 3e 2e plaats 3a secr. SIWALĝ B;. die niet kan nalaten
elke week een opgeblaaen rondschrijven, proclamatie of
wat dan ookf te doen uitgaan, soms met afschriften aan
Se Ver.ïïaties enss» Ei j haaf t SILAWE2ÏB al genoeg gewaar-
schuwd, maar hid houdt niet op. Hij heeft nu genoeg va^ li«a
en zal h«a er uittrappen. SIASDA is au uit K.3. B,.;3.R.M,3.
getreden, maar in E,B. C.R.A.K.S, wil hij ham niet teeer hebben,

Hiet ekeoea van g «A. w» I. H.
hem verteld te hebben welke houding ei oor cl© voermannen

te Maatiage tegen mij werd ingenomen, zog s Er. P» dat hij
het hieraoe niet aena is. Als de Generaal liet nodi^ vindt,
ia hi4 j|<ia0gen met mij naar Maatinge te gaan en hen op het
verkeerde van JÏ»B gedaohtengaas te wljsen, Hot volk kan
dan meteen zien <5at hij HA'.viN wel erkent,

Be proclaaati© van hot ni et-erken ; ©a van de HA Wil?
heeft hi| zalf aooit gesien. (Mij was toen niet in Holland,
hij heeft er pas <Se laatste da^an van gehrord), maar
hij aoeat het belachelijk.

Vrijdag sus» veer dat de groote var^a^erinf: bc.-'in*",
heeft Iii3 ***"»* ««» vergadorin^ «iet de C. E, A. S. S. aï'ge-
vaardigden van alle lampen»

HiJ fealoof* daa de proolaaatie vaa het niet erkennen
van EÂ Ilf te «uil fin intrekken.

Peraooalijk aegt E.P. heeft hij «ea dergelijke afkeer
van Dr.K. dat nij hem aiet wil ontmoeten. &.~ar daar hij
het belang van de Amb» boven zijn persoonJLïjk belan; ntolt,
temeer waar It.IT. zich ook bereid heeft verklaard, wil hij
over sijn bezwaar heenetappe» en aal sioh met deze in
verbinding stollen, rij hoeft hot onderhoud liefst met
Dr,H. alleaxi on zal der. generaal telefonisch van het
resultaat op cis hoogte stellen.

gebeurde in Schattenber/*: op 1^ Mei jl.
Er.P. r.sgt, het pebaur -e zeer jaracaor te vinden. Maar hij

is dankbaar -3at er tot nu «v>o nis l»s van in de krant is
gekomen* Hij twijfol'ü tv niet ;-:.an 3at de generaal een ^ron—
di/je redea hooft gehad de 13 gesinnen ovor te plaatsen, en
heeft daar daa ook geen critiek op on hij kan dat ook
niet hebben cmdat hij de reden niet weet.

Gisteren heeft hij een brief gekregen uit l'atln̂ e, waarin
Kalattu, Lsirissa, ïentxia Pa .tipeilohy en Malavran haia
schreven dat aij enii.;e J.â on tevoren bij den kampleider

fewaeat ssijn oia te vragen of zij apart mochten vergaderen»
e kregen toen een briefje mes dat 20 op 15 Mei moesten
terugkomen (soerat pan££ilan, waarvan 1 ex» bij -eyoëgd).
T.9n s,® op 15 &ei *3 mórs'ene op het icantoor kwamen in
de verwachting: te vernemen of hun verzoek was toegestaan^ gat
daar de politie en werd hun medegedeeld .lat se moeaten

—pakken—



-3-

pakken en var-trekken.
Hr»F, noemt deze handelwijze (als <3e voorstelling:

van aaken door Halaita 0*3. juisl; 10) wel wat eigenaar
maar laat de beoordsliric ervan verSer geheel aan üen
generaal over»

SSS KAAÖ^ 20 rei '52.
T.SC Contact—ambtenaar,
w,g. Van



R A P P O R T

VAN: CAW/I

Bijl.j één

Betr.ï Ambonnezen

Ondershands ontvangen van Minuor (Chef Kabinet) een
tussentijds rapport van de Kampleider Gelderland te Barneveld,
d.d. 15 Mei 1952.

Verzoeke agenderen en retour aan CAW.

19-5-1952.
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BAENSVEaJ), 15 Kei 1952,

3hisseheatijdsehe melding.

r

Crarasleden dragen op last van het Hoofdbestuur CBAMS
êens"n̂ .l)oninsigöeM messing strookje voorzien van de

zwarte letters C. B. A.M. S., Zij kopen dese insignes
bij het hoofdbestuur t© Woerden a f. O .40.
£. het Hoofdbestuur van de Crams heeft in begin April
Hamen - stamboeknuiszaers van Cramsleden vooraien van
;paafoto opgezonden naar den heer Wairisal Eollandia
;3tad -H.Guinea.

Be bedoeling hiervan was om deze leden te do©a er-
kennen door Wairisal es. Vice-Minist er-President 2uid-
Molukken als soldaten van een "officieel" Zuid Moluks
geregeld leger.

Thans heeft het Hoofdbestuur C;.ams bericht ontvangen
van de heer Wairisal ca., dat sij dese ©x~KHIL-militairer»
niet als leden van het geregelde leger der Zuid-lolukken
Icaavyerkennen , maar wel als "doodgewone1* Molukkers buiten
het vaderland. Haar aanleiding van dit bericht is de
Zwaluwenburg van Crams - B. P.E.M. S, -gezind geworden.
Ook in andere kampen is hierover beroering in Crams
kringen .
3. Ieder Crams -gezin moet in termijnen f»25.- betalen
t@n behoeve van L.Polhaupessy, teneinde hem in de gele-
genheid te stellen de belangen van de Crams in Amerika
te behartigen, ><relijk Hikijuluw VigeWem doetvaiard©
B. P. E. M, S. (Dr.Hikijuluw). 25~4-'52
4» De rede van de Amerikaan1**- New York ïimes, afgedrukt in
het orgaan van "D.d.EÏ" v@rlevendi.j-t de hoop op d@ K.L.-
status onder de 3.P.R.M.S»ers. Ken beschouwt dit als
werk van ïïikijuluw Yig6****K? en Araerika.
5. Gewezen Crams leden, zullen al dan niet via Dr.Hikijuluw
E 'dam het voormalige Hoofdbestuur Crams, dat aanspra-
kelijk was voor hot beheer over het ingezamelde goud
en andere sieraden, voor de rechter halen om verantwoor-
•ing ter sake af te dwingen, idem de contributies en
andere geldelijke, vrij willige bijdragen. Wie als eischer
fungeert wee,t ik ao.g niet.

De kampleider Gelderland,
w, g. Ifavis.

A AH J

het H.A.W.i
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Uit: PD
Voor: 00

o.«.v.: C ft W T
R A P P 'O J-. T

VA T T: CAW/I

?ij l . : één

'3e tr.: Onaerho^f . va;; "eneraal Scholten
met POLHAUP^Soï

l* /ƒ/

/<.

Ondersha.ida v/e r d va?i Chef "Kabinet ï. uor ontvangen een
verolag over ^c;r, onderhoud van' deneraal Schouten net FOL?JAUPri3SY,
dat Merbij is gevoegd.

verzoeke a ,"e n-. ler^ i : en t e r u t' aan OA'.V.
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Yeralag van het onderhoud van generaal 8cholt*n A*t Hr.
Polhaup«**j 99 Vrijdag, 9 M*i 1952 in restaurant "Den
Bout" te «*-0rav*nhag*.

Br, Polhaup*a§7 i» ad •** d»
aatie van d* H.M. S. op 25 April 1950 ai** »«n*« S*t tijd-
•tip «a* engunatig, h» t bad **rd*r of lat* r o»*t*a **b*iur*a.
Hij **1* heeft moeite gedaan «a% h*t eerder »ou g*B*?*d
«iia, n.l. m*t d* *ourer*init*it* *<r*rdraoht. Kaar takal*
leider» ia Ambon wildan daar to*a ai* t aan «a h**»*a 4»
aooi« kan» roorbi j lat*a gaaa*

Kaar aa d* e«If«tandi£h«id ran d* S.M. 8. **naaal c*P^»*-
elaa**rd l», i* h«t ook(aftodi^ dat d* w*r»ld d* «t*a Tan «•
R. K, S. hoort, want aadera gaat m«n v«rg«ttn dat «r nog **n
R. M. S. aaak i*» Bij «ij «t «r op dat *r h«t rorig Jaar.
bij d* Ww Jarig* H, M. 8. a»yaaaiing ia 1951 in d* dagblad*n
nog druk or«r g«»olar*Ttn iaf tarwijl dit jaar vrij w* l g**n
ank «l blad «r or*r «prak. D* Journal i» t «n die pa* ia Indone-
sië g*v«*at «ijat «ohri^Ttn dat in A»bon d* rood-witt* Tlag
«aait *n h*t *r rustig i». Lang*aa*rband cal d* v«r*ld d*
b* »• 1 1 ing Tan d* Sul d M»lukkan door d* B. I* al* **n roldoagaa
fait gaan b**ebouw*n* Kaar dat aag ni*t» d* »«r*ld mo*t
aor*n dat d* 1*M*3* nog *t*«d* roor haar »*lf*tandigh*id
v a oh t. Wi« ad*t dit la t «n hor*n. D* Aafeon*s*n op JUnbon, dat
door d* f. B. I» ia b«a*t, kunn*n zich niet laten horen. Bij
d* aaartaaad* Terki«»ing*n «all^n «• (gedwongen) op d* E. I.
»t*axa*öt **n r*d*a roor d* H.I. om te e*gg*n dat *r h**l*-
aaal gaan Aabon*»*n k«**ti* a*er ia* De r*g**ring ran d*
S*M,S. dl* nog ia h*t »*rglaad van Ceraa »it, kan aieb niet
laten hor*A« lit TOltoaan g*i*ol*erd; aeeft geen radio zend-
*tation« Ook d* «taai raa d* 4lf o*r*n die nog eteed» f*g4n
da &* t* T*oht*n, «ordt ai*t gehoord. D* lab. die op Jaya

waren reed* *a*r d* *ouT*r*initeit*OTerdraent Ét
R*I, *aak toegedaan. (o*a. ttinicter I«ia*aa) S* **ai«* *£*
bwi *t*a kunn*n *n ao*t«n latwn a*r*n alp de Aa»* (*x *
E*B*X«I(*) ia 8*d*rl̂ iad*

a*t ia aoodJiakaU l̂: 4«t ets* 4¥n «i ja * Sn s* waren dat
**k, ti*n «* ait ft»Ml*r f*d*vl.T*rtrokken» ü*n Ir. P.
«*ai«e «JiMlii Ml*4aa la «*4*»X* i*rtMüc**r4*, beaerkte hij
dat*» *«X.O.~iM«rtjt^i iMUüwtiger* Tan^Dr* Wkijxilmw
w^w ew w*aica.fwPY•-fils^SBB' ÉBËB-^^^*i»Jï* a*a§w# *P*T :̂ *- w^a* ^ww
•A Wiriig tw iï«k U^ ̂ Mb JD rerwaohtt* ran de»e
S*I,ï; »!*% Ttit ***̂  I5tl̂ i*«*»l Aab^burzer*) dat

«a* t*an **n
d« E*ï. t* d***a»tr*~

Bolland

H*a E.»* 0*l*A*A*a *pg*4*ac*a o*nta«t
E»a»l* t* *«*|c«li «a tt iMMtti tal **a «enneid. Jaa-
wt aij n*t dat Ir* 9» door d* r*g**ring E.K.S. al»

T*Tt*«*mwoordig*r ia te*n**aJ. mar daar i* nu ai»t*
aan t* do*n* Hij §o«fet da* &aar **n oploasing waarbij ör.I.
•tt*tig vert*4p*n»oordig»r kon blijr*a «aar waarbij d* Aab.
•z XHIL) all*n in «*a T*r«*niging «ouden werden opgenoaen.

H.B. C.H»A«H.S« *a £.&••* ai*t tot een oploeaing
konden ko«*n i* bij d* promotor geweeat tot *asen8telling

--vaa-
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van het driemanschap, tegen de afepraak in, heeft men hem
er verder buiten gelaten. Op de vergaderingen i* hij,
|mgen de afepraak in, niet aan we sig geneert, daar hij
niet werd uitgenodigd . Resultaat 4* dat er weer niet»
van terecht is gekomen. De C.R.A*M«S. kam met ft*** gang van
«aken geen genoegen nemen en i» weer actief geworden, m
houding van de C.R.A.M.S. xal eohter een andere *ijn aan
die tevoren waa* Be houding vaa de C.SUA.1U8. tegen de
K.A.Yf.l.^. en kampleider* kemrt l*» 2* af» Bij heeft dit
aan Aponno «eer wel duidelijk gemaakt. Onhebbelijk optreden
tegen E.A.ï.I.I. «f fcampl«idere door C»H.A«M.S. «al niet
meer voorkomen* 814 aooat hè* Jammer dat C.R.A*X.9» en
B.P.E.M.S. elkaar aoo aleoht veretaan en wil dat ze in de
kampen vruchtbaar eamenwerken. Öeec aparte c.R,A.M.3. kamp-
raden maar evenredige vertegenwoordiging.

Hij acht de mogelijkheid dat alle Amb. (ex OIL) in
Sederl* samen gaan toch nog wel mogelijk*

vat betreft de K.L. status vree a t hij dat er een adder-
tje onder het grae eohuilt. Het ie hem niet kwalijk te ne-
men dat hij de Hed.regeering wantrouwt. Hij weet dat volgens
de B.Ï.C, in alle saken ex KSII* betreffende, de R*I. gekend
BOS t worden* f oen de ex OIL naar lederl.ging moe et ook
de £*i« daarvoor toeetemming geven. 3oek&rno eei dat ze
niet operationeel mochten gebruikt worden, wat ateekt daar
nu weer achter f Voor wat hoort wat. Bij vreeat dat ala ze
«eer de K.L.etatue krijgen* de R.I» iets over hun te zeggen
aal krijgen* Ook spreekt hij het vermoeden uit dat het sak-
geld dat de Amb* in Sed.krijgen, op de een of andere aanier
door de a.I. betaald wordt. ,

Al* de 4ab.de E. I» et at ua krijgen, mogen si j niet aan
politiek doen en kan hun de mond gesnoerd word»n Boodat
hun «tam» de «tem van de &.H.3. niet meer wordt gehoord.
Baar tooh vindt hij het n#o4ig dat d* Amb. weer onder tucht
en diaoipline komen. Daaroa mal 4e C.S.A.M.S. de K.L. eta-
tue aannemen, maar niet allen* Sr »ull«n personen door hem
aangewezen worden, personen die beproefd en geseefd *ijn,
«m de E»Uetatu» niet te aanvaarden. Si t aal een kern lijn
die de ete» van de &.»»&. aal doen horen.

Over 4* toekomat i* Hr.P. feetimistiech. wel vermaont
hij dat het (öhin) Mamwiieme; »o&der veel moeite naar het
Zuiden «al dderdringen» AI* ftingmpare dan gevallen i«t
aal floekarno ad*eoh*ea eph«t verkeerde paard wadden en het

*̂?^^ - «H^P**1 ^W^F^T"* VfllpBp> ̂ Sw^ î̂ eT mjwJw-^^. • ^^^^ •̂̂ ^B^P* e*m^H m**»^p v ^v^v^hî b ^MPwP1**^ MBevWPW -

tiiden* mijn améerhoud ep 2f A»ril» *ei hij duidelijk led.
I.Oainia en bi|beher«mde eilanden» waaronder de »olukken)
besettmn en dan krijge» 4e Aab. hun kane.

Beteelfde «al gebeuren al* d* Amerikanen van Korea
verdreven mochten worden*

Tenlo, 9 Mei 1952.
Contaet-ambteoaar

w.g, l,J. van Baareel,
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Ondertussen wilde de Stichting "Door de Eeuwen Trouw" dat er toch
in ieder geval Ambonezen meeliepei in het defilé voor de Koningen
te Soestdijk op 30 April., en liefst met de R" JU. S .-vlag.
Deze spande derhalve de Crams voor dit karretje. Toen de mensen
van Almere«dat het dichtst bij Soestdijk ligt, niet gingen, werden
de Crame afelingen van andere kampen, zoals Muiderberg, Teuge, Bar-
neveld, Woerden etc. geactiveerd, e.e.a.onder leiding van Aponno.

Niettegenstaande de menjfcen wisten dat het defileren met de R.M.S.«y
vlag verboèen was- ikzelf waarschuwde de Ambonnezen in Muiderberg,
en het is mij bekend dat de particuliere secretaris van H.M., baron
van Heekeren, de heer Coenradi, voorzitter van "Door dé Eeuwen Trouw
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heeft ingelicht-kwam er van de zijde van de Crams geen verbod om de vlag thuis
te laten. Men wilde kennelijk weer proberen tot hoever men gaan( kpn.
Toen de verschillende afdelingen dan ook in Baarn aankwamen had men R.M.S.-
vlaggen bij zieh. Dank zij het feit dat men merkte dat de politie waakzaam was
en dé Ambonezen-in Baarn nogmaals gewaarschuwd werden, ontplooide men de vlag

"niet. . ^ J'
In totaal namen ongeveer een driehonderd Ambpaagen- aan het defilé èeel.
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Hoofdleider Ambonezen- ' Es,
woonoorden in Nederland.

Nr.8/Vertrouwelijk.

Rapport "betreffende de Ambonezenwoonoorden
over de maand Maart 1932.

Algemeen.
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep te

Utrecht, die de voor de Ambonese ex-K,N.I.L.-militai-
ren gunstige beslissing van' het Ambtenarengerecht te
niet heeft gedaan, heeft onder deze Ambonese militai-
ren hier te lande grote beroering doen ontstaan. In
hun gedachten stond hun zaak formeel en vooral moreel
zo sterk, dat de uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep voor hen kwam als een.donderslag bij heldere .
hemel.

Na het bekend worden van deze uitspraak heerste
dan ook in vrijwel alle Ambonezenkampen grote ver-
slagenheid. Slechts de felle Cramsgezinden, die in het
herkrijgen van de tijdelijke K,L.-status een grote rem
op hun politieke activiteiten zagen, uitten hun
vreugde over de door de Centrale Raad van Beroep ge-
nomen beslissing. (O.a. de Heer Aponno, die bij de
uitspraak te Utrecht aanwezig was).

Op 4 Maart 1952 werd in Woerden buiten" een der
woonoorden een vergadering van Cramsaanhangers gehou-
den. Hierbij waren onder meer tegenwoordig Siauta,
Silooy, Wenno, Huwae en Aponno,

De eerste drie werden op de vergadering Van 25
Februari'j.l. in Amicitia tot bestuursleden "van de
nieuw opgerichte vereniging B.P,R.M.S. gekozen.

Y/enno bedankte echter voor een functie, daar hij
de Cramsbeginselen trouw wenste te blijven.

Siauta en Silooy aanvaardden yde functies, respec-
tievelijk van vice-voorzitter en ïe penningmeester.

Dit werd hen op bovengenoemde vergadering verweten.
Na lang gepraat zijn toen Siauta en Silooy defini-

tief uit het hoofdbestuur van de Crams getreden.
Verder werd op deae vergadering besloten de Crams

te handhaven. De Crams zou n,l. nog rond een 1000
zielen tellen.

Hetgeen de voorzitter van de B,P,R,M.S,, tijdens
het bezoek van de leden van het Hoofdbestuur op Dinsdag,
11 Maart j.l. mij mededeelde, n,l, dat de Crams moest
worden geacht aan het eenheidsbestuur mede te doen,
ten bewijse waarvan de Heren Siauta en Silooy aanwezig
waren, is dus in strijd met deze berichten.

Ook de verwachting van het B,P.R.M.S. bestuur, dat
de Crams langzamerhand v/el geheel van het toneel zal
verdwijnen, is zeker, te optimistisch.

De grote teleurstelling door de uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep schijnt integendeel de Crams
weer nieuw leven te hebben ingeblazen.

Volgens inlichtingen zou de Crams - deze uitspraak
uitsluitende - thans weer propaganda voeren in de woon-
oorden, daarbij niet de nadruk leggende op het verloren
proces, maar op het feit, dat wederom gebleken is,
dat de Nederlandse Regering voor wat betreft

l
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de Ambonese belangen onbetrouwbaar moet worden geacht»
Zoals reeds eerder werd gemeld maakte het bestuur

van de B.P.R.M.S. op-11 Maart j.lo bij mij haar op-
wachting.

Het bestuur begon met zijn erkentelijkheid te be-
tuigen voor de ontvangst en sprak-de hoop uit, dat
dit contact regelmatig zou kunnen plaats vinden6

Het bestuur werd er op gewezen, dat blijkens het
communiqué* in het programma van de B.P.R.M.S. onder
meer is opgenomen, .dat deze organisatie zal "strijden
tot een £o volledig mogelijke onafhankelijkheid en
souvereiniteit is verkregen voor de Republiek Maluku
Selatan"«-

Naar aanleiding hiervan werd duidelijk gemaakt,
dat van de Nederlandse Overheidsinstanties niet kon
worden.verwacht£ dat zij officieel contact zouden
kunnen onderhouden met een vereniging, welke dit doel
nastreeft.

De heren verklaarden daarop, dat uitsluitend over
sociale onderwerpen zou worden gesproken en dat het
nietin de bedoeling lag om de "politiek" in de bespre-
kingen met mij t*e betrekken*

Men is bezig, aldus de voorzitter, aan het ont-
werpen van statuten van de B.P.R.M.S., waaruit de doel-
stelling duidelijk zou blijken en het karakter van
belangenvereniging naar voren zou komen»

Er werden ook .nog enkele -vragen gesteld»
Onder anderen werd mijn voorspraak bij de Roge-

. r iistg, .i-'wea?-zo o tut ̂om -de Ambone-s o- ,ex-E „ N. , I *I» ,.mi l i t ai r en
alsnog de tijdelijke E.L.-status te hergeven*

De B.P.R.M.S. is van plan om een dagelijks be-
stuur in te stellen van drie man, bestaande .üTT;:

de voorzitter J» Mailulmw
de 1e secretaris - A.H.Toinasoa
de penningmeester A.Silooy0
Medewerking werd verzocht aan dit dagelijks be-

stuur onderdak te verschaffen in Den Haag, terwijl
voor de overige bestuursleden (vice-voorzitter Js

Siauta, 2e secretaris J0Hitipeuw, 2e penningmeester
P.Salawono en de Commissarissen J.Leihitu, A.Salamoer
en E.Marantika) huisvesting werd verzocht te Woerden
(woonoord Kazerne).

Aangedrongen .word op het overbrengen van do in
Indonesi'c achtergebleven gezinsleden, aangezien berich-
ten waren ontvangen, dat deze gezinsleden in grote
moeilijkheden zijn geraakt»

Het bestuur rzou een gedetailleerde opgave van de
over te brengen gezinnen bij mij indienen.

Stemming in do kampen.
Deze wordtïïferkbaar slechter. Zelfs de anders zo

rustige Iveiezen on ook de bewoners van de woonoorden
in Zeeland beginnen zich to roeren.

Op 12 on 13 Maart JÉ10 bezocht ik de Ambonezen-
woonoorden in Zeelanda

Door de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep
was men er zoer neerslachtig,
• De kampraadvoorzitters noemden de stemming uitge-
sproken slecht, "De mensen worden onverschillig. Ze
zien geen uitwog meors" _ Waarom _
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Waarom is hen in Indonesië niet duidelijk gezegd, da"t
ze bij aankomst in Holland "burger zouden worden.
Was hun dat gezegd, dan zouden ze nooit naar Holland
gekomen zijn en zouden anderen hun gezinnen niet ach-
tergelaten hebben, want zonder delegatie kunnen deze
in Indonesië niet leven. . "

Het heeft geen zin, dat ze hier als burger rond-
lopen zonder werk«

Maar naar Indonesië teruggaan onder de R«I., dat
nooit| liever bedelen in Holland dan in handen van de
R.I, vallen, die nooit zal vergeten, wat in Makassar
gebeurd is. En beloften van de RBIÖ hebben niet de
minste waarde, Als wij niet de K*L,status krijgen
is de enige oplossing, dat men ons naar Nieuw-Guinea
of naar het niet door de R»I. bezette deel van Ceram
stuurt. .

- Daar zullen we wel voor ons zelf zorgen en zijn
de Regering niet tot last, - . •.

Als we hier burger moeten blijven, moet er ge-
zorgd worden voor werk, niet voor enkelen maar voor
allen en wel op zeer korte termijn.

We moeten kleding en schoei-sel hebben. Kleding en
schoeisel, waarmee we,uit Indie gekomen zijn, raakt op,

Reparatie kunnen we van ons zakgeld niet betalen.
Zoals"de toestand nu is, niets doen en f.3.- zak-

geld, kan het^ niet blijven, we raken afgestompt.
De toestand wordt met de dag meer onhoudbaar. Velen

jn moedeloos. Door de ervaring hebben'de Ambonezen
er weinig vertrouwen in, dat het de Regering mogelijk
2al zi j n- wat .nodig .i-s .-op :k ort e.: temian op afdoende
wijze te bewerkstelligen.

Bij velen leeft echter nog de hoop, dat de Rege-
ing al de moeilijkheden inziende hen toch nog de
L,status zal aanbieden, .Zou de Regering dit edelmoe-

dig gebaar willen maken, dan zou zij daardoor de Am-
bonezen zeer aan zich verplichten. Het is bij velen
slechts de hoop op dit gebaar van de Regering, die hen
van het doen van gekke dingen weerhoudt". Aldus enige
kampraadvoorsitters 'in Zeeland.

Op 25 Maart j.l. bezocht de contact-ambtenaar de
Heer van Baarsel, enige Keiezenwoonoorden,

De stemming bleek nogal moedeloos te zijn. Ook
hier vroeg men zich af % "Wat nu? Zoals het nu is -
in het kamp zitten en niets doen -'kan het niet blij-
ven. Maar wat wil de Regering dan toch met ons? Onder
dit regiem naar Indonesië terug is uitgesloten. Waar-
om geeft de Regering ons niet op ruime schaal werk?"

Te Echt vertelde 03 voorzitter van de kampraad,
dat de jongelui meer en meer onhandelbaar worden.
Ze luisteren niet meer. Indien de Regering niet op
korte termijn voor allen werk vindt, dan zal zij goed
doen zo spoedig mogelijk strafkampen onder politiebe-
waking in te stellen, zodat alle rustverstoorders daar-
heen op staande voet kunnen worden overgebracht.

Ook uit de andqro woonoorden bereikten mij klach-
ten van kampleiders over'de steeds slechter wordende
stemming in de woonoorden.

De Ambonezen~verwachten van de Regering een op-
lossing van diverse problemen. Men vraagt zich af
of de Regering het zich dan niet realiseert, dat het

, - op -



op deze wijze niet langer kan en dat het zo op den duur
in de Ambonezenwoonoorden een hel wordt voor de bewoners?
d#t er zo een onhoudbare toestand wordt geschapen, waar-
door de mensen zich zelf niet meer zijn en er wel ongeluk-
ken moeten gebeuren, ^

Ds. Uneputty uit Tungelroy verklaarde, dat .de huidige
toestand fnuikend is voor de geestelijke verzorging;

P&nneer er niet spoedig een verandering ten goede
komt, ziet hij geen kans meer het geestelijk werk voort te
zetten. Met praten zijn de mensen niet te kalmeren, integen-
deel de verbittering wordt er slechts groter door.

Deze toestand in de Ambonezenwoonoorden werd 'reeds te
Uwer -kennis gebracht bij mijn vertrouwelijk schrijven, do»
18 Maart 1952,

In dit schrijven gaf ik aan w elke maatregelen er die-
nen te worden genomen,.

Tijdens de lë bespreking met Uwe Excellentie en de
Ministers Beel en Staf en ook tijdens een 2e bespreking metf
de heren Ministers Beel, Staf, Joekes, lulderije en Teu-
lings lichtte ik mijn indrukken nog eens toe en deelde
zelfs mede, dat, indien de huidige problemen-waarvan de
voornaamste zijn:

ruime maté van werkverschaffing, overkomst van in In-
die' achtergebleven gezinsleden, regeling uitbetaling van de
pensioenen, uitgebreider bevoegdheden voor de handhaving
van het gezag - niet worden opgelost, de Ambonezen woonoor-
den rotte plekken zouden worden -in. de Nederlandse samenle-

gi : dal; deze woonoorden op'den duur üjOn̂ atrâ iekampén
souden worden.

Ik heb de indruk, dat de Regering de Ambonese kwestie
liet die aandacht schenkt, welke is vereist, omdat hiervan
Ie noodzakelijkheid nog niet voldoende wordt onderkend.

Indien echter geen afdoende maatregelen worden geno-
men, vrezen de Kampleiders en ik voor een debacle.

Ik moge daarom op dez,e plaats nogmaals Uwe bijzonde-
Ire aandacht vragen" voor de oplossing van genoemde proble-
men. Gebeurt dit niet, dan is het mij niet langer mogelijk (

' lde verantwoordelijkheid voor de orde en rust in de Ambone-
'zenwoono orden te dragen.

De Ambonezen zouden hun belangen aan H.M. de Koningin
willen voorleggen. H.M. is de enige, waarin ze nog vertrou-
wen stellen en waarop hun hoop voor een uiteindelijke op-
lossing is gevestigd.

Zou echter H.M. de Koningin "op een collectief verzoek
afwijzend moeten is schikken, dan is ook de laatste strohalm,
waaraan zij zich hebben vastgeklampt, verloren.

Ik ben van mening, dat H.M, de Koningin die nog steeds
in zeer hoog aanzien bij de Ambonezen staat in deze kwestie
niet voor een dilemma mag v/orden geplaatst.

Dit is ook wat mij nog steeds heeft weerhouden gebruik
;e maken van het door H,.M. -"tijdens eehnpersoönli3k onder-
ioud'- tot mij, gericht verzoek, bel.a^P-T-i-ikfi Vwe.sties de
mboheze-n "betref £ end-e: Hoogst de-rzelve" -voor te leggen.

Ik moge hier daarom nogmaals met klem op oen spoedige
oplossing van de genoemde problemen aandringen.

Den Haag, 4 April 1952,
' D e HA1YIN,



Vervolg op rapport ïïr 8/Vertr. betr.ae situatie in de Amb.
woonoorden over ae maand Maart 1952»

Bijzonderheden uit de woonoorden*
MR

Schattenberg»
J.Malawauw (Crams gezind) ex sgt. na j oor werd door de

kampraad "beschuldigd relaties met de R,I. t« onderhouden.
Malawauw bekende brieven van de R.I. te hebben ont-

'ngen doch deze hadden betrekking op pensioenkwesties.
In een hiervoor gehouden algemene vergadering werd

alawauw ter verantwoording geroepen.
Deze bijeenkomst duurde drie uur. Men heeft elkaar

wel heftig, toegesproken doch tgt haridgemeen kwam het niet,
Tot slot bleek, dat de overgrote meerderheid zich achter
de kampraad stelde; tevens werd het -vertrouwen uitgesproken
in de nieuw gevormde algemene Vertegenwoordiging (B,P.R.M.S.)

Beugelen»
F De Cramspartij onder leiding van Patinama heeft thans
\n eigen kampraad gevormd, welke echter door de kamlei-

de*11 niet is erkend.
De andere (Nikijuluw) groep is in de meerderheid en

heeft het heft behoorlijk in handen,

Teuge.
Door de tegenstellingen tussen de B,P.R.M.S, gezinden

(76 man) en Cramsgezinden (31 man) heerst in dit woonoord
een onaangename stemming.

Een kwestie welke de orde en rust dreigen te verstoren
is hét oneervol ontslag van dé bij de bewoners van het
woonoord zeer geapprecieerde beheerder.

Kampleider acht verzet bij het vertrek van deze
beheerder niet uitgesloten.

Nu het moeilijk blijkt te zijn om de van de Rijkswerk-
plaatsen "afgestudeerden" aan de slag te krijgen, kan hier-
door een nieuwe groep van ontevredenen ontstaan.

Ondanks alle moeilijkheden in het woonoord denken
zelfs de meest zielige figuren - onder de huidige omstan~
digheden- niet aan een terugkeer naar Indonesië.

Schaffelaar en de Biezen.
De Ambonezen willen alleen terug naar Ambon als

Ambon vrij is. In de kerk wordt in verband hiermede bij
voorkeur uit het Oude Testament voorgelezen.

Veelal hoort men de uitlating; "Indien wij niet naar
een vrij Ambon kunnen, dan komen onze kinderen daar wel".
Als voorbeeld worden dan de Joden genomen, die eeuwen lang
in den vreemde hebben geleefd en thans een eigen Vaderland
hebben.

Er heerst een grote animositeit tussen de felle
Cramsaanhangers en de overigen. Openlijk verzet van. deze
Crams aanhangers wordt niet verwacht, wel lijdelijk ver-

f/7 /iet tegen de leiding en kampraad (meer B.P,R*M.S, georien-
'J /teerd).
ƒ Openlijk zeggen de Crams aanhangers dat zij toch
' hun eigen wil zullen doen,

- Coehoorn -
S.11196/ÖOR



Coehoorn en Almère.
De huidige toestand met al die niets doende mensen is

allermiserabelsts Van de omscholing komt zo weinig of niets
terechta

Discipline "bestaat er in deze kampen praotisch niet en
is onder ,de vigerende bepalingen ook moeilijk te verkrij-
gen, aangéz i e;n er geen sancties zijn^Dringend noodza-
kelijk is.f dat de voorzieningen aan de cantines t'en
spoedigste worden uitgevoerd, Aponno en Polhaupessy werden
ongeveer half Maart in restaurant Kramer te Muiderberg
gesignaleerd waar ze een vergadering' met een vijfentwin-
tig tal lieden uit de Coehoorn hadden„

Indruk van kampleider is, dat de rust nog bewaard
blijf t j, omdat velen nog hopen dat de Regering hen toch
de tijdelijke K„Lc-status zal hergeven.

Utrechtse straatweg, Woerden» • <T
Dé verwachtingen tea,v. or.de en rust zijn niet bepaald

gunstig,. De animositeit tussen de twee partijen neemt
nog steeds, toe»

Verwacht wordtf dat de Crams zich wel weer geducht
zal gaan roeren.

Lunetten - Vught6
Er had'cFën geen orde-verstoringen plaats» Sinds de tot-

standkoming van de B.P.H,M.S. voeren enige lieden in
het ..woonoord een actie om de Crams nieuw leven in te
blazen. Men .wist hiervoor ongeveer 10$ der mannelijke
bevolking te interesseren.

Communistische invloeden,
Geen bijzonderheden.

De H.A.f.I.N.

(P.Scholten)



UITTREKSEL

Uit : OD 1831

Voor : OD 191g

Ag. nr: 133377

Aard van het stuk:

Naam: AMBONEZEN IN NEDERLAND.-DITTERSEN.

Naam: COMMISSIE RECHTSPOSITIE AMBORNESE MILITAIREN
EN SCHEPELINGEN.

Afz. : Gemeentepolitie Vught Datum: 12-3-52

Rapport betreffende Politietoezicht op Ambonezen.

Voor de oprichting van de PERSATUAN HAJAT MALDKÏÏ SELATAN door
de hier te lande verblijvende Ambonezen, zie OD

Uitgetr. door: vP.

Datum: 5-6-52

D38-10000 (& I 0 2 0 4 - 5\p aanwijzing van : GAF I



UITTREKSEL

Uit : OD 1831 Naam: AMBOKKEZEN IK MOERLAND. -DIVERSEN.

Voor : OD 1919 Naam: COMMISSIE RECHTSPOSITIE AMBOMESl MILITAIREN
EK SGHEPELIKGEir (C.R.A.M.S.) 15 , -9

Ag. nr: 133377 Afz. : Qem.Politie Vught Datum: '^-3-3^

Aard van het stuk: Rapport betreffende Politietoezicht op Ambonnezen.

Voor rapport betreffende oprichting van de "PERSATUAH RAJAT MALUKU
SELATAN", zie OD 1831.

Uitgetr. door: vP. Op aanwijzing van: GAW I

Datum: 23-5-52

D 38-10 000 ff, 10204 - 5 l



R A P P O R T

TABU CAW/I

Betr.: Copie-brief van de C.R.A.M.S.
aan de Ministerraad

Bijl.: één

C.R.A._.
20252/W.

jr
Verzoeke agenderen/en.retour aan CAW/I

CAW/I, 7-

~ (Chef Kabinet) copie-brief van de
Ministerraad van 21 Februari 1952, no.JO/

r-3-1952/
l^>
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UITTREKSEL

Uit : PD 16157 Naam: LOKCLLO P.W.

Voor : OD 1919 Naam: COMMISSIE RECHTSPOSITIE AMBONNESE MILITAIREN
EN SCHEPELINGEN. (C.R.A.M.S.)

Ag. nr: 129144 Afz. : ID Amsterdam Datum: 12 Jan 52

Aard van het stuk: Mededeling betreffende

4. Ook zou LOKOLLO medegedeeld hebben, dat het samengaan van
J2-R.A.M.S. en K.R.M. (Kepentingan Rajat Maloekoe) in de nieuw

: gevorïïïê""PEH3ATUAK RAJAT MALOEKOE SEL.ATAN" (P.R.M.S.) een feit
was. Dit resultaat was volgens LOKOLLO in hoofdzaak te danken
aan de Ambonees KAIHATOE, leider van de K.R.M, (zie hiervoor ook
het dezz. geheim schrijven No. 3426-0-'50 van 7-1-1952. V . ) .

De P.'R.M.S. diende - naar de mening van LOKOLLO - zich in de
toekomst uitsluitend bezig te houden met de sociale belangen var
de Ambonezen in Nederland.

De politieke belangen dienden uitsluitend door het bureau R.M.
3. te. Den Haag te worden behartigd. , •

In dit verband zou LOKOLLO de naam WATT3MENA genoemd hebben,
l die volgens LOKOLLO als bestuurslid van de C.R.A.M.S. en als me-
\r van het bureau R.M.3. , .de Ambonees met de grootste in-

was onder de Ambonezen in Nederland.

Uitgetr. door: VJ5. Op aanwijzing van : CAW

Datum: 21-3-52

D 38-10.000 /* 10204 - 5 l



R A P JP_0_R_T

VAN: CAW/I

Betr.: Verslag bezoek Woonoord
"De Sohaffelaor"

Bijl . : één

/u/

, t f JAN

ACfi

Ontvangen van Minuor bijgevoegd verslag van de
Controlerend Ambtenaar E.J.van Baarael over zijn bezoek
aan het Woonoord "De Schaffel aar".

Verzoeke agenderen/on terug aan CA'7/T.

CA.V/I, 10-1-1952

UITTREKSEL

Uit:

o.a.v.:

Dat.,
Par.:
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1_. het secretariaat van de P.R.M.S. zou tot het nieuwe bestuur
~~ gekozen was, door de aeer. H.B. G.R.A.M.S. worden waargenomen.
2. nog voor het eind van het jaar, zou de secr. C.B.A.M.S. een
~" communiqué doen uitgaan waarin ontbinding C.R.AM.S. en K.R.M.

en oprichting P.R.M.S. zou worden "bekend gemaakt.
£. secr. C.R.A.U.S. zou de afgetreden H."B.n. C.R.A.K.3. en K.T?.iT.-

zo spoedig mogelijk na nieuwjaar bijeen roepen tot verkiezing
van het nieuwe H.B. P.R.M.S.

Maar tot nu toe (4 Jan.) is er van de uitvoering van de pun-
ten 2 en J> hierboven, niets gekomen. Herhaaldelijk heeft K. ge-
tracht telefonisch verbinding te krijgen met secr. C.R.A.M.3. te
Woerden en met Siauta (ex-voorz.) te Vught, maar het lukt niet.
Volgens kampbeheerder Woerden is van H.B. C.R. A.LI. S. al een paar
dagen niemand te vinden.

Fet .vermoeden van Kaihatu, dat enige H.B. C.R.A.M.S. leden
n.l. Aponrio, Siwalete en Huwae, niet accoord met de fusie, zullen
trachten deze te torpederen,, wordt versterkt door een van Laihitu
(Vlissingen) ontvangen telef. bericht, dat gisteren (J> Jan.) het
H.B. C.P.A.M.3. met de rajat in Vught een vergadering bele'gd heeft
waarbij 2/3 van de rajat zich heeft uitgesproken voor behoud van
de C.R.A.M.S. En verder door het feit, dat het H.B. G.R.A.M.S. af-
gevaardigden van alle kampen heeft opgeroepen voor een.vergadering
in Woerden (op heden 4 Jan.). Ook van de Schaffelaar zijn er 2
afgevaardigden heen, maar hun mandaat luidt, dat H.B. C.R.A.M.3.
is opgeheven en niet meer het recht heeft nog eens de mening van
de rajat te vragen, daar afgevaardigden van alle kampen in de fusie
hebben toegestemd.

De Amb. in Schaffelaar en de Biezen (ik heb dit ook zelf kun-
nen opmerken) zijn zeer ingenomen met de fusie. Er zijn totaal geen
tegenstellingen meer tussen C.R.A.M.S. en niet C.R.A.M.S. Oud- en
Hieuw zijn door allen eendrachtig gevierd. Men wenst de oude partij-
strijd begraven te zien,

Daar de eenheid, in *t belang van goede orde en rust, abso-
_ u t noodzakelijk is, vraagt Kaihatu daarom aan generaal Scholten
of deze de oude H.B.n. C.R.A.M.S. en K.R.M, samen wil roepen, (z.s.
mogelijk, b.v. Dinsdag a.s.) en hen zeggen, dat er nu eenheid is
in de vorm van de P.R.M.3. en dat een ieder die deze eenheid zal
trachten te verbreken (en dus de orde en rust verstoort) onherroe-
pelijk aangepakt zal wordden (met gebruikmaking van de vreemdelingen-
wet zelfs uitgeleverd zal kunnen worden). Doet de generaal dit niet,
dan krijgen enkele ongunstige C.R.A. 11.S. elementen de gelegenheid
alles te bederven. Volgens Kaihatu kan de generaal niet verweten
worden, dat hij zich met de politiek der Amb. inlaat of partij
kiest voor of tegen C.R.A.M.3. of K.R.K. Deze verenigingen toch
zijn officieel opgeheven. Er is nu eenheid onder de Amb. Mochten er
enkele elementen zijn, die deze eenheid willen verbreken, dan zijn
zij verstoorders van orde en rust. Het aanpakken van deze elementen
is dus niet anders dan maatregelen nemen tegen verstoring van orde
en rust. (de hoofdtaak van de H.A.W.I.N.).

Nijmegen, 4 Januari 1952.

De Cont. ambtenaar,

(w.g. E.J.van Baarsel).



S 'C E R ' ï >• T

Verslag van mijn bezoek aan het woonoord "de Schaffelaar" te
Barneveld -op Vrijdag, 4- Januari 1952.

Onderhoud met Er KAIHATOE. '" j
Hr.K. deelt mee: i

Op 22 Vee. is, op initiatief van Leihitu (de propagandist
der Z .R.M.)» te Woerden een vergadering gehouden waarbij aanwezig
waren de voltallige Hoofdbesturen van C.R.A.M.S. en K.R.M, én af-
gevaardigden van alle kampen (zowel C.R.A.fci.S. als K.R.M, als
Terselatan), om te komen tot eenheid onder de Amb.. Kaihatu was
op deze vergadering niet aanwezig daar hij die dag juist moest
verhuizen. Varf beide bijden bleek voldoende zin tot samenwerking
aanwezig, zodat besloten werd op 29 Dec. een grote vergadering
in Den Haag te houden waarop dan officieel de fusie zou worden
gesloten.

Op 29 Dec. werd vergaderd in het Westeinde te Den raag. Aan-
wezig waren de volledige E.B. C.R.A.M.S. en K.H.M, en afgevaardig-
den van alle kampen, behalve Teuge. Be C.R.A.M.S, stelde voor, dat
ide vergadering zou worden voorgezeten door iemand van de K.R.K.
fHet was duidelijk, dat hierbij de bedoeling voorzat de K.R.K. mak-
kelijker te kunnen aanvallen. Pit riskeerde de K.R.M, echter en
Kaihatu werd tot voorzitter aangewezen.

Eerst ging alles goed tot Br«U. aan het woord kwam. K. had
verwacht, dat Dr N. kalmerend zou optreden, maar jammer genoeg
deed deze dit niet. Integendeel, hij begon uit te varen tegen

| degenen.(zonder namen te noemen), die tegen hem geweest waren en
hem in een kwaad daglicht hadden gesteld. K. heeft toen af gehamerd
en Dr TC. het^iroörd ontnomen, zeggende dat men bij elkaar was geko-
men OEI tot eenheid te geraken en niet om oude geschillen weer op

, te rakelen.
Eeu burger (student) hekelde, on! dezelfde reden, het optre-

den van Dr B.
Ook majoor Nanlohy voerde het woord, maar wat hij zei viel

weinig in de smaak en droeg er niet toe bij zijn aanhang te ver-
groten (integendeel).^

Een marine-üJan,7daarvopr uit Nieuwediep overgekomen, stelde
voor de beide verenigingen C.B.A.M.S, en K.R.M, te- ontbinden en
«en nieuwe vereniging voor alle Amb. op te richten. Behalve door
hel_Ji..3.^.C.R.A.M..S^ daV_2i,ch van ̂ temining og^h^^ld,. word dit voor-
stel met algemene etemraen aahgenoHierT.

Kaihatu, a telde voor 'de naam der nieuwe vereniging Peraatuan
Rajat Moluku Selatan te dpeü zijn. Het H.B. G.B,A.M. S. had hierte-
gen geen bezwaar, maar w«l Apoaaa en Huwaê. (H.B. C.E.A.Sf.S. leden).
Aponno stelde voor: TarHj M«E}perta|ïanX:an groclomatie , 25 .April en
Huwae wilde d» naam Ü.R*A.M7s. ToëhfrüAen.' *~

Na een betoog van-Kaihatu, dat samenwerking met de Ned.rega-
ring, wanneer «en der laatste twéé namefi gevoerd werd, z«ker niet
mogelijk zou zijn, werd besloten de.naam P.R.K.S. aan te nemen (al-
gemene stemmen).

Na afloop van deze vergadering sijn do beide H,B.n. (C.R.A.Ü^
en K.R.K.) bij elkaar gebleven <m te komwTtot.de verkiezing van
een nieuw bestuur voor de P.fi.|!,S. GekoKea ^zou worden uit de oude
F.B.n, C.R.A.M.3. eiï K.fi.M. Ifaar daar de tijd te kort bleek (ver- :
schillende leden moe s teniet "de tr«ia vertrekken), .ia het daartoe
niet gekomen. Afges5erojcenvf?era té^Hi « , /



Copie voor CO.125794

7 Januari 1952»

C.125794
CAW/I, TA.5.

twee

Anbonnezen kampen

Met verwijzing naar uw schrijven van 12 December j.l., ao.
5912 Afd.Kabinet, handelende ©ver het in hoofde dezes vermelde
onderwerp, heb ik de eer uwe Excellentie hiernevens terug aan te
bieden beide daarbij aangetroffen circulaires.

HBf HOOFD TAH m BIEIST

'l
Kr H.f.Pelderhöf

Aan Zijne Excellentie de Tioe-Minister President
Vnieter zender fertefemille,
\*. .ia ter i e van Binnenlandse Zaken,
te
'a-G l A T E I H A G 1.



M I N I S T E R I E V A N B I N N E N L A N D S E Z A K E N

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN

BETREFFENDE

Ambonnezen
kampen.

NR 5912 AFD- Kabinet

1 s-Gravenhage, 12 December 195 !•

ERTROÜWEMEN GELIEVE BI] HET ANTWOORD NAUWKEURIG
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN

2 bijl.

Hierbij doe ik U ter kennisneming
toekomen afschriften van twee aan de

«ET '
kampraden door__d£__CR^MS_sezonden rond-
schrijvens.

Na gemaakl/ gebruik ontving ik deze
weer gaarne

Het Hoofd van de
Binnenlandse Veilighe
dienst*



OP KAART
#4.

2 8 MOV J95?

R A P P O R T

VAN: CAW/I
Betr.: Circulaire van de

C.R.A.M.S .

Bijl.: één

Ondershands ontvangen van Muor, copie van een circulaire
van de C .R .A .M.3 . , d .d. 2 October 1951, no.016/ïfi/W/12, hande-
lende over het halfmaandelijkse blad "Salawaku Maluku".

Verzoeke agenderen ,gjf r e tour aan CAW/I.

CAW/I, 28-11-1



J!
Afschrift.

Commissie Rechtspositie Ambonnese
Militairen en Schepelingen
Woerden - Hederland.

Aan: Kampraden en Sub-commissies
van de G.B.A.M.S. in Nederland,

Ho. 016/VW/12.
Bijlagens -

Onderwerpt 14-daags (halfmaandelijks)
berichten-blad»

••Mena - Moeria.

Hierbij maken wij bekend en verzoeken wij, Hoofdbestuur van
de C.l.A.M.S», - op verzoek van het Bureau 2uid-Molukken
te Ben Haag -, aan alle broeders in Nederland, zich te willen
abonneren op het Weekblad (kennelijk een vergissing en
bedoeld: 2-wekelijks berichtenblad, Vertaler) "Balawakoe
Maloekoe". Ter inlichting van U allen:

/",, , f

ffólf&<&>"Salawakoe Maloekoe"
/ - '
1. 14-daaga (halfmaandelijks) berichten-blad,
2* Redactie-leider: C. Wairata.
3» Abonnementsprijs: f.2.- (twee gulden) per kwartaal, bij

vooruitbetaling,
4» Voorlopig worden de abonnementsgelden rechtstreeks (het

beste is t Kampsgewijze) gezonden aan de leider van de
jaedactie» Neptunusatraat 154, Sclieveningen (adres Wairata).

5. Wanneer Ü berichten per "Wier uit het Taderland ontvangt
er2oeken wij U die, voor zover nodig, door te zenden aan
bovengenoemd adres.

6. Het verdient aanbeveling kampb e ri chten aan de Eedactie-
leiding te zenden vó*«£r de Ie en 15e van iedere maand.

?. Data van verschijning! de 10e en 24e van iedere maand.
8*pDe exemplaren "Salawakoe Maloekoe" worden gezonden aan
«degenen, die ze door zullen zenden aan de abonnees.

Verzoeke de belangstelling van U allen hiervoor en de
namen der abonnees aan het in punt 4 genoemde adres te zenden.

Tot zoverj met nationale groet,

Woerden, 2 October 1951.
Namens H.B. - C.R.A.M.S,
De Secretaris II,
w.g«: P.



VAN: GAW/I

Bijl.: één

Betr.: Brief van de voorzitter
van de Adviescommissie
Ambonnezen in Nederland

Ondershands ontvangen van MUOR copie van de brief van
de Voorzitter van de Adviescommissie Ambonnezen in Nederland
d. d. 2 lovember 1951, letter Y 87, Vertrouwelijk.

Verzoeke agenderen en terug aan CAW/I.
—^

CAW/I, 15-H-1951/
rL.



MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN ( «•

K a b i n e t \'
i-V'Letter V 87 Vertrouwelijk fc» . y-

Onderwerp i Maatregelen
tegen de CR1MS /

'• s~*Gravenhage, 2 November 1951

Aan Zijne Excellentie de Mini s b er-
voor TJniezaken en Overzeese Rijks-
delen

Namens de Adviescommissie Ambonezen in Nederland heb ik de eer Uwer Excel-
lentie 's aandacht te vragen voor de volgende aangelegenheid.

Bij herhaling heeft de Hoofdleider der Ambonese woonoorden in Nederland mel-
ding gemaakt van de grote en nadelige invloed, welke de zg« Commissie Rechts-
positie Ambonese Militairen en Schepelingen (C.R.A.M.S.) zich in verschillende
woonoorden heeft weten te verwerven, alsmede van de talrijke moeilijkheden en
rustverstoringen, welke hiervan het gevolg zijn.
Genoemde organisatie heeft zich opgeworpen als de enige vereniging, die het

recht heeft de hier te lande vertoevende Ambonese ex-K. N. I. L. -militairen bij
de Nederlandse Regering te vertegenwoordigen. Zij werd blijkens haar eigen pu-
blicaties op 25 Maart 1951 ̂ e D Jakarta opgericht, met het doel de sociale be-
langen van de ex-K, N. I. L. -militairen te behartigen en meent voor deze oprich-
ting en voor de door haar betoonde activiteiten een rechtsgrond te kunnen vin-
den in artikel 36 van de ter R.T.C, vastgestelde Regelingen Landstrijdkrachten
(blz. 75 boekje R, T. C.)-
Ik moge hierbij aantekenen, dat bedoeld artikel geen verdere strekking had?

dan in verband met de reorganisatie van het K.N. I.L« aan de reeds bestaande,
officieel erkende belangenverenigingen van K. N. I. L. -militairen de gelegenheid
te geven de belangen van hun leden te bepleiten. Deze verenigingen, b. v. de
Nederlands-Indonesische Officiersvereniging en de Vereniging "Ons aller Be-
lang", zijn inderdaad ruimschoots (o, a. bij het vaststellen der voorwaarden
voor overgang naar de Koninklijke Landmacht) bij genoemde reorganisatie ingescha
keld geweost, zodat - voor zover zulks Nederland betreft - ten volle aan de
in genoemd artikel neergelegde verplichting is voldaan. Dit in aanmerking ne-
mende en t ovens gelet op het feit, dat de reorganisatie van het K. N. I.L. reeds
op 26 Juli 1950 officieel werd beëindigd en het K» Nol. L. op dio datum werd
opgeheven ,y kan niet worden ingezien, dat de op 25 Maart 1951 opgerichte
C. E.A.M. S. aan artikel 36 van do Regelingen Landstrijdkrachten nog bepaalde
rechten zou kunnen ontlenen.
Wat do politieke achtergrond van de C. R. A. M. S, betreft, moge het volgende

worden aangetekend.
De C. R. A, M, S. staat in nauw contact met hot Bureau der R. M. S. te 's-Graven-

hage en met de Stichting "Door de Eeuwen Trouw". Het contact van het dagelijks
bestuur van de C. R. A.M. S. , dat in Woerden zetelt (kamp Utrechtsestraatweg) 5

met laatstgenoemde organisatie wordt voorname l ijk onderhouden via de Heer
JIOTMANj Voorzitter van de plaatselijke af doling do s er stichting te Woorden. De
C. R, A.M. S. steunt hot- streven naar een vrije Republiek der Zuid-Molukkon on-
voorwaardelijk en zamelt hiervoor gelden en kostbaarheden in. ledere mannelijke

- inwoner -

GS 9972X/UOR. „' -^ . «/. _*,r̂ .. * *.*.*,.,.*' i^.r
Jf.t.. y •"*"• ••v.*.'"'.;' '' * tïi <«•.«»..-•>• .-»- ei, « «# , .
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inwoner van een woonoord moot - of hij v/il of niet - van zijn f 3>- zakgeld per
woek f 1j- per maand als- contributie aan hot Bureau R.M. S. of aan de C.R.AoM. S»
"betalen. Voorts werd onlangs uit goede bron vernomen, dat er een Ambonees
"Vrijhoids-fonds" is gesticht ten behoeve van de strijd voor do vrijmaking van de
Zuid-ïfolukken. De C. E.A.M. S, heeft op 8 Octobor besloten om via de kampraden
de Ambonezen, te verzoeken zoveel mogelijk de in hun bezit zijnde goudon en zil-
veren voorwerpen voor dit fonds af te staan. Eventuele geschillen tussen de
C«R. A.M.S. en het Bureau dor R.M.S. zullen ter beslechting aan hot bestuur vjn
dit Vrijheidsfonds. worden voorgelegd.
Uit nog andere door do H.A. W. I.ÏF. gesignaleerde C.R,A.M. S. „activiteiten

blijkt vorder, dat do invloed van deze organisatie bovendien in ernstige mate
als een storende factor ten aanzien van de goede gang van zaken in de woonoor-
den in hot algemeen en ten aanzien van de handhaving van do rust en orde in
het bijzonder moet worden aangemerkt. Ter staving hiervan .moge de Adviescommis-
sie do volgende feiten onder Uwer Excellentie's aandacht brengen s

1« De C,R.A.M»S. stolt zich op het standpunt, dat omtrent alle van Overheids-
wege te nemen maatregelen vooraf met haar overleg dient to worden ge-
pleegd en heeft mitsdien aanvankelijk getracht de Ambonezen ervan te weer-
houden zelf hun eten te koken on zelf hun woonoord schoon te houden, aan-
gezien ten aanzien van de desbetreffende instructies aan do kampbewoners
het bedoelde overleg mot haar niet had plaats gevonden.
Wat het zolf koken betreft, is - toen blcekj dat de Regering voet bij
stuk hield - uiteindelijk van verzet tegen doze maatregel afgezien, doch
de zorg voor het schoonhouden der kampen laat in enige kampen nog veel
to wensen over.

2. De bewoners der woonoorden mogen van do C.R.A.M.S. geen opgaven indienen
voor aanvullende wintorbovonklcding| men wenst een som geld te ontvangen
om zelf do kleAlag_,te kunnen kopen.

3. De kampradon mogen van de C.S.A.M.S. geen Rode Kruis-gaven in ontvangst
nemeni als reden, geeft men op, dat de kampbewoners deze gaven niet nodi---
hebben en hot Bode Kruis beter doot deze zendingen, vooral medicijnen,naar
Ambon te sturen. •

4» In het woonoord "Lunetten" trachtte de kampraad een verlofpas te laten
viseren door do kampleider, ondertekend met. "het C.R. A.M. S,-comité1/, het-
geen uittoraard door de kampleider werd geweigerd.

5» De C.R.A.M. S» matigt zich het recht .aan de kampbewoners, instructies en
bevelen uit to vaardigen en op overtreding daarvan straffen te stellen,
zoals blijkt uit de als bijlage overgelegde "opdracht ïïb.5".

6. De C.R.A.M. S. mongt zich in de door de H.A.ÏÏ.I.N. in hot belang van rust
on orde bevolen verplaatsingen van Ambonezen, zoals o.m. kan blijken uit
het tot Generaal SCHOLTEN gericht telegram van het. Hoofdbestuur van do
C.R.A.M. S. van 30 Octabej? .J3,«», waarvan mede oen afschrift hiernevens moge
v/orden overgelegd,,

7. Op 17 September jl. werd door de C.R. A.M. S.., te. Woorden do volgende reso-
lutie aangenomen on daarna ter kennis van de kampraden 'gebr'a-cht 3

"Ondergetekenden, . . . . . .
gezagsgetrouwe staatsburgers van do Republik Malufcu Selatan, thans deel uitma-
kende van de bestaande kampradcny derhalve sprekende en handelende namens de op
dienstbevel +) tijdelijk naar Nederland overgebrachte Zuid, Molukse (Airibpnese)

+) Onderstrepingen overeenkomstig do oorspronkelijke tekst.



- 3 -
ex—K,N, I.L»-militairen en ex-K,M.-schepelingen^ en die daarvoor in diverse
woonoorden zjjn geconcentreerd, ter vergadering "bijeengekomen hebben staande
deze vergadering •unaniem jjl̂ ckfcijg'on î tdrukfe3lj.jk beslotens
1. den cx-K,N. I.L» Generaal P» SCHOLTEN niot te erkennen in virelke Rcgerings-
(reoht) functie dan ook met betrekking tot de bedoelde Zuid-Molukse (Ambonese)
Woonoorden en de hierin vertoevende Zuid Molukkers. (Ambonezen)§
2. in verband'mot punt 1, - Dr.̂  H.̂  A. JCAINAMA - als zodanig wel te erkennen^
3. de functie en werkzaamheden terzake van Dr, H. A. KA1. AHA vnd. ingevolge
het daarvoor te slaan Regeringsbesluit te doen ingaan op do in deze Resolutie
van kracht zijnde datum|
4» alle sociale leiders, assistent sociale leidere en kampbehecrders en admi-
nistrateurs met ingang van de in deze Resolutie vermelde datum eveneens te doen
vervangen door Zuid—Molukkers (Ambonezen).

De practijk is thans inderdaad deze, dat, geen maatregel van of namens de
H.A.W.I.N. in de CRAMS-gezinde kampen (32 van de 49, waaronder Vught en de
Schattenberg) is door te voeren, of de C.R«A,M.S. moet er haar goedkeuring
aan hebben gehecht. Tussen de C.R.A.M.S, en de kampraden (thans door de
C.R,A.M.S. tot haar "sub-commissies" gepromoveerd) bestaat een nauw contact.
Dagelijks zijn er vertegenwoordigers van de kampraden op reis om orders te halen.,
terwijl veelvuldig bezoek van de leden van het Hoofdbestuur van de C.R.A.M. S.
aan de kampraden plaats heeft.

Kennis nemende van de hierboven vermelde feiten heeft de Adviescommissie
zich beladen over de vraag, of on in hoeverre het gewenst on mogelijk zou zijn,
dat van regeringswege bepaalde maatregelen worden getroffen om de ordeversto-
rende invloed van de C.R.A.M.S, in de woonoorden tegen te gaan.

Zij is or unaniem van overtuigd, dat - ook uit psychologische overwegingen -
niet langer met een optreden tegen de C.R,A.M.S. moet worden gewacht. Velo
meer gematigde Ambonöson immers, die tot dusverre slechts onder dwang - vaak
terreur +) — van do C.R»A.M.S. aan haar instructie gevolg geven, zien in het.
uitblijven van regeringsmaatregelen tegen de C«R.A,M.S. een bewijs van zwakte
der Nederlandse Regering en koren,zich derhalve geheel van haar af. Haar het
oordo'el der Adviescommissie zal de Regering moeten tonen, dat Zij bereid is te-
gen de orde- en rustverstoriaggni. van de C.R.A.KUS. op te treden.
Dit optreden zou naar het oordeel der Adviescommissie gericht moeten zijn

tegen het C,R.A.M.S.-Hoofdbestuur, dat bestaat uit de volgende personen;

J. Siauta "'r ~ ::-^~~~ Voorzitter
M. Wenno Vice-Voorzittor
S, Siwalette Secretaris I.
P. Tuasela »' II.
A» Silooy Penningmeester,
F» Aponno Commissaris
E. Siahaya idem
P. Huwaë ' idem
H. Wattimona idem ' •

- Noya -

+) In enkele grotere kampen zouden zelfs r>.nokploegen" zijn aangewezen.
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Noya Commissaris
J. ffettimona idem (ex. K. M.)
D. Pattiapon idem (ex. K.M. )
E, Wattimena Adviseur

In de eerste plaats echter ware de kern van dit Hoofdbestuur aan te pakken
en wel de Ambonezen S. SIWALETTE, P, TUASELA,, P, HUWA8 en B. ' WATTIMENA, allen
Verblijvende in -het woonoord aan de TJtrechtsestraatweg to Woerden. Deze lieden.
vormen als het 'war© een "Dagelijks Bestuur" van de C. R. A.M, S, on van hen gaan
dan ook de meeste der hierboven aangeduide activiteiten uit.
De Adviescommissie wil zich intussen niet ontveinzen, dat een wezenlijk af- •

; dodend optreden tegen de C. S. A.M. S. eerst mogelijk zal zijn, wanneer - na het
. tot stand komen van de thans bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal aanhangige
wijziging der Nederlandse nationaliteit swetgeving - personen van Indonesische
nationaliteit (dus ook Ambonezen) als vreemdelingen kunnen worden behandeld en
b. v. kunnen worden geïnterneerd. Thans beschikt de Regering ten aanzien van de
Ambonezen nog slechts over zeer beperkte bevoegdheden, waarvan steeds' met de
nodige omzichtigheid gebruik dient te worden gemaakt. De Ambonezen hebben im-
mers maar al te goed de weg naar de rechter v/eten te vinden en zullen ook nu
niet aarzelen om de Nederlandse Staat wegens door hen veronderstelde over-
'schrijding, of misbruik van bevoegdheid te dagvaarden.

Enig houvast omtrent de omvang dor bevoegdheden, welke de Regering in dit
opzicht bezit, is te vinden in de op 15 September jl. gedane uitspraak van de
President der Arrondis soment s-Recht bank te 's-Gravonhage. (Kort geding inzake
k°"k ont̂ zĉ gen ygjî tĵ eg_ajag; tot do kampen aan vertegenwoordigers van "Door de
Eeuwen Trouw "y.̂ lScTrbij word o. m» uitgemaakt, dat "zekere bijzondere regelen tot
handhaving van orde en rust" in de woonoorden onmisbaar zijn, en dat evenbe-
doelde maatregel van de Regering derhalve niet onrechtmatig kan worden geacht.
Deze uitspraak in aanmerking "nemende } meen de Adviescommissie Uwer Excellen-

tie de volgende maatregelen togen de C. R, A. M» S. in overweging te moeten gevent
a. verwijdering van de hierboven 'genoemde leden van hot -Dagelijks Bestuur van de

C«R,A.M«S. uit het woonoord te Woerden en verspreiding van deze horen over
andere (liefst gorepatrieerden-) woonoorden» oen en ander met het uitdruk-
kelijk verbod ander® woonoorden dan het hun toegewèzene te betreden;

b. een verbod aan alle overige leden van het Hoofdbestuur van de C, R. A».M. S.
andere woonoorden dan het hun toegewèzene te betreden.
Voorts ware van Regeringswege een publicatie aan do pers te verstrekken,

waarin deze beide maatregelen worden toegelicht. In deze publicatie zou voor-
al tot uitdrukking kunnen komen, dat de maatregelen uitsluitend zijn getroffen
in het belang van de handhaving van .rust en orde in de woonoorden. Immers de •
rechtmatigheid van bedoelde maatregelen zou alleen dan kunnen worden betwist,
indien zij iets anders (b. v. het uitschakelen van aan de Regering onwelgeval-'
lige ffalitjlQJse invloeden) zouden beogen.

Naar het oordeel der Advies-Commissie zal met bovenbedoelde maatregelen oon
eerste stap zijn gezet in de richting van een zo goed mogelijk neutraliseren
van de C. R. A.M. S. invloed in de woonoorden. Vermoedelijk zullen reacties niet
uitblijven, doch het hieraan verbonden nadeel kan n. h. v. niet opwegen tegen
het belang, dat de goedwillende elementen onder de woonoordbewonors ervaren,
dat hot de Regering ernst is met Haar streven de orde en rust binnen de woon-

. . . - oorden -
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oordon mot allo Haar ton dienste staande middelen te handhaven en dat Zij -
tinnen de Haar door dé v/et gestelde grenzen — aan het ordevers-tor endo drijven
van .do C.R»A,M. S« paal en perk wenst te stellen.
Van het onderhavige schrijven werd een afschrift aangeboden aan uw ambtgenoot

van Binnenlandso Zaken. ,

BE VOORZITTER,

(get) J. J. HOMBACH.
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Oj? dracht Wo V 5. Ter kennisneming door de leden.

Hierbij maakt het hoofdbestuur van de "C.il .A.M.S." aan
alle leden, ex-K.N.I.L.-militairen, het volgende bekend;

1. Het is ten strengste verboden om de woorden "Ter Selatan"
(het duideli jkste) in onze maatschappij te gebruiken,, omdat
op 20-7-1951 in de vergadering van Kampradeii( sub-commis-
sies) reeds besloten is,, om de bewoording "Ter Selatan" te
vervangen door "Maloekoe".

2. Hét is ten strengste ve rboden om op elkaar te schimpen,
omdat smaad aioreuk doet aan onze s tr i jd, vooral aan de
strijd iri het algemeen voor de Republiek der Zuid-Moluk-
ken, . -

3. De leden moeten gehoorzamen aan alle bevelen, welke gege-
ven worden door het hoofdbestuur en door de Earupr a c3 e n( sub-
commissies), omdat deze bevelen een soort van nationale
discipline zijn. •

4% Deze nationale discipline is .nuttig- en levert voor ons
allen voordee l op in verband met ons staande Ie -j. r in de
toekomst in de Itepubliek der Zuid-Molukse n.

5. Zowel burgers als militairen moeten die bevelen opvolgen
met terzi jde stelling van alle gedachten aan onderdrukking
of kolonialisme5 omdat deze training in de toekomst van
nut is voor de opbouw van onze 3taat(.de ilepubliek der
Zuid-Molukken).

6-« Elk lid j - dat een aan hem gegeven bevel niet wenst uit te
voeren., moet gestraft worden met corvee-arbeid voor de
duur van l week(7 dagen) .

7* De namen van leden,, welks reeds een overtreding begaan heb-
ben en die arbeid ni-, t wensen te verr ichten* moeten, aan
het hoofdbestuur oygegeven worden en het hoofdbestuur be-
schouwt een dergelijke daad als een verstoring van de orde .
in de wereld van de strijd.

Overeenkomstig het besluit van de vergader ing van
8ub-com;.ïiissies( Kaaipraden te Vught op 20 Juli 1951 over
de bereidheid tot aanvaarding van de verantwoordel i jkheid
voor de orde in ieders ; !woonoor.d", verzoekt het hoofdbe-
stuur van de "C ,H»A.M.S . " aan de sub-comrni3sies(Kampraden),
om een verklaring te zenden volgens onderstaand voorbeeld:

Woonoord.
•* ' . ' • • • • . Verklaring.

De voorzitter, genaamd . . . . . . . ,onderdeel. . . , , . .verklaart ,
dat h i j • in staat en bereid is de verantwoordel i jkheid te
dragen voor de orde van z i jn onderdee l ,

,.., 1951
De voorzitter van de Sub-oommisaie /

van de l l Ö. i i .A .M» '3 , "

S 94S9X/UOR.
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Verbinding: ïïo.12

Do ss.13/83O
Onderwerp: Circulaires GH/udS.

Datum ontvangst bericht: 20 October 1951.

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar IJ./J"

Tevens bericht gezonden aan: f..l-lA:̂

Lieaewerkende instanties: l-,,/."

Ondernomen actie:

20 October 1951.

23QCT

Bijlagen: vier.

v-'1

Hierbij worden toegezonden afschriften van een 3-tal
circulaires en van een manifest, welke door de Commissie
Hechtspositie 4mbonnese Militairen en ochepelingen
(O. R..A» .K. S.) t e .voerden veerden uitgegeven.
" """ ËTyrwee der circulaires, die in de Indonesische taal

zijn gesteld, werd dezerzijds tussen haakjes de Nederland-

se vertaling geplaatst. In da 2e circulaire wordt medege-

deeld, dat het Bestuur van de CRAMS besloten heeft tot de

^(uitgifte van een «aafeBÏad, genaamd "3alavvakoj3 LIaloekoe"

joluk_s:._5.QhilcLl.» Di"t blad zal op de 10e en 24e van iedere
maand verschijnen en staat onder redactie van G.WAIRATA,.

U - . m ITeptunusatraat 154 te Scheveningen. De abonnementsprijs

(J bedraagt f.2.— per kwartaal bij vooruitbetaling, (einde)
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GOLI1IS3IE HECHÏSP03IIH3 AlIBOHïfiiSB
MILI2AIEBN SE SCHEFELING-SÏJ

WCEKD31T - 1Ï3DÏÏHMKD

Kehadapan:

i-i O.
Lampiran
Parihal

Dew'an Kamp, Sub.Gom.
G.R.A.M.3. di-
ïïegeri Belanda.
012/M/W/12 .

Soesoenan HB.CEAK3.
Sesoedahnja Karnpraden
vergadering ttgl. 21-9-51
d i -Lune 11 e n, Vuglit.

Soesoenan baroe dari H.B. - G. R. A.. K. 3.
(nieuwe samenstelling van het Hoofdbestuur van d e CRAMS)

Llena:-
rf

Bengan ini, kami chabarkay' kepada Sub. Coi:ainissie2 dari HB.öEAMS,
serta anggauta2 dari Rak jat Repoeblik Ivialoskoe Selatan jang berada
di-Tanah Belanda, soesoenan baroe dari BB. C. H. 4. l,.. S. :

berichten vvij de Sub- Commissie s van het Hoofdbestuur
der C. R. 4.1.1. S. alsmede de leden van de onderdanen van de Repu-
bliek der ^uid Molukken in Nederland, dat een nieuwe samenstel-
ling van het Hoofdbestuur der CRAïuS heeft plaatsgevonden) .

A

E T T B - .

l A .
Y

G (van het B.^.M. lid Deputatie ex-KBTL) Commissaris

J A "
n

A "

Voorzitter

Vice-Voorzitter
Secretaris I
Secretaris II
Penningmeester

H

A P O N

II E N A

11 (ex-SM.)'
"(ex-EK.)

t'idviseur.

1; o e r i a.

vïOdlïD'ElT, l Ootober 1951.-

w.g . I. Sijauta, Yoorz.
/
p. Tuasela, 3eer.II.
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COMMISSIE RECHTSPOSITIE AMBGM'ÏÏSE
MILITAIREN SN SCHEPELINGEN

- NEDERLAKD

: Dewan Kamp, Sub.Gom,
C. R. A. M. S. di-
Kegeri Belanda

: 016/M/Ï//12.
* *"•""•" ™""""

: Soerat Berita Doea
minggoean.

Kehadapan

lïo.
Lampiran
Perihal

X

M e n a - M o e r i a : -

Dengan ini kami H.B. G. R. A. M. S. mengoemoemkan atas permintaan
Bureau Zuid Molukken, di-Den Haag, kepada sdr2 sekalian di Neger!
Belanda, soedilah mendjadi langganan dari: "Soerat berita minggoean
"SALA?/AKOS MALOEKOE". Oentoek .mengetahaoai sdr2 sekalian:

"S A L A W A K O S - M A L O E K O

1. Soerat berita doea minggoean.
*»-—2. Peraimpin redaksi, sdr. G. WAIRATA.

3. Oeang langganan f 2. — (doea roepiah) sekwartal dibajar dahoeloean,

4. Oentoek sementara waktoe oeang langganan dikirim langsoeng
(sebaik-baiknja "berkamp-kamp) kepada Pemimpin Hedaksi leptunusstr.
15 4_, 5 chey eninge n . . (adres WairaJ;a) ' "'"*"'" " ""•'*

5. Kalau ada' cha"bar2 dari Tanah Air jang disampaikan dengan soerat,
harap seperloenja diteroeskan djoega kepada alaniat jang diatas.

6. Berita2 kamp baiklah dikirimkan kepada- Pimpinan Eedaksi sebeloem
tanggal l dan 15 tiap2 boelan.

7. tanggal terbit: 10 dan 24'tiap2 boelan.

8. Soerat2 berita "Salawakoe Maloekoe" dikirinikan kepada jang akan
meneroeskan nja kepada Iangganan2.

Haraplah sdr2 sekalian memper ha t i kan ini, dan kirimkanlah nama2
langganan kepada alaniat jang berada dalam nomor 4.-

Sekianlah, hormat dan salaam kebangaaan kami,

Woerden, 2 October 1951.-
Atas nama H. B. -C. E. A. 1,1. S.

Secretaris II,

w.g. P.Tuaaela.
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COMMISSIE RECHTSPERSOON AMBOÏÏFESE
MILITAIREN EN SCHEPELINGEN

WOORDEN - NEDERLAND

Atjara Rapat ttg. 8 October 1951,

(Programma van Vergadering d.d. 8 October 1951, di-Av'oe rden)

1. Pengakoean badan EB. C.R.A.M.S. oleh Devsan2 kamp.
(Erkenning van het lichaam: Hoofdbestuur CRAMS door de
Kanipraden)

2. Menghapeskan nama B. 'L.M. Den Haag, diganti dengan name
"Perwakilan R.k.S." dengan kekuasan sesoeai dengan AMBASSADBj

H (De naam B.Z.M, te likwideren en vervangen door "Vertegen-
woordiging R.Li.3." met alle bevoegdheden overeenkomstig die!
van een Ambassade).

*$. Pemilihan Dr H.A.KAINAMA, sebagai alg. Sociaal Leider,
akan mengganti Toean P.SCHOLTEN.
(Dr H.A.Kainema te kiezen als alg.soc.Leider teneinde de
Hr P.Schotten te vervangen)

4. Fonds Kemerdekaan Maluku Selatan. (Fonds Onafhankelijkheid
Zuid Kolukken.)

5. Kantor R.M.S. Den Haag dengan pengalasan sebanjaknja f,6000
(Kantoor R.M.S. Den Haag, hypotheek f.6000.-)

6. R.M.S. kas dari pelbagai2 Rayon di-tanah Djavsa, pendapatan
dalam arti kata apapoen djoega di-Tanah Belanda di-
setorkan dalam Fonds Kemerdekaan Ealoekoe Selatan

• Penetepkan oleh Menteri P. V/.Lokollo).
I (R.Ivl.S. kassen van overal aft Java en in ïiederland te
I storten in het Fonds "Onafhankelijkheid R.M.3. Dit bepaald
I door Minister P.'ff.Lokollo.)

7.. Studie anak2 kami, dengan perantaaran bekerdja sama antara
Dewan2 Kamp.
(Studie van onae kinderen door tussenkomst en medewerking
van alle kampraden)

8. Resolusi ke U.H.O. melihat soeasana Internationaal.
(Resolutie naar de UNO, gezien de Internationale omstandig-
heden) .

9. Mempertiadakan Jfcamp2 ketjil, digaboengkan dalam Kamp
Schattenberg ian Vught. Di-Yught N.S.B, dipindahkan.
(Opheffing van alle kleine kampen en samensmelting met
Schattenberg en Vught. Alle N.S.B.-ers, hiermede bedoeld
de "Nikijuluw-groep (overplaatsen).

10. Menanja Menterie P.W.Lokollo dan Bureau R.M.S. Den Haag
soal:
a. Pekerdjaan Th. Vigeleijn Nikijuluw di-New York sebagai

apa? Anggau±a Bureau R.M.S. atau Perwakilan R.M.S.
b. Pekerdjaan effectief jang talah dikerdjakan oentoek

R.M.S.?
c. Djikalau pekerdjaan tak menjenangkan, pembantu harus

diadakan atau tida?
-2-
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d. Apakah CSAMS bisa dan bolah menbantu perdjuangan
R.M.S. di-New York?

Woerden, 8 October 1951.-

atas nama hb. crams.
secretaris II

w.g. P.Tuasela.



• A f s c h r i f t

M A K I F S S T

G e l e t o p

artikel 36 van de regeling Landstrijdkrachten Hoofdstuk
I¥, dat verankerd ligt in de 'f e t op Soevereiniteitsover-
dracht (2? December 1949 in de Ridderzaal te 's-Graven-
hage) en betrekking heeft op de behartiging der sociale
recht, belangen en aanverwante factoren van_de 2uid Molukse
(ambonnese) ex-KNIL militairen en ex-K. M. -schepelingen.

voormelde, beharting, die oi'ficieel dient te worden voorge-
legd middels een daarvoor op te richten organisatie of
vereniging aan de Regeringen van het Koninkrijk der Neder-
landen en de Republiek Indonesia Serikat (thans de Republiek
Indones ia zich hiervoor onwederrechteli j k in de plaats
heeft gesteld ït.I.S.)

voormelde behartiging die met de oprichting van de Commis-
sie Rechtspositie Ambonnese Llilitairen en Schepelingen
(C. R. A. M. S.) derhalve een organisatie van ex-Knil mili-
tairen en ex-K. M. -schepelingen, op 25 Maart 1951 te Dja-
karta (Java, Indonesië) een positief feit is geworden.

hebben ondergetekenden:
gezagstrouvje staatsburgers van de Republiek Haluku Selatan,
thans deel uitmakende van de bestaande kampraden, derhalve
sprekende en handelende namens de op dienstbevel tijdelijk
naar Nederland overgebracht Suid Molukse' (Ambonnse) ex-
KNIL-militairen en ex-K. M. -schepelingen en die daarvoor in
diverse woonoorden aijn geconcentreerd,
op Maandag, 8 October 1951 te Woerden in een algemene kamp-
radenvergadering bijeengekomen zL jnde staande deze vergade-
ring unaniem plechtig en uit drukke l i j k besloten:

1. De ORAMS te erkennen en te accepteren als de enige orga-
nisatie van ^uid Molukse (Ambonnese) ex-KNIL militairen
en ex-K. M. -schepelingen, ingevolge bovengenoemde artikel
36 van de regering Landstrijdkrachten.

2. de respectievelijk hieronder genoemde kampraden te ver-
klaren tot subcommissie (afdelingen) van de CRAMS in
wezen en herhaalde bevestiging van de op 27 Juni 1951
te Vught, ter algemene kampraad vergadering gedane
unanieme uitspraak.

Mena Moer ia,

Woerden, 8 üctober 1951.-

Kamens de Subcommissie van de ORAMS.

Secr.II

w. g, P.Tuasela.
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Verbinding: Kq. 12

Doss.170/18

Onderwerp: Ambonnese aangelegenheden.
Datum ontvangst bericht: 5 October 19,53-
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering beri'cht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
1'iedewerkende instanties: .

Ondernomen actie:

10 Cctober 1951.

UITTREKSEL

Uit :OD 1831
VoofiD 1919
O.Q.V.: CAW.

Dat 22-1,2-51
,i\lif^!,

Pari: IU .

11 OCT 1951

Ten vervolge van het dezerzijds schrijven d.d. 27
September 1951 Dosa.lT'C/17 wordt medegedeeld, dat van
een betrouwbaar persoon het volgende werd vernomen:
s* l Ie "C in bovenaangehaald schrijven vermeld bezoek van
WATTIïüüïïA. te Woerden ast:,. de ex-i:apitein TziSïïïïïLIïTG te
Parijs, heeft plaats gehad in gezelschap van de bij Uw
dienst bekende

Barend BOELHOUViTBR, geboren 24 Augustus Ilj08 te
13-Gravenhage.

Laatstgenoemde was ook bij het onderhoud met WiïSTER-
LING aanwezig.
*^* Omtrent de bij Uw dienst bekende Ton SGI-IILLIIjG te

lAmaterdam, deelde informant nog het volgende ::i ede:
\n SCHILLING voornoemd is sedert ongeveer een maand
keen medewerker meer van de Stichting "Door de eeuwen
!roius" en het., "Bureau Zuid-Lolukicen". Hij heelt zich te-

getroldcenj^aaar aanleiding van het feit , dat het Bureau
Suid-Molukken hem voor extremist had uitgemaakt. ion 3CIIIL-
rjII:G had n.l. het Bureau .4uid-Lolukkeri verweten, dat dit
3ureau steeds verklaard had, dat Dr KIKIULUW voor sauen-
ïerking met de R'.I..was„. Hem was toen gebleken, dat dit
en pertinente leugen was.

Het destijds aangekondigde Wit BOCK, uit te geven
door het Bureau iuid-Molukicen, dat op veraoek van LOKOLLO
door Ton SCHILLING zou worden geschreven, zal in verband
met bovenstaande feiten niet worden uitgegeven. Hij heeft
geneigerd dit boek te schri jven."

Hij zal thans tracnxen in aijn levenaonderhoud te
voorzien door het schrijven van jachtverhalen/??J

7an het samengaan van een gereorganiseerde—C.E.A.M.S.
en B.2,M. met de Stichting "Redt Ambon" (Dr_NIKIULUW),
aarover geruchten de ronde do«n, ie geen .sprake, (einde)



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts tyrij^mitieve opberging in te vullen).

A F G E D A A N

Afd./Sect.;
'

Istérne aanwiiziaanwijzingen ACD.

ACD. Dat.

Par.

Par.:

co

s, \~. A

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

1 0 1 9 2 - 5 1



R A P P O R T

VAN: CAW/I

Betr.: Ambonnezen moeten ieder
één gram goud geven aan
de C.R.A.M.S.

Op Minuor van•H.A.W.I.N. (Generaal Scholten) gehoord,
dat naar hij vernomen heeft de Ambonnezen ieder één gram
goud moeten geven aan dé C.R.A.KT.S., volgens een vaag ge-
rucht voor wapens.

Verzoeke agenderen en retour aan CAW/I.

CAW/I, l0-10-1951
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Verbinding: Ko.12

Doss.170/17

Onderwerp: Ambonnese aangelegenheden

Datum ontvangst bericht: 24 September 1951

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar U1T

Tevens bericht gezonden aan:

LIedewerkende instanties:
Ondernomen actie:

27 September 1951.

Uit:OD 13J1

o.a.v.: CM.
Dat, 22-12-5

Par.: LJ •

Bijlage? één.
Ten vervolge op dezerzijds schrijven d.d. 21 Septem-

ber 1951 Eo.Düss.170/15, wordt medegedeeld, dat van een
betrouwbaar persoon het volgende werd vernomen:

In de nacht van 31 Augustus op l September 1951, om-
streeks l.CO uur, stopte een auto "Sedan" -voor het woon-
oord "Beatrix", Utrechtsestraat te Woerden. Enkele Ambon-
nezen uit genoemd woonoord, benieuwd wat er ging gebeuren,
stelden zich verdekt op en zagen, dat J.WATTIMEHAt de ad-
viseur van de C.R. A.ï't.S., het w o ono or d verliet" en in een
auto stapte.

Aangezien de auto van de heer BOÜggAg,voorzitter van
de afdeling Woerden van de Stichting "Door de Eeuwen
Trouw", reeds meermalen in genoemd woonoord was gezien,
herkenden de Ambonnezen de auto, als toebehorende aan de
heer BOUWMAN.

Teneinde alsnog meer zekerheid te hebban, gingen
enkele Ambonnezen de volgende morgen naar de woning van
de heer BOUWMAN onder het voorwendsel "advies" te willen
vragen, doch vonden de bewoners niet thuis.

Des daags vóór zijn vertrek (31 Augustus 1951) ver-
telde WATTBIENA aan PIETSRS4, voorzitter van de Kampraad
Woonoord "Beatrix", dat hij gaarne naar Vught wilde gaan-
teneinde zijn zieke dochter op te zoeken. Daarvoor ver-
zocht hij aan PIE/ISR3£ een verlofpas te mogen ontvangen.
FTan zijn secretaresse, Mejuffrouw PATTYNAMA, te Woerden
l had WATTIMENA medegedeeld over de grens te zullen gaan.

Dat dit inderdaad is gebeurd werd bevestigd door en-
kele personen in Middelburg. Hier heeft WATTBfTENA o.a.
een zekere Luitenant DEgKBSS/en anderen bezocht. In het ĵ
gezelschap #as eveneené aanwezig een kapitein van de K.Lr
naam onbekend) ,J,Aan déze personen vertelde hij (WATTIKEHA)
dat hij over d̂ é grens gfweeat was en in Parijs in contact
was gekomen mét dé'ex-kapitein WESTERLING. Volgens WATTI-
MENA is. WpÖTSjfiLING de enî e man, die Ambon kan redden, in
verband waarmede hij hem-'Dm hufcp had gevraagd voor de Am-

mese zaak.
Een-zekere WATTIMBNA uit het woonoord Middelburg,

die een-fjriend is vaagde dochter van luitenant DEKKERS,
heeft dtit verhaal eveneens gehoord en het overgebracht aan
de bewoner» van het woonoord Middelburg.

Gedurende eert vergadering in het woonoord "Beatrix"
te Woerden, welke enige dagen na WATTIMENA's terugkeer
werd gehouden, werd hem uitleg-gevraagd omtrent het boven-
vermelde, dat intussen ook al bekend was geworden in be-
doeld woonoord. WATTIMENA kon echter hierop geen antwoord

-geven-
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geven.
Vermoedelijk naar aanleiding van al deze berichten

heeft WAIEATA van het Bureau £uid-!üolukken op 17 Septem-
ber 1951 een schrijven gericht aan de heer LÏÏBüLAUW (ver-
vanger Dr NIKIULIT.Y;, waarvan afschrift hierbij gaat.

Hieruit blijkt, dat het Bureau üuid-tloluiken op_de
hoogte was van de "stunt" van WATTIMSHA en zichzelf-.mid-
'ela dit schrijven tracht schoon te wassen, (einde)

r



A f s c h r i f t

Tlïe Ha&ue, 17 September,
Bazarstraat 50,
Tel. 32.32.56.

No. 66l/w(alrata)

Kehadapan:

Padoeka ïoean, I.A.Xebelauw
Wakil RMS oentoek NieUK Gainea dan Aaetralia,
p/a Pleinweg 170/B
di-Rotterdam»

Mena Moeria,

Dengan ini kami memberitahoekan, bahwa antara kami
dan kapitein J.F.Westerling tidak ada barang perhoeboengan,
djoega tidak ada perhoeboengan antara kami dan pengikoet-
pengikoet kapitein tsb. dinegeri Belanda.-

Ketoea South Molacoas Office,

w.g. C.Wairata.

Hollandse vertaling:

Hiermede delen «ij U mede, dat tassen ons en de kapitein
J.P.Westerling geen contact bestaat, ook geen contact tus-
sen ons en de volgelingen van de kapitein voornoemd, in
Nederland.
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' ' * ' ' " '6, S H S I L
Verbinding: ïio.12

Doas.170/i5
Onderwerp: Aubonnose aangaIftgeniisden.

i Datum ontvangst bericht: 17 S^ptsaiber 1931.
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Tilaardariag bsricht: betrouwbaar
levaus bericht L;GScndöa aan:
'v.edevsor kar.de instanties:-— ;

21 3ept<jmber 1
.;•'.-/ /,

' - • '

21 SEP 1951
U I T T R E K S E L

UitfiD
VooiOD 1919

o.a.v.: CAW.
Dat, 22-12-51
Par.: W.

wordt rudegedeeld, dat va»1 sen
jfiersooa iiet volgende wei'd

LCKOLLO, van het Uure au '.iuid-^oluitxen, ie thans woon-
achtig" te"3ru3JBelV Hi^ hè u f t aldaar zijn intrek genoman
ij een Kadarlartder (riaain. on pokend Y? wonende Sue l '^maée.
it adres is eon contaotplaata aiet het B.^.Sn., -Q.R.H.i ' . .S
n ' ;Ijoor da Seuiven-Trouw". .

Cp üSaterda^, 8 oapttmber 1951, is •.,'A'JT,I--yK'ft van de
G.?.. A..R.3. ta 'ïi'oerddfi dea nacmis om 12.00 imr. gehaald met

« de auto van df^Jaaar LüTTVy]^!» van "Door d^ 'ie uwen ^»ouw" te
om naar Tu^;/-t tg gaan om aldaar een zieke

bij informant ^inneagekoraen borichten ÏL jn
oa

te

TEüiA is alenige ti^d b%isig oia to trachten het
» -S «H» ge/?, te y^rlie rvT Hij verwaftfct, dat all«3 ax- «.mboanase

mlli^alran acuter hem zullen staao, waarin hij aicii echtefr '
yergist» . - '
** : Bli;kej3^ a«n^door informant ontvangen b j richt van
eeh Nederlander, wiens najm riiat werd gdnoeiad, j;i;}n; in
het woonoord 3eatrix,t« Woerden, vuur-» steek- en ; 3 !&<.;-

aanwezig, (einde) '



TBlfEOUWELIJE
fK]V~ J

Verbinding: Io.l2
Doss.13/830
Onderwerp: Persconferentie C.B.A.M.S.

20 September 1951.

Bijlagen: zes.
Hierbij worden toegezonden zes circulaires betreffen-

de de persconferentie en de gevoerde correspondentie, in-
zake de rechtspositie van de Ambonnezen, welke vserden uit-
gereikt op de door de C.R.A.M.S. op 13 September 1951 ge-
houden persconferentie in restaurant "De Kroon" te 's-Gra-

ifvenhage. (einde)



PorsGonfcrontiQ gehouden door do " Commissie Rechtspositie
Vmbonnose-lilitairGn on Schopolingon f
'«O.R.A.M.S.» J op don 13o Soptoinbor 1951
n Restaurant11 d o Kroon" om lloOO uur to

s'Gravonhago.-

Goaobto aanwezigen,

Ik mag U namens do wG,R.A.M,S,."(llCoianasaio Rechtspositie Ambonnoso
Militairen on Schepelingen") Mor welkom heten on ik wil U tevens
hartelijk dank zeggen voor do moeite wolko U zich boef t getroost
do ze poraoonfcrontio bij te wonen. Q

Hot ia de oersto koor. dat do !tC.R.A.M,S. tt, dio op Java do b9lan
dor Zuid Molukse militairen on schepelingen beeft gediend, bier 11
Nodorland oon porsoonforöo-tiö houdt on bet ia wat Betreft do tiid
oon zeer ongelukkige persconferentie zo vlak voor do uitspraak in
do U wolbekende zaak togen de Nederlandse Staat, want iaën zou zo
gauw en misschien zo graag dozo persconferentie willen zien als oen

Ïoging ocrop oen of ander manier do houding van do Rocbtor to be-
nvloeden,

Echter, wij zoudon zelf zoar inconsequent zijn wat betreft onze
jjaardcring van do Nederlandse rechter, wanneer wij naar óón ogen-
Wik zoudon hebban vorondcrstold do Nederlandse Rechter mot oon
persconferentie to kunnen boinvloodon, oen rechter, die wij zelf
niet cctjs te beïnvloeden achten. Iruacrs wij bobben zelf gozion, dat
zclfö door de Nederlandse Regering deze onaf bankoli jkc rochtor niot
kan worden bcinvlood.

Bczo -pcrsconfcrcntiG houdt practiaoh geen varband net bot gevoerde
prooos tegen d e -Nederland se Staat, oaar aoct in do oarsto plaats
aionon* on do (IG,R.A.M,S. !l te verdedigen togen do vele verdachtma-
kingen, wolko do laatste tltjd 4öor soramigo bladon kwistig de wereld
sijn ingestuurd, waardoor gcnocwdo "C.R.A.M.S*" zich in haar goedo
s^ia en oer voelt aangetast.

Ik acen. dat do vrijheid van pors een "fundanontole crkooöing is van
hot reent van het volk om juiste voorlichting te kringen, dio al-
leen raar gediend is door oen juiste belichting der icitcn,
Ifenncor dus' een gedeelte van de Nederlandse pera opzettelijk of on-
opzettelijk, dat laat-ik ia het aiddon oen vcrkocrac V9o.rliohtit3g
goof over de UC,R.A.M,S." waa.rdoor do goede naam van dit licbaan

wow&t aangctaat dan hooft IIG,R«A.M»S." do plicht opk in bot belang
van het Nederlandse volk dat recht heeft op oen eerlijke voorlich-
ting, het foitcnuatcriaal van haar kant ook to belichten,

Br is -a tof genoeg!
liW is do ltC*R.A.CS.Il?b
2. Wat is er van al die beschuldigingen in de Tijd on do Volkskrant
-- in vertend act, dc-vcchtpar4ijcö in lunetten.
3« «at doet "C4R.A.M.S, " in de Kampen aan ophitsorij?? enz. enz,

Ik zal U mar do gelegenheid laten vragen to stollen,
Ik zal *iai jn bost aocn zo zo good mogelijk te beantwoorden:

Tot slot wil ik U verzoeken vragen omtrent hot pxocQS togon do
Nodorj-apclsc Staat achterwege te laten zulks i&, verband met het op
Zaterdag a,a. uit te öprskoü beslissing van de Rochtbank,-



C O M M U N I Q U
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Ro po c bliek Malookoo Solatan gevestigde Anbonnozon (Zuid
die zich in loondienst van do ïïodorlandsc Overheid bevinden» in banden
to leggen van een uit bun niddon gekozen Ö9nnis3io tor verkrijging
van do bun rechtens tookoaondo rechtspositie on do daaruit voortvloai-

. ondo sociale voorzieningen,,
Jozo üqnajLssio, do G,R.A.M.S,^Coaaissia Rechtspositie Aobonnosc

{Zuid Molukse) Militairen on Schepelingen) f thans J1ak?,r.ta proon.iturc
doaicilie bobbende in afwachting van hd.ro zetelverplaatsing naar Nc-
dorland, stolt zich ton dool op efficiënte vdjzo vorongonoondc sociale
belangen, in do ruinsto zin des noords, bij do diverse torzake bovoeg4
do regoringsinstantios voor to loggon on to b. /a^rt igo 'Oo

Jo door bedoelde Connissio to vorrichtoi! ;v.;rkzAanboden zullon
iri bot bijzonder zijn :

a) bestudering on behartiging vaa illc op hare leden botrokking hobboD-
sooialo rochts- on aanverwante probloaonj

C . . b) contact opnevjon o?3 onderhouden raot ;
1) do terzake bevoegde rogoringsinstantios?
2) do diverse voronigingen, dib zich op houzolfdo terrein bege-

ven als bovenbedoeld^ inclusief do charitatieve»

Jaarnaaat zal worden gestreefd naar :
1) bevordering. " G O q o consolidering v ;,n do o':nsg;zindboid dor

ADbonnozon (Zuia Molukkors),„ ,,.
2) behartiging van allo oatorioolo on idioèlo belangen van do

Apbonnosc \Zuid Molukse) gonoenschap,
In de Couaissie bobben zitting gononon do horen ;

J8 SIJAUTA -7oorz i t t ; r '
A4H., TOiMSCA - vioo-voorzittor
Ss SI1AL3TÏÏ1 - secretaris I
A„P,J, TÜASSLA - secretaris II
3?0A„ APOMO ™ connissaTi3*

r • ' * LC^T,;.._: - idca
, .

B0 SIAHAJA - i don
I\3a HüïïAS - idnD
J„ MAILUHUW - idcn

J1,Tkart.'iif 25 Maart 1951.
NS» do »0*R.A,M< >S,"

Je Voorzitter,

Ja Secretiris I,

S. SIWALHTTB0-



e Rechtspositie Anbonneso
litairen GD Sonepolingcn,-

Nuonor
Biilagon
Onderworp
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Audi anti a H«0«
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Z.B» de Hogo Goaaissaris van bet

Koninkrijk dor Ned -rlandcn
in

Indinesic?-

c.

Naar aanloiding van de dopr Uwo Sxccllontio bij aondo van
de C.N»R.I* gedane aododaling inzake do te houden basproking
aot do "Coaoisaio Rechtspositie Anbonnoao Militairen on Scho-
polingon" (G.R.A.ii.S.), aoon \dj Uwc Bxoollontio bot volgondo
tookoaan, dat do baais van do bosproking zal oavatton:

1. dat bij ontatantonia van twoG(2) Höofdbostuurslndnn wij ïïwo
Bxcollontio vorzookon tonstooaing to willon vorlonon OD
vijf(5) Hoofdbostuurslodon to ontvangen t gozion dit quantun
ons tainiüun is voor to vooron bosprckingon;

2. dat indion dit vorzook niot geaccepteerd kan wordon wij not
Uwo Sxcollcntio goon bospraking wonson to voaron act dien
voratando, dat allo torzakG voortvlooiondc consoquontios
gobool op rokoning konan van ürac Bxcollontio;

3. sooialq waarborgen t.a.v. do in do doargnngsk:inpon..op Java
vorbli j va nd a. burgors a, b. t* do tijd olijk c rop-atriaoring
Nodcrlandwaarta vin da ox-Knil oilitairon;

4* vorzock on dozo waarborgen to realiseren is voryat in dan
brada in allo reguostan. die destijds door do Pirapinan Pon-
ioïonggaraao Militor Maluku Sol-jt m (P»P.M«k.S a) on tbana
aoor de Coaraissio Rocbtspoaitie Aabonnoao Militairen on Sobo»
polingon (C.R0A,aL,S. j Bericht z i jn tot do Staat dor Neder-
landen (Ministerraad, statoD-Goaoraal, H ,C» , CöNoRal» on de
divirso Nedorlandso Ministers/;

5* verzoeke positieva beslissing inzake de reeds verzonden
telograamen betreffende do in do doorgangskaapen vortoovonda
burgors;

C.
cc. C.N.R»I.

Staten-Gaaorial
Min* v* jafansio
Min. v» iiinuor
Ministerraad
Rog. R.k'.S»
Alg« ver t. Gx-Knil.
Bureau R«M»Se

J) Jakarta, 14 April 1951,

Ns» de G0R9A.M»S»,

DG viQG-voorzittor,

«.g»

A..H

Secretaris I,

w, g.

S. SIWALBTTE..-



Br. : 281451/1400/2
Bijlago :*G o n a
Onderworp: Inzake tijdelijke af-

voer naar Nederland van
do ex-Knil Ambonezen op
Java.

Boforto:

A ft 8Z.l.do Moiator van Dofooeto
van hot Koninkrijk dor Nodcr-
landen tav do Staatssecretaris
van Defensie,

'sGravonbago
N B D E L A H D.

1) do door do C.N.R.I.(Commandant Nederlandse Rayons in Indonosia)
uitgevaardigdo-on onder do:

Nr; A.C. 363 ddo; 2 Fobruari 1951,'lid 2 t/m 5,
Nr; A.C; 379 ddo. 20 Februari 1951, lid 2/4 on lid 7,
Nr. A.C. 388 ddo. 24 Fobruari 1951, lid Vtm 3

vallondo instruotios mot botrokking- tot bovonondorworpolijko aan-
gclogonhoid,on waaraan door ons o.m. bijzondoro aandacht is bo-
stood aan de tekst-formulering botroffondo:
a, lid;,.van instructie, A.C; 363 ddo 2 Fobruari 1951.'
b, lid... " " A.C. 3?9-ddo 20 Fobruari 1951,
c) lid l on 2 van instructio A.C. 388 ddo. 24 Fobruari 1951,
on ovcnocns do hiormodo in verband staando aan onze Algcmcno
Vertegenwoordiger in Nederland uitgebrachte dourwaardoroxploit
(aio Uwe Instructio Nr.A.C. 379 ddo 20 Februari 1951 ondor bij-
lago) onder verwijzing naar lid 5 van punt C;

2) do door do ox-Knii Ambonezen tcgon do Staat dor Nedorlandon ge~
voordo proces inzako hunne dcoobilisatio oq ropotrioring oaar
Land van Herkomst on do terzake door hun gostoldo oisen^ zie do
bij rechterlijk vonnis gedano uitspraken van 21 December on 21

. Januari 1951); .
3; do op 2 Maart 1951 bij roohtorlijk vonnis gostoldo uitspraak in-

zako bij do Hoge Raad der Nederlanden door do Staat dor Neder-
landen aangotoEondd'hogor boroap" togen do godano uitspraken van
het in punt (2) bcdoold proces:

4} do innaadols door do Regering dor Nederlanden.oq do C.N.R.I. uit-
gevaardigde dianstbcvolon mot botrakking tot do afvoor naar Ne-
derland van'do ox-Knil Ambonezen, dewolko oen vooruitlopen bo-
tokonon van, alsmede in tegenstrijd zijn met, hot in punt (3)
vorooldo:

5} do inmiddels plaats gehad hobbondc on op handon zijndo afvoor
naar Nederland van do ox-Knil Ambonezen, dio vóór hot tijdstip
lor in punt (3) gcstoldo datum, zomede als gevolg van do in punt
1^4} gestolde dienstbevelen zijn goschiod;

als gevolg van bot Dovonomsohravono:
o practisch-toohniaoho uitvoering der door do Nodorlandso

Bogoring, oq do C.N.R.I, op grond van do torzako uitgevaardigdo
instruotios intcrnntionaalrcohtorlijk in volkomon togonstrija is
mot do door ons terzake gcstcldo eisen, dienen wij in verband
hiermede '
in

aïvoor naar Nederland van de mccrgonooiacfc ox^Knil
oen uitvloeisel is van do op grona van do door do Ncdorlandso
Hegoring.cq do C,N.R.I, uitgovaardigdc dionstbcvolon in do ter-
zake boaooldo instruotios; alsmede aat elke roalistisoho afvoer
juridisch aanvechtbaar is, indien deze in strijd is mot do door
ona tcrzako gestelde eisen oq do ia da bedoelde vonisson tsrzako
godano roohtorlijko uitspraken, on dozo derhalve door ons zal
worden beschouwd als te zijn goschiod pndor protost ODzorzijdo
on diontongovolgo do uit dozc afvoeren voortvloeiende oonsoquoD"'
tios GO. oxoosson gohcol op rekening van do NodGrlandsc Rogoring,
oq do C.N.R.I. zuil on komen.-

o.o. Z.B. do Ministor van Uniozakon
on Overzeese Rijksdelen,tav D Jakarta. 10 April 1951.
do Staten Gen „v/b Konioirijk dor Is. do "G. R. A, t. S."
Ncdorlandon»

o.c. do C.N.R.I.
o.c. do.Regering RÓM. S.-Buroou R.M.SS w.

do Voorzittor,

a ( J0Siauta„ )
du 8cor:7taris,

' ' :tc)



NE. Aft-379 - BIJUGJ I

18 F;bruari 1951
: NE3RLANDIA

Pro LAMPING ex

Hieronder volgt letterlijke tekst van het Inden inzake do nf-
voor dor Anbonnoso ox^CHL-nilitairon aan hun in NEjBRLuNO vertoe-
vende delegatie uitgebrachte oxploit,

% Aangezegd:
1) ebt &i eerst van hot Gerechtshof to 's GRA73NHAGE, Eerste

TT __ " „^ ._ rif*» T * *l *"\C"V — _ „. J f* J ~ J _ • —. .. Y» J J —

van
. _ ._ op Java thans in kanpen voröiijvondo Anbonnese oud

KNIL-ailitairen on do bij hen behorende gezinnen naar, op a
binnen door APRI-troopon, dus door do Regering der Hcpubli ;
IÏÜINESIB, bezet of beheerst gebied;

2) dat do Staat zich door dit arrest bezwaard acht en daartegen
beroep in cassatie hoeft ingesteld;

3) dat bet arrest evenwel voorlopig uitvoerbaar is verklaard on <
reorganisatie vin het voornalige KNIL, thans tijdeliik K,L» in
afwachting van do beslissing van don Hogen Raad voortgang uoet
hebbon, daar do Staat varblicbt is de nog in IKJONESIE aanv7c7
zirio Koninklijke Landnacbt voor repeteer voor l April 1951 uit
INDONESIË te rug te trekken; l

4) dat derhalve 9ok do reorganisatie van het voormalige KNIL isroor
bh voor l April n,s. noot zijn voltooid;

5) dat de Staat daaron na do uitspraak van' 's Hof a arrest aan de
Connandant v.-.in do Nederlandse Rayons in Indonesië hoeft opge-
dragen de Aab-oud-KNUj-railitairen net tijdelijke KoL, status
te doen kiezen uit de volgende dyj-je. nogoïijkhodon:
a) afvloeiing ter plaatse waar zii zich bevinden;
b) terugvoering naar do ZULJ-kOLUKiCEN^ voorzover de Republiek

Ind. daarover het feitelijke gnz:;.; til £5 of o rij;;
/ waarbij de gezinsleden steeds dezelfde bos tonning kunnen volgen

als hun nan en vader;

6) Zolang 's Hofs arrest van kracht'zal zijn - de nogelijkheden
a. on S. allen gelden voor dogenen, die daarin töostcunca;

7) dat voo£ hen. die daarin niet toesteanon slechts de aogclijk-
beid SL (overbrenging naar NBi)ERLlNJ) overbli jf t ;

April
•t aan

lesnodig in INDONESIË enigerlei boscherning t^
verlenen, onder die oastandigbocïen voor de Staat niets ancfors
overblijft dan de Aubonnosc oud-KNIL-nilitairenr die in gcbre-

sc, waar zij zich bevinden, overeonkoastig de geldende voor-
schriften uit den uilitairen dii^nst te ontslaan.

Weshalve de Staat g^rcquirecrden zulks aanzegt, op dat g^rcqui-
rcorden act kennis van zaken aan de betrokken militairen inliun
eigen belang zodanige goede raad zullen kunnen als de onstrmdig-
bxlon vereisen»

o) tijdelijk- overbrenging naar UEJEHLri.Ii),

M l ^ ïï O R.
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ïü..

12.

13.

1.
2.
3.
4,
5.
6,

14.

15.

16.

!

17.

Plaats on datuu sluiting huw.jïtjk. 12.

Samenstelling- gezin .v«..f7
Kaaa Vo ornanc n. Go
1. 2»

Toelichting inzake oven

Waar is Uo gezin thans
tigd?

i>oor welke dor vorcngon
zinslcdon \.'Gnst U aich

„b0 do k-i tal c r on
slacht' Qobida tuü'''"Vi&cb0Tiïaats ' Status
3. , «'J.' 5. 6.

tucle pleegkind eren:

govcs~ 14 « '^

oendc ge- '.-15»
te do;n

Is voor U on cq Uw gezin op do r 16, Ja-,
plaats van vestiging, na Uw ont-* • .
slag huisvesting aanwezig?

Hebt gij nog bijzondere
(kort en zakelijk)

Untslag na beëindiging MJb aur-
vjcnscn? 17. sus. K.D. V. -Uitkering direct

na ontsla Lager on socialo voor-
ziening..

* c 3 » ? ö * n o » a « * f l t » « | * , * * • « * » • • • » • • * J- •? *Jv •

w p g. Po A„ J, Tuasola, (Handtekening, cq_ ;--oli jkti jtü^
digo 'afdruk van do vier
vih,.jors(van en net het 2>;
lid) der rechterhand)

Gezien en v.w ;b0 do poraonóülsgo.juvons ovcreonkonatig do
alhier aamjozi^o bescheiden

Je A,l r:.i nis t ra tour v/h Adn,voerend Onder-
de Glr

., (Handtokoning)

w o, gc J*CBv,ci, AKKER (Haan in Ic-jabaar schrift)



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij Definitieve opberging in te vullen).

A F G E D A A N

, /P Si U l\ï r/
Afd./Sect.]

Interne aatf Ijzingen ACD.

ACD.

'L.

?<t '^j /- ^

ntekeningen (Nummeren s.v.p.!):

<^2gezenden.aan,u>!

L
L.L

1 0 1 9 2 - 5 1



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen).

A F G E D A A N

Afd./Sect.: Dat. Par.:

Interne aanwijzingen ACD.

ACD. Dat.: Par.:

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

Aan de hand van dit dup l . CO geen correspondentie voeren

.A.C.D/1, t*?/*- / , j r > a ^*

9

-̂«gt-̂ Sfc*,-» *̂.

7 '^'"^^r
s*

j^j&ïï"" •"••*?• '''^£ "jj£ "" ••••^••••^

/l^^ilt? ^ .̂.....̂ .....̂ H f̂e.....̂ ...̂ .̂. *!***•**!&-..

^2t^.£l^éC

...A,

1 0 1 9 2 - 5 1



No. 3426 - O - '50.

Onderwerp : Per s-conferentie CRAMS

conferentie.

ig waren os. 50 /mbonezen. De leiding berustte geheel^bij

ten geserveerd.

^ Het woord werd gevoerd door AgQ^O en 3fflLETTE^. bestuursleden
van de CRAM3. 7\POKNO las in tienminuten 3ë tekst vnn de medede-
lingen voor, waarna de vertegenwoordigers vnn de pers m de gele-
genheid werden gesteld om vragen, te stellen.

Het bleek reeds bij het voorlezen van bedoelde tekst en later
bil het beantwoorden van de - met opzet in zeer eenvoudige bewoor-
dingen gestelde - vragen, ds t APCNNO en SIWALETTE zich geheel niet
op deze "per s- conferentie" hadden voorbereid.

Het geheel maakte een beper,ld stuntelige Hidrufe en «l spoedig
moesten de vertegenwoordigers van de CRAMS de antwoorden op de ge-
stelde vragen schuldig blijven.

Het was eerdergenoemde P.ATTY", die van deze gelegenheid gebruik
maakte, nadat hij eerst aan WATTBCENA om toestemming had gevrecgd,
om de verdere beantwoording vnn de vragen op zich 'te nemen.

Na dit -in-grijpen van PATTT zijn de vertegenwoordigers van de
CRAMS niet meer aan het woord geweest.

Reeds spoedig verlieten enkele van de pers- vertegenwoordigers,
die duidelijk lieten blijken, dat zij zich verveelden, de confe-
rentie.

De meeste belangstelling werd getoond door de vertegenwoordigers
van "Aneta" - "Het Vaderland" en de "Rotterdam se Courant".

De gehele pers-conferentie duurde -ca. twee uur.

Na deze pers-conferentie '(v/a ervan de volledige tekst dezz. reeds
op dezelfde dag aan Uw dienst werd t. m geboden ) , verklaarde WATTI-
I£ENA op een desbetreffende vr^ag, dat dteze tekst door hem persoon-
lijk was opgesteld.
• Voorts gaf WATTB/IMA toe, dn t deze ."pers-conferentie" een droevi-
ge mislukking was geworden. Juinde.

V v.



TRUCTIES AAN ACD,
(Slechts büf in i t ieve opberging in te vullen).

A F G E D A A N

aanwijzingen ACD.

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!)

4X-- -



R A P P O R T

VAN: CAW/I

Bijl.: vijf

Betr.: Circulaires van de C.R.A.M.S.

NIET O.K.

PAR:

2 8 SEP. 1051

ACD/

Bijlagen dezes, circulaires van de C.R.A.M.S.,
ondershands ontvangen van Chef Kabinet MUOR.

Verzoeke agenderen en terû  aan CAW/I.

CAW/I, 27/9/1951X



OOMMISSIE RECHTSPOSITIE AMBONESB. Afschrift EV.
MILITAIREN EN SCHEPELINGEN

WOERDEN - NEDERLAND.

Bekendmaking Instructie No. 2
betreffende taak en bevoegdheid van het

Hoofdbestuur.

a„ enz.
b. enz.
c. enz.
d. dat alle leden die georganiseerd zij ia. in genoemde vereniging
(C.R.A.M.S.), de organisatie-discipline in acht moeten nemen en
moeten luisteren naar het Hoofdbestuur en slechts het Hoofdbe-
stuur mag daadwerkelijke maatregelen nemen tegen een lid en te-
gen leden in het algemeen, die verkeerde'• handelingen verrich-
ten, hetzij door uitlatingen dan wel door provocaties, intimi-
daties en valse propaganda, welke in strijd zijn met doel en
richting van een georganiseerde vereniging en ook afbreuk doen
aan de belangen van de organisatie van de vereniging in het bij-
zonder en aan da strijd van de R.M.S. in het algemeen;
e. dat het Hoofdbestuur op zo ruim mogelijke schaal leiding
geeft aan de werkzaamheden van de Onder-organisaties en dat die
werkzaamheden slechts liggen op sociaal gebied en indachtig" aan
het feit, dat het Hoofdbestuur zijn rechten op de juiste wijze
zal handhaven en e en maatregel tegen e en Onderorganisatie zal
nemen, indien b.v. die Onderorganisatie zich verzet tegen of
niet wil gehoorzamen aan alle instructies, welke uitgegeven
zijn als richtlijnen overeenkomstig de Statuten; dat ook alle
werkzaamheden van de Onderorganisaties door het Hoofdbestuur na-
gegaan moeten worden, middels verslagen die door de Onderorga-
nisaties worden ingediend en dat bepaald wordt dat de tijd voor
het onderzoek van een en ander, waar dit door het Hoofdbestuur
zelve zal geschieden, is gesteld op 1 keer per kwartaal of per
jaar.
f. enz.

Woerden, 4 Juli 1951
Namens het Hoofdbestuur "CBAMS"

De Secretaris I
w,g. S, Siwalette,

S. 9692/UOR,



instructie No. 5

EV.
Ter inlichting

aan de leden*

Bij deze maakt het Hoofdbestuur van de "C.R.A,M.S." het
ondervolgende "bekend aan alle leden-ex-KNIL-militairenj
1 e Het is streng verboden in onze maatschappij de woordens
"Ter Selatan" te gebruiken, omdat in de vergadering van de
Kampraden (Subcommissies) ddo. 20 Juli 1951 bepaald is, dat de
bewoording; "Ter Selatan" vervangen wordt door "Maloekoe",
2. Het is aan de leden streng verboden elkaar te hekelen,
omdat een dergelijke blaam onze strijd en in nog sterkere mate
die van de R.M.S. in het algemeen, afbreuk doet,
3. De leden moeten gehoorzamen aan alle orders die door het
Hoofdbestuur en ook door de Kampraden (subcommissies) worden
uitgevaardigd, omdat die orders gegeven worden bij wijze van
nationale discipline.
4. Deze nationale discipline is nodig en is voor ons allen
van nut in verband met ons toekomstig staande leger in de R.M.
5.
5. Zowel burgers als militairen moeten die bevelen opvolgen
met terzijdestelling van alle gedachten aan onderdrukking of
kolonialisme, omdat deze training in de toekomst van nut is •. .
voor de opbouw van onze Staat (de Republiek der Zuid-Molukken).
6. .Ieder lid, dat de hem gegeven orders niet opvolgt, moet
dit bijgebracht worden door hem gedurende 1 week (7 dagen) cor-
vee-werkzaamheden te geven.
7* De namen van leden, die fout zijn geweest en dat werk niet
willen verrichten, moeten aan het Hoofdbestuur worden opgegeven
en het Hoofdbestuur beschouwt die handeling als een verstoring
van de strijdgemeenschap.

Ingevolge het besluit van de vergadering van sub-commiesJes
(Kampraden) te Vught op 20 Juli 1951 over de bereidheid tot aan-
vaarding van de verantwoordelijkheid voor de orde in ieders
"Woonoord", verzoekt het Hoofdbestuur van de "C.R.A.M.S." aan
de sub-commissies (Kampraden), om een verklaring te zenden vol-
gens onderstaand voorbeeld:

Woonoord*

V E R K L A R I N G

De Voorzitter, genaamd onderdeel......... verklaart
dat hij in staat en, bereid is de verantwoordelijkheid te dragen
voor de orde van zijn onderdeel.

,1951
De Voorzitter van de Subcommissie

van de «C.R.A,M.S."

S» 9693/ÜOR



Afschrift

COMMISSIE RECHTSPOSITIE AMBOFiESE
MILITAIREN EN SCHEPELINGEN

"C.E.A.M.S.". Woerden - Nederland,

Aan
alle Kampraden in Nederland,

No. 003/11/W
Bijlagen:

Onderwerp: Registratie van
namen van de Kampraden.

Me na

De Commissie Rechtspositie Arnhemse© Militairen en Sche-
pelingen maakt het ondervolgende bekend, ter inlichting aan al
Ie "broeders:

a„ enz.
b« enz,
c. Alvorens verder te gaan met de algemene registratie, wensen

wij eerst de namen te weten van de Kampraden die nu opge-
richt zijn.

Wij verzoeken U het papier dat boven aangetroffen wordt,
in te vallen en het ons zo spoedig mogelijk terug te zenden,
opdat wij onze werkzaamheden kunnen bespoedigen.

Moeria . -

Woerden, 4 Juli 1951

Namens Hoofdbestuur "C.R.A.M.S.»
De Secretaris I

w.g. S. Siwalette

•S, 9694/UOR



EV.

Afschrift

COMMISSIE RECHTSPOSITIE AMBSDNESE
MILITAIREN EN SCHEPELINGEN

Woerden - Nederland,

No. 002/11/W
Bijlagen; drie
Onderwerp: Bijwoning vergadering

dd. 2 Juli 195lf

Aan
alle Kampraden in
Nederland.

Mena «

Naar aanleiding van het bericht in de Nieuwsbladen "Het
Vaderland" en "De Haagse Courant" betreffende de besprekingen
die door Dr. Nikijuluw op 2 Juli 1951 te Utrecht gehouden zijn,
wenst het Hoofdbestuur ".C.R.A.M.S." met betrekking tot deze
kweatie te weten:

1 , Is het juist, dat er Kampraden zijn, die genoemde vergade-
ring bijgewoond hebben met algehele volmacht van het Volk?

2. Waren er afgevaardigden, door de Kampraden gezonden, om
rechtens het Volk op te treden?

3. In welke hoedanigheid en met welk doel hebben die personen
genoemde vergadering bijgewoond?

4» De Kampraden, die genoemde vergadering niet bijgewoond heb-
ben, worden verzocht hun namen aan het Hoofdbestuur "C.R.
A.M.S." me.de te delen.

Het Hoofdbestuur "C.R.A.M.S.". hoopt zo spoedig mogelijk
inlichtingen te verkrijgen betreffende het hierboven vermelde.

Moeria

Namens het Hoofdbestuur "C.H.A.M.S,"
De Secretarie I

w.g. S. Siwalette.

S« 9695/UOR



BV.
Afschrift

(Order)

Bekendmaking No. 4

Terugkomende op de contributieregeling, die vroeger op
Java (Indonesië) toegepast werd en indachtig aan het bestaan
van steunfondsen in de kampen, heeft het Hoofdbestuur "C.R.A.
M.S." besloten en vastgesteld de hieronder volgende regelingen!

a. dat de contributie op ƒ 1 .- (een gulden) per maand bepaald
wordt.

b« enz.
c > enz.
d„ enz.
e. dat de contributie over de maand Juni 1951, welke nog niet

aan het Kantoor S.M.S. te den Haag gezonden is, gezonden
kan worden aan het Hoofdbestuur '"C.R.A.M, S," ., Utrechtse-
straatweg, Beatrix—kamp - Woerden.

Woerden, 4 Juli 1951

Namens Hoofdbestuur "C.R.A.M.S.»,
De Secretaris I,

w.g. S. Siwalette.

S. 9696/UOR



R A P P O R T

VAN: CAW/I

Bijl.: twee
Betr.: Bekendmaking van de C.R.A.

//J"/.

NIEF O.K.

t.S,

/7

8 SEP. 1951

Ontvangen van MÜOR bijgevoegde bekendmaking
van de C.R.A.M.S.

Verzoeke agenderen en retour aan CAW/I.

CAW/I, 27-9-1951 ƒ

A*
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,
: " " ° " ..... • O £ & ii S ,.; l ri F '̂ •" ' ' M 4 ' '-'^ lAvi'öi -

».0ii het Hederlands* volk. '-••••• • •-••••-—

Met ter: arasti^ beroep op d® üederlaadae da^feladpera, dia haar voorlioh-
tiagatsek juist verstsanJa» ruimte aai willes aehaafcan aso de&« open
brieft öpéat ha t Hadevla&daa volk ia a® Aatfeoxtesa kwestie ni«t aitalaitei
vermaakt «at offtci*!® «B @emi-offici«ie Instanties ter kennis wenaan t<
brengen, riehtaa onderga takgndan nioa tot b» t volk van Nadarlands
B« itaatragalan welke «adert o&sse aaakoost in Nederland ven overheidsweg*
zijn getroffen en da gnablleatlea vaa dieaelfd® Bijde draden iü hun aaa~
aensöbak^ling «en provoc«r€aa karakter. Wij kur;nen ons :a0ffilijjfc aan d«
indruk onttrekken, dat da ösarra«d« aitgalakta au nog alt te loftJiea reao-
ti«s van Oïiae kant sull©0 rooeten dienen ösa da Aiab,-.n€«®n «n de Zuid-^olui
B» vrijheidaatrl^a voor de Sedarlasdse publiek» opinie ia disorediet te

Achtex-eenvolgens ai j n da volgaaée faltan anloooSrjeabasjr vaat te stellens

Degen 4$ beloften van onze officieren * ja sselfs van da toenmalige
LegeroosKaenOant * IQ, sijn «ij onmiddellijk mi a«n&oa0t in ïlederlend
gedenaobiliaeerd. Deze óétaobiliaetie werd ons - oev»el wij in feeyoepa-
dienst «aren van de Mederlandae rageri&f - opgelegd en daarmede werd
o. s. Q&KG penaloenreg@li«s op loaa« achroeven gezetj

van dase opgelegde Sano%lllaati« werden wij tegen onze ai t
j&e pril tot onderdaaen seaoeakt van de re^olutionnsir tot a t ar:
aepubliek Indoneaia, Wij wenaen scht^r uitsluitend te zijn

onde-rdanen van de so ave reine onafhsnfceli^ke -.«puoilek der Z

3* fan é9 zijde van da Kederlimdse regering wordt bij heraal iri;."(Minig ter
«;5-Jaoeto «n Joefces) bij het Nederland 3e publiek da indruk gawekt, dat
wij rustig op Java hadden kurmen blijven «n est ona daar g@«a haar vs
het hoefd ssou xijn gakrciïkt. Bet was niet oime bedoeling oa^r Heder-
latti tt kaftiMm, «sar de ïïadlairlandaa regering» d«art©€ gsnoodasakt door
«l® t«e«f@rlaï!<Sse raahter» h«@tt ©na gelaat aaar Mederlsud te gaaa» ter-
wijl gij ons bete* &ƒ naar vrij gebied van d* 2aid-^olufcJ;ent èf naar
Hteu»~3uinee hsdd«ï3 kom»in votren. Op Java blijven Stekende in ieder
geval ultleverisg »saa OOK® vijaadaa, dia ook - aeaöaar dat ia 'ieder-
Isnds» regering lat nochtans wenst te erkannsn, slttiana dat vargaten

- da vijanden glja en «aren v»a oaaa Hederlandae »«penbroa»
in liet bij&oader van hant die hua laatste rust plaat a hebben ge»
op «3e «rtvalda» op

vlag*ineidant t® fö«rëesat hetwalk voldoanda bekend aag sarden ver-
ondersteld i

5. |pt vsrboé asE het hoofd van da üolt&iüf Protestantse xicrk in leder»
Is.ï2dt J». Jahetapy, ons in ooza kampen te beaoeksn;

6» aet verbod mnn AabïJnae voormannen van het Bureau Suid-Soloidcen ta
*0~4ra!V«ana -,e in onze kaapen te fcoiaen o ader het v®oj*wendaal dat s ij
intimlöetie souden plegan in da kampen. In feite echter wertüt da

reg«riKg hierüeée te bereiken, dat wij politiek van da
worden, opdat wij apoedii; rijp «ouden ai j n gamaakt oa

ta bsr^sten ia oase afvoer naar het gebied vers de revolutlomiair tot
atazié .cekoaer; .te p ut l ik Indjneaie.

?, ü»t verbod aan omse vriaudan van da stichting "Boor de Uawwm froaw*
oè ona te b€KOex:en au on« tot steun «n hulp ta zijn in het bijsonder
«p aooiaal gtsiea. Hiswur bseft 4«z« stichting i» onaa kampta politie!
bedreven. Pit ia een taalt, dia sij beeft over ta laten aan cmse Am-
bo ne se voörmawaaa, «asraaide de atlobti&g overiijta® in naww ooataet

-stast-
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at er- 1 al a goede Wilestrijêster voor ons e reobtsn.
3. B» Nederlandse publieke o pin i» wordt thans weer nadelig beïnvloed

door *y op t* haneren, éav de Ambonezen in Nederland 2ove*l geld
koatan. re r Ambonees ga*i» f,7.000.-, exclusief -ie Kosten v «n d*
overtocht. Er wordt aiat bij verteld, 6st deze kosten het gevolg
ven h$t wsiibfclaid ven Uw regering t. a. v. da Ambonezen. Als Uw rege-
ring apijt o*«ft van deze koaten, dan wart het haar blijkbaar liever
©sa t* ssien uitgeleverd aam oaae vi jende ia op J ave.

9. Snerzijds stelt 4* Nederlandse regering het voor alsof «IJ stiet be-
reid zijn t* wsrk*n en anaerazijds wenst zij one tot "gasten" te
b« stempelen. Wij wensen echter ««l t« werken» doch op voorwaarde dat
oaze positie teyore^ nor d t geregeld, speciaal aet bet oog op 3* ons
opgelegde öeiaobiXi »«t ie «

10. Van officiële- en eeoü. -officiële aijoe stelt men het voor alsof, na-
dat b§t Bureau Zuid-Molukken in de kampen intimidatie gebruikte,
thans de a,fi.A*1.3*(ÖOfflaiïiaie r.echtspoeitie Ambo ne se Militairen en
Schepelingen) het self de aio del gebruikte cm politieke doelstellingen
se te streven. Feit is echter, d .p t het overgrote deel ven de hi«r te
lende verblijvende Ambonezen, die ziek onvoorwaardelijk achter de
vrijheidsstrijd v «n de Republiek 2uid~lolukken stellen, ook nog «en
s tri 3ö lobben te v^rea tegen «e& kleine groep Zuid-Molukker», die
onze vriiheiaeatrijd nadelig beïnvloed. De term "intimidatie" la mie
leidend, lij jUaboaezen si ja ia ^« oorlog «B eveiuain als <3e Keder—
landers tijdens hua strijd tegen 3e Duitsers iete te iaaktn wilden
hebben ast K, S. B. ere, evenmin wen s© a «ij te werken en te verblijven
«et d« kleiae groep van "foute*1

ïhaaa heeft »en een nieuwe maatregel bedacht «9lk« on© zander enig over
leg werd opgelegd. Voorop willen «ij stellen, dat «ij uiteraard bereid
zija onze ka-apen te onderhouden en onze * van reg;-ringawege verstrekte-
voeding tt koken, ïegen de wijae waarop de aestregelen worden genoaen e
doorgevoerd protesteren wij evenwel als vrije Ambonezen raet alle kracht
Bovendien vragen wij ons ernstig af ©f deze maatregel hst begin ia van
verplichte tewerkstelling» sonde r dat nog één woord meer zal «orden ge-
rept osatrent de oa® tegen wil en dank opgelegde demobilisatie.
Wij e i a» n voor elke nieuw® van overheidswege te ae»en saaatregel vooraf
overleg aiet i* door OBS erkende C. E. A. M. S., welke alleen «n bij tait-
gl^ittBi docr ona bevoegd wordt ge 9 oh t naa^ns ons op te treden.
Indien wij é&n aneo kampen sullen hebben te onderhouden eisen wij dat
dam ook geheel te doen naar eigen inzicht, zonodig in overleg met de
door de Die n et Maatschappelijke £org aengewezen kampleider.
Wij stellen het Nederlandse volk er v «ei in kennis, dat «ij ona niet lai
ger kannen laten t artetulfet de hierboven opgesomde maatregelen is voor
380 gevoel d« grens van de 4i»oriasii3«ring b*r»lkt.Wij willen gaarne on-
der W levea in ruat en vr«fc. Wij willen U niet tot lest asi ja, voorzover
deae laat geen gevolg is van tJw regering «n niet i.n strijd atet ons ond*
dssn zijn der B&pQtoliek Zuid-Molukken. Wij willen zo spoedig a» gelijk
terug na«r oaa Vaderland, da vrijt Republiek der Zuid-Molukken.
Indien de Nederlandse legering óns weldra uit dit laad weg «11 hebben,
dan ligt Het op hes r weg ons te lwl|«B en te steunen bij het verkrijgen
v «m onze rechtmatige vrijheid, door het geschil tussen onze Republiek
em d« fiapöblik ladoneaia voor te leggen aas de Verenigde Katiea «o/of
liet Tteiehof ,
Tenslotte betuigen «ij set allt «rost die in ons is, dat wij gehoorsasi
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Voor CO.118170

R A P P O R T

VAN: GAW/I

Bijl.: één

of f f 3 . 1

of . / A t 6
NIET O.K.

ACD/^c-

OAT: ̂ ,/7

PAR: X^
r

2 « SEK 1951

ACO| Ajflii
' AW /T A A ~\ (Ondershands ontvangen (zie rap'po"

ACD No.118442) vijf geschriften, die verspreid zijn tijdens de
door de C.R.A.M.S. belegde persconferentie op 13 September j.l.
te ' s-Gravenhage.

In verband met de omstandigheid, dat het ambtelijke stuk
gemerkt 5 in handen van de C.R.A.M:S. is gekomen, heb ik mij ge-
wend tot Chef Kabinet MUOR, die mij heeft ingelicht bij zijn
hierbij gevoegde brief van 19 September 1951.

Verzoeke agenderen_

CAWfl, 24-9-1

terug aan CAW/I.



M I N I S T E R I E VOOR U N I E Z A K E N E N O V E R Z E E S E R I J K S D E L E N

AFDEL.NG 'S-GRAVENHAGE, lg September l95

N°' PERSOONLIJK.
ONDERWERP:

Aan de Heer Van der Most,
Javastraat 68,
's-Gravenhage.

Waarde Van der Most,

Naar aanleiding van de stukken betreffende de pers-
conferentie van de C.R.A.M.S. op 13 September 3.1. werd
een onderzoek ingesteld aangaande het als bijlage over-
gelegde telegram van Minuor aan de Hoge Commissaris te
Djakarta, welk telegram volgens deze bijlage zou zijn
gedateerd 18 Februari 1951, terwijl het stuk het nummer
draagt AC - 379.

Blijkens dit onderzoek moet naar mijn mening worden
aangenomen, dat de bedoelde tekst in Indonesië moet zijn
verkregen; deze conclusie berust op de overwegingen
Ie: dat het van hieruit verzonden telegram gedateerd is

op 17 Februari 1951;
2e: dat de vorm van het telegram een andere is dan die

van het uit Nederland verzonden draadbericht,
zodat dit naar alle w aarschijnlijkhèid een afschrift is
van het telegram, zoals het*'in Indonesië werd overgetikt.

Met vriendelijke groeten,

1.1.

31124 - '50



R A P P O R T

AAN: HC

VAN: CAW/I

Betr.: Persconferentie C.R.A.M.S.
op 13 September 1951»

NIET O.K.

PAR:

ACD.Eo. 11R44?

"f tf SEP. 1951

Bijlagen dezes zijn gisteren verspreid op de Ambonnese pers-
conferentie. Gesproken is door Siwalette en Aponno van de Graas.
Nederlandse journalisten zijn tegen hun uiteenzettingen ingegaan.
Daardoor ontstond een politiek debat, waardoor sprekers in de war
raakten. Patty heeft toen getracht de situatie te feerstellen.
Het onderste stuk is blijkbaar afkomstig van Minuor. Br staat niets
geheims in. Ik heb voor de goede orde Chef Kabinet ingelicht.

Deze stakken zouden overgelegd kunnen worden bij ons rapport
over de vergadering in de Dierentuin, daat naar de Reg. gezonden
zal worden.

N.h.v. aan KA t.k.
CAW/I, 14-9-1951.

Gezien: HC, 14-9-1951.
KA t.k.n.

Retour CAW/I.
Wij moeten deze stukken m.i. niet overleggen aan de Regering^

Alleen het stuk betr. de begroting op de persconferentie kan van
belang zijn.

Mr.v.Maanen,14-9-1951



Poraoonforontio gcbouJon door do "Coauissi.) Roobtapoaitic
Aribonnoao-Militaircn on Sobopolingon H
TUC.R.A.M.S,"1 op den 13o Soptonbor 1951
in Roataurantf'dc Kroon" oa 11.OC uur to
s'Gravonhagc.-

Qcaobto aanwezigen,

Ik oog U nancns do ilC.R.A,lLS.'1('iConnissio Roobtapositic Aubonncsc
Militairen en Scbepclingcn'1) bior wclkon beten en ik wil U tevens
hartelijk dank zeggen voor do oooitc wolkc U zicb boeft getroost
dozc poraoonfcrontic bij te wonen.

Hot ia de ocrato koer. dat de "G.H.A.M.S.11, dio op Java de belangen
dor Zuid Molukse tailitairon on scbopcliagcn boef t godicnd, bier in
Nederland ccn pcraoonfcrontic boudt on bet ia wat betreft de tiid
con sccr ongelukkige persconferentie 20 vlak voor de uitspraak in
de TI wolbokcndo zaak togen de NcJorlandsc Staat, want non zou zo
gauw co nissohicn zo graag deze persconferentie willen zion als oen
poging otrop oen of ander nanicr do houding van do Roobtor to bo-
ïnvloodcn.

Eohtcr, wij zoudon zelf esjr inconsequent zijn wat betroft onze
waardering van do Nederlandse rechter, wanneer wij naar oen ogen-
blik soudan bcbbon vorondcrstoM do Nodarlandsc Roobtor rot oon
pcraoonfcrcntio to kunnon boinvlocdcn, ccn rcobtcr, dio wij zelf
niot cona te bcinvlocden aobton, Inncra wij bobben zelf gozicn, dat
zelfs door de NoO.orlandsc Regering deze onafbankolijkc reobtor Biet
kan worden bcinvlocd*
Deze pcraoonfcrcntic boudt praotiacb gocn vorband net bot gcvoordc
proooB tegen dc-N^lsrlandsc Staat, naar ooct in do corsto plaats
aionon'on de "C.R.A.M.S.'' to verdedigen togon de vola vordaobtaa-
kingon, wclko do laatste tijd door sotmigc bladon kvastig de wereld
sijn ingcatuurd. waardoor gcnocndo "C.R.A.M.S." ziob in baar gocdn
rno en oor voolt aangetast.

TCannccr dua'cun gedeelte van de Nederlandse pcra opzcttolijk of on-
opscttclijk, dat laat-ik in bot nicldcn een vcrkccrüc voorliobting
goof over do "C.R.A.M.S." waardoor do goede nann van dit liobaan

wowdét aanffctaat dan bcoft "C.R.A.U.S." do plicht ook in bot Irclang
van bet Kxjdcrlandae volk dat recht beeft op ccn oorliiko voorliob-
ting, bot foitenuatcriaal van baar kant OOK te belichten.

Br is atofgcnocgl
?,I Wat ia er van'al die beschuldigingen in de Tijcl on de Volkskrant

in verband act de vcobtpartijen in Lunetten. • - .
_ at doet "C,R.A.M,S.« in de Kaupon aan opbitsonj?? onz.ons,

Ik «al U naar do gclcgcnboid laten vragen to atollon.
Ik «al nijn bost doen ze ao good oogclijk te beantwoorden:

Tot alot wiH ik U verzoeken vra^n ontrent bet proces togon do
Nodorlandac Staat acbtorwc/'c tc^Latcn zulks in verband net bet op
Zatotdag a.a. uit te aprekjn boslissing van de Rechtbank.-



C O ü u U H I 1 U B.-

Op d-, op 25 urnrt 1951 in b t Sub. 3at« Aubon ^ boud on geooubi-
nr?rde beatuaraver*;'d ;riu.j vin divers.; d,leVrti~s v .*) *v, .Vnn^ae (Zuid

E
R<v ... o , . , w

die~siöVIn iöóndïónat~v-;n de Nod«rï?.ndac Overbeid"bevinden, in bande
to leggen van ejn uit buo vjiaden g.3kozen Ooraniaaie tor verkrijging
van de ban reobtena tookonvnde roobtapoaitie en do d n.-.rui t voortvloei-
ende aooiale voorzieningen.

«lr>«r llftnrii SSÏ .-• .

i __ ,,
orland^ at:lt ziob t:n dool op^offioiuntc vajza vbr-jn^inoöi'ric aooialc
ol.-ing'jn. in do ruinato zie dos woorda, bi j do diyorso t ;rz~.ko b.ivo;&4
e rogonngainatantica voor t: l-:&pn on to b .a^rii^nede rogo

i)a door bodo.ldc CoiViJissic ïo v;rrioht^!i un'kz iavjh:d.:n zullon
in bot bijzonder zijn :

-i) boatudoring: jn bobïrti^ing van illo op hirc l;don b^triklcing
sooiilo roohta- on aanvorwnntc probl.rarm;

b) oont^ot opn.u;c en ond :rhoudon v: .t :
1) de ts-rznko b";vo^cjdQ r j^rin-iainatnntios.
2) do divorac voronigin^n, dio zicb op b-ibzolfdo t-; min

v:n ala bovonbodold, inolusiof do charititiov;«

J~ir>rm.iat zal vuorden geatroefd msr :
1) bevordering. C c H o conaolidvring v-,n de e:nsf4;zindheid der

Asabonnezen (Zuid iiaolukkers),..
2) beb.irtiging vin .vLle raa'terioclc en idicfilc b;l-in«;n v".n d'.

Anbónnoac CZuid üiolukae) geue^nschap.
In de Ooiniaaie b:bben zitting genonen do beren :

J. SIJAUTA -voorzitter
A,,HA TCLiASOi'. - vio-j-voorzitter
S. SIïïAL^Ti'jü •• sjcretaria I /(
A.P„J. TÏÏASÏÏLA - aiorct?.ria II

^ F.A. jaPOMO - oorjiüaanria. X
( ' Z. SIWAD^SÖIJ iden

LOFTi.'...'. - • idnn

E„ SIAHAJA - idon
F.3. HUïïAS - id^u
J. iuAlLUHïffi - id:-n

t'., 25 i.ii.;rt 1951
do 'llo,?i.rt*j)ii»S.i'
o Voorzit t, r,

• W" o

A.H. T

c S:or>tiri9 I,

TJeg»

S.



itio Anbonooao

17/Mcl/S
üdi;nti: H.u.

A A N
Z.B. de Hoge Couniaac.ria vin bot

Koninkrijk dor JScd .rl-.odoo
in

Indin;aio.-

ftar ?.:inlciding van do door Uwa 3xoollontic bij aondo vc.n
de C.N.R.I. gedane Dododoling inzake da te h oud on boaproking
net do "OooJiaaia Hoobtspoaitio Anbonpcao Militairen on Sobc-
polingon11 (C.R.A.ki.S.), aoon vdj Uwc iizoollontio bot volgende
tookou>n, dat do bnaia 7.10 do boaproking z",l onvatt^n:

1. dr.t bij ontat7Dt-;nis V-^D twco(2) Hoofdboa tuuralod on fd j Uwc
cllontio v^raook^n tonstooaing to willon v:rl-5uon on
15)vijf 15) Hoofd bostuurslodon to g^zioc dit qiwntun,

ooa niniuuu ia voor to voorin bcsproHingon;

2. dat indion dit vorzook niet goioooptTord knn vjordon idi m t
ÜHC Sxocllontio «jon boapnking VJOOS^D to vo-iron u-it dl.:o
vcrst'tndo. dat ill'; tir&lkc voortvlooiindo oonso^u^ntioa

op'nkoning kou'7D Tan tfeo Bxocllooti:;

'. sooir.lc wr.r.rborgu-n t.a.v. do in do doorg ;ngsk vup ;n„op J.nva
Vorblijvindo burgora H.b.t. do tijdolijko rep::tri nering
Hodcrlnnduaarts vin d^ cx-Xnil uilit-:ir,Q;

4. vorzock on dazo w^arborgon to rcaliaoron ia vcry.it in dein
rrodc in allo rsgucaton. di •; destijds door do Piupio.m Pcn-

;g.iraan Milftor üLiluku Solit *n (P.F.ïd.a.SJ en tb'ina
oor d; Cooniaaio Roobtapoaitio Aubonnoau Militair» en Sobc-

ngf'P (C.R.A.*.S.) goriobt zijn tot de Staat dor Ncd;r-
on (kiDiatorraad. otaton-Gonornnl, H.O,, C.N.R.I. en do

~ " " »BO iiiniators;;

5* vsreooko positieve boeliasing inz.kc do r^cda vorzondon
tnlogr.-'.au'jn botroffondo do in do doorg-ingsk.iqpen vorto^V'.nd7
burgcra;

oo. C.N.R.I.
n-öen ;r v.l

0. v. J7f..nai:
n. v« winuor

LniBt-;rr- .d
1. R.M.S.

±,rt;, 14 April 1951.
Ns, da O.R.A.U.S.,

Jo vioc-voorzittir,

^.g.
A.H. TOMSQA.-

J.; Sjoratiris I,

. g.
S. SIWAT.'3TTfl.-



1)

3)

4)

5)

A a e
Z.S«da KLaiatoT van Xtofaosie
van bot fonii&xijfc dor Hoacr-
Isodoc tav do Staataaoorotarla

Dcf;:nsic.
•gdravonbago

N 3 j> B L A H-D.
L451/140C/2
o n a

loeeso tijdclijV.o af-
voor naar NeIerland van
}j ex-Keil ADboaczon op

a va.

Boforto:

do door do C.H.Rd* (Conmandant Ncdcrlandao Bayons in Indonesië)
•oc_ocdor_dp:

ua:-i 7951.

vallondo instraotios oot bocrokking tot buvcnoociorEcrpolijko aan-
goiogonhoid,on naaraan £r~~ ons o „m, bijzondere aondaobt ia bo-
stood aan de tckst-forcnuoring botrcffondc

Ï) lid-;,.,van inatruotio A.C; 363 ddo 2 ?rb
) lid,,, il " A.G. 379-ddo 20 ÏV^^. „»>..

o) lid l en 2 van instruotic A-C, 383 ddo, 24 Pubruarl 1951,
oo ovcnocns do bicrnodo in verband sta.-, s.-, s;, n ons. Algcmcno
TortoRcnv/oordi/pr in Nndcr~.3nd uitgebracht-; -:. .iarr.:i.ir.'.croxploit
(da.tfac Instructie ÏTj'oAX 379 ddo 20 Pcbrivul i^l ondor bij-
lago) onder verwijzing naar lid 5 van punt C;
do door do ox-Knil AoSonozon tcgon do Stnnt u"r ¥•;;!-rlaodon go-
voordo prooos icaako bunno dcncoilisatio OQ ïcpi.-trioring naar
Land van Hcrkqust en do tcrzako door bnn gJitüidu oiacnC zio do
bil roobtcïliik vonnis godanc uitspraken van 21 Dcociubcr on 21
Jaouari 1951);
do op 2 Kaart 1951 bi j rccbtorli^k vonnis ,-;ostolö;: uitspraak io-
zako bij do Ho,^: Baad der NcOorlandcs door\lc bta.it dur Nodor-
landon aacnoi;c;;.a/:da1bü^or boroap" tagjn do gcdana uitaprakon van

Hol*"
(forland van do cx-KciI~Anbö"nözon" dewöïSo ocQ vooruitlopen bo-
tckonon van^ aisncdo in tegenstrijd zijn net, bot in punt (3)
Yorooldo:
do insdddola plaats gobad bobbondc en op banclon zijndo afvoor
oaar ïïodcrlapa,vin do os-Knil Auboaezcn, dio Toto not tijdstip
dor in punt (3; gostoldo datum, zomcdu ala gevolg van do in punt
14) gestolde dionstbovoion zijn gosohïcd;
CoHQludnrQndQ nis gevolg van bet bovonoraaohrovcno:
dat do praoti&ch-tMbniacbo uitvooring dor door do Nodorlandso
Bogoring, oq do G.N.R,!, op grond van do torzako uitgovnardigdo
instructies intornntionanlrccbtorlijk in volkomen togonstrija is
pot do door ons tcrzako gastcldo oieon, dicnon wij in vcrbarj
biCtncdO, «•»'»n«>'»Vt- r\r* Ann'atn «nn An-flnnn Rnn^ r> .tr K'-rlffl nr«1

landon a.iGaotüL^cdc/'ho'or boroap" togjn do gcdam uitaprakon
hot in punt (2 i bcdocla prnoos%"
do inmicdcls 'dcor do Redering dor HudürlQndon.oq do C.N.R.I.
govap,rdigdi dianstbovclon mot botnkking tct uo afvoor naar
aorlana van do cx-Kcil Anbonozon donolSo ocQ vooruitloen b

o«o. do
o

in do ondornavigo ook mögfj uitvallon. taot Jciom to nocton prbïpA=
tnron togen olkc door do Mcaorlandso Rogoring: bowcrkstolliglo
afroor naar Ibdcrland van do nccrgonocnac or-3£nil AniboDozcn.dio
COD uitvloeisel Is-van do op grond van de door do Nederlandse
BogoringiOa do C,KaB.I<, uitgovaardi^c dipaatbcyclcn in do tcr-
«aio boaooldo instruotios: alsncdc dat olkc ronlistisonc aftoor
luridieob aanvcobtbnar is, indion deze ui strijd in nat do door
oni tcrzako gestolde oiscn oo clo io da bcdooldo vonisson tsnwko
godano rcobtorlijko uitsprakcu, on.dqzo dcrhalvo door ons »
•ordoo bosobouad als to zijn gcscoioc. op.d.cr pro tos t o nzorzi MQ
oo dloQlÓDgQvolgc de uit Jozc afvoorwü voortviocionao oonso«WL
fciof tó ojroossan gpbcöl op rekening van de Nó-dorlandac Hogorlog,
oq oo Q.IVK,I. zuiloo koraon»-

Ünistor van üciozakon
-c RiJtadoleo.taT .
on,v"b ïoaiatrijk dor

TT.gi( J^i•o. do ftögcrlïi^ ïUiuS.JBur-jaa R.
• ?n «!3 A1 \' ; • ~•*":?.
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ct volgt l-.tVjrliilc^ t*st v.n b:t b-.d;n inz-*: do nf-
voor dor anboBnosc :x-OIL-nilitiir jn ?.-« hun in NuJDHLuNi) v^rtoi
YTndc dcl?eptie uitg-ïbrnobto ozploit.

Aao^cg^rd:
1) dit Si j eerst vin b^t Gorcobtehof t: 's <2liV3NH,iGE, B^rst:

Kanar, van 22 Januari 1951. aan don Stir.t is v.:rbondnn de TVC.*-
TO^rlng, sfvlooiiH of doaoöiUsatic zonder bun tp:.at';nuinti v.'.n

_ _ T .. __ Tf\) dat do Stan t zioh door dit arrest b o z w i a r d aoht on d r i r t J ö e n

beroep in oaaantie hoeft ingostold;
( 3) dat b:t arroat evenwel voorlopig uitvoert iar ia verklaard en

reorganisatie v.n het voormalige KNIL. tb ma tijd.:liik K.L. in
afwachting vr.n do beslissing van don Hogen R.iad voortgang uorït
bobben, daar do Stiat v;rplïobt ia do 003 in INJON2SIË aanuc-
*i,'o Koninklijke Licdnaoht voor rnpcte:r voor l April 1951 uit
INJONISSIÊ te rug t: trekkin;

4) dat darhalVQ ook do reorganisatie vno het voornaligo KNIL «oor
bh voor l April a»a. no;t zijn voltooid;

5) dat de Staat daarou n:i do uitspraak van 'a Ho f a arrest aan de
Connandant v;n do Nodorlandso Rayons in Indonesië hoeft opgc-
Irjgcn do Anb-oud-KKtL-tiilitairr)n Bot tijdelijke K„L. atatua
;o doon ki:zon-uit do volgende dryi iwgui jkheden:V<f %*W^*4 Ut A J«rf'j U lAA. W V» M V W.&>{^ jtlM\**j XLAJ^A **L? ' *** Jifct* * ** "•< •

o) afvloeiing ter plaatae w.".ar zij zien b)vind:n;
b) torugvocring naar do ZKJ-faOLIKjvBN^ voorzover de Ropubli ;k

_ lod. d.anraver b;t foitolijko gnzu.; uiiojf sn$;
l y^rbij do g:zinalvd;n atooda dezelfde boatou;jing kunnon volg:

nis hun rr.n en vader;

6) Zolang 's Hofs arr-at v-.n kraoht'zal zijn - de nogolijkb-d .n
i on Ë. allon guldo-o voor degenen, dir; daarin tóoatcuricn;

7) dat voor bjo, die daarin niot to^atoumn aleohta de nogclijk-
h^id a (ovorbrcnging oa:r N^JIiHL^Ni)) overblijft;

8) dat cobtor eun groot aantal van d j b-,trok!:':n oud-JCNIL-nilitai-
r^n in gebrokc ia g;bl:v.>n con kouzo to doon uit de g?no'.;rjdc
drie uotjolijkhidan en volhardt in c^;a afgaohtond.; houding;

9) dat. waar do tijd dringt on rjauirant uct ingang van l April
1951 nooh gircontigd ia nooh in de oogclijkhcid vork^crt aan
de botrokk in.jn d >anodig in INJOHBSIB onigorlci bcaohenjing t„
rjrlonoo. ondor die onatandighxiQn voor di Staat niots and;ra
ovoTblijrt dan do ^Jbonnosc oud-KNIL-nilitaircn, di: in gebre-
ke bliivjn :cn kjuz; te do.n uit de hierboven g.no:udc drie
nogjlijkb^d-.n door bun uilitiirc noordoron t; do'-jn b^valon ziob

In t;; Sob',pjn na-ir KlD3RLi4jb dcsgnncnst teza^n b;t hun g^zins-
ed .n en b^n bij ni:t-opvol«ing van dat di.natbovol t;r plaat-

se, waar zij zioh bevincbn. ovcrunkonstig d: geldend o voor-
schriften uit d:n uilitoir'n dimat te ontslaan.

^osh'.lvc d , Staat g^rccuiroordon zulka aanzegt, op dat girequi
rcordon uet kennis vin zaken aan do betrokken niliteir:n in nu
oigon bolnng zodantgc .goode »aad zullen kunnen ala de - - - - - - -
bxfcn v;rciscn»

ƒ*••o) tijdelijk^ ov;rbr;n;^inr; naar NEJ2RLANJ,

^ I N ïï G H.
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Poraoooforontio goboolao door do HConnissi.> Boobtapoaitic
litaircn on Sohopolipgoo"
"j op den 13o Soptonbor 1951
i4»Mn 1T

jao-kilitaircD
| v«i>«.H«O. f OP dC

Lo HRataoraordc Kroon
s'Gravonhago.-

Ocaohto aanwezigen.
naaoos do i'C.R.A.M1S,"(-'Coani3sio Bcobtapoaitic Anbonncsc
•~ on Schepelingen*1) bier wclkop heten en ik vil u tevens

ia do !lG.B.A.lLS."(>iCoQni3sio Boe
—.___, Schepelingen") bior wclkon boten
hartelijk donk zeggen voor de nooitc welke U zich boef t getroost
dozo persconferentie bij te wonen.
Bot ia do ocrato koer. dat de "C.R.A.M.S.", die op Java do belangen
dor Zuid Molukse militairen OQ sobopclingcn hoeft «odicnd, hier in
Icdorlaod een poraoonfcrontic houdt on het ia wat ootrcft de tijd
con zeer ongelukkige persconferentie zo vlak voor do uitspraak in
do U wolbekende zaak tegen de NcJorlandsc Staat, want non zou zo
grav oo cdaaobion zo graag deze persconferentie willen zion als oen
poging on-op oon of ander mnicr do houding van do Roohtor to bo-
iovloodcn.
Bobtor, wij zouden zelf eojr inconsequent zijn wat betreft onze
waardering van do Hodcrlandae rechter, wanneer wij naar ócn ogen-
blik souden hebben vorondcratuld de Nederlandse Roohtor not oon
pcraoonfcrcntio to kunnon boinvlocdon, een rechter, die wij zelf
niet cons te bcinvloodon achten. Inncrs wij bobben zelf gozicn, dat
zclfa door de Nederlandse Regering deze onafbankolijkc rcohtor niet
kan worden beïnvloed.
Deze pcraoonfcrcntio houdt praotisoh gocn vorband not bot gevoerde
proooa tegen dc-Nai?rlandac Staat, naar noct in do eerste plaats
aionon'on de "C.R.A.U.S.:' to"vcrdcdigon togpn de volc vcrdaohtna-
kingon, wolko do laatste tijd door sonnigc tjladon kwistig de vcrcld
zijn ingestuurd, waardoor gcnocndo "C.R.A.U.S." ziob in haar gocdo
*i~\a on oor voelt aangetast.
2k neen. dat do vrijheid van pers een fuodanontolc erkenning is van
bet rcoot van het volk on juiste voorlichting te krilgon, die al-
loon naar gediend is door een juiste belichting der rei ten.
WDDoer dua'ccn gedeelte van de Nederlandse pers opzettelijk of 01
opzettelijk, dat laat-ik in hot niddcn een verkeerde voorlichting
goof over do "C.B.A.M.S.1* waardoor do goede naan van dit **-^ —

loiMt aaoactaat dan beeft "C.R.A.U.S." do plicht ook in ho
van bet Vodcrlandsc volk dat recht heeft op een eorlijko
ting, het foitcnmtcriaal van baar kant ook te belichten.

on-

is stof jgcnocgl
ia do MC.R.A.lCS."tb

,van.al die bes

Br ia stof
Wat'ïa er'van'ai dïc beschuldigingen in de Tijd on de Volkskrant
t verband net de vechtpartijen in Lunetten.

t doet "C.B.A.M.S." in de Ranpon aan opbitsorij?? onz.onz.

S tal O nwr do gclcgonhoid la ton vragen to a tollen. •
zal nijn boat oocn ze zo goed nogclijk to beantwoorden:

Tot aio t wil ik U verzoeken vrajjcn ontrent hot PTOOGB togpn do
fodoïlandao Staat aobtorwcgc tc^tatcn zulka in verband act het op
Zaterdag a.a. uit te aprekjn boaliasing van de Boohtbank.-



VBHSLAG VAN UB OPBHBARE YBR&AEBRING VAN DE "COMMISSIE
RECHTSPOSITIE AMBOfiNESE MILITAIREN EN SCHEPELINGEN
(C»R,A,lt«S»)% gehouden in de grote zaal van de Bierea-
tuin te 's-Gravenhage op Donderdag, 13 September 1951,
on 7 uur n»m.. -

IS4U t-

Op het toneel in de grote saai zit opgesteld een Ambonnees
zang- en kront jong-orkest je* dat voor de aanvang der vergadering
énige muzieknummers ten beste geeft.

Vanuit de «aal gesien is boven het toneel ter linkerzijde
aangebracht een grote Ambonnese vlag, en ter rechterzijde een
Nederlandse vlag. Voor de loges links en rechts van het toneel
zijn Ambonnese vlaggen aan vlaggestokken uitgestoken.

Be zaal is beneden vrijwel geheel bezet, grotendeels door
Ambonnezen met.vrouwen en kinderen} er zijn slechts enkele tien-
tallen Europeanen aanwezig. Be boven-balcons zijn geheel ledig.
In totaal zijn er ongeveer 14 a 15-honderd personen aanwezig.

Aan de Bestuurs-tafel op het toneel zijn zes Ambonnese neren
gezeten.

Om 7 uur n.m. opent de Voorzitter, de heer SIAUTA, de ver-
'/gadering. Hij heet de aanwezigen (in het Maleis) hartelijk welkom
en dankt hen, voor hun komst ondanks de hevige regen. Hij leidt
als eerste spreker in:de heer Tuhasela.
Ha het uitspreken van zijn korte rede eindigt hij met de uitroept
"•BNA2" welke door alle aanwezige Ambonnezen in de zaal zeer
geestdriftig wordt beantwoord met: "HOERIAI"
Be heer TUHASELA;

"Mijnheer de Voorzitter, geachte Barnes en Heren, V66r de
soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië zijn aan de ex-KNlL-mili-
taïren en schepelingen van de Koninklijke Marine van Ambonnese
landaard formulieren uitgereikt, waarin zij zich vrijelijk kon-*
dea uitspreken of zij over wensten te gaan naar de A.P.R.I.S. of
de A.L.R.I.S.. Ambon was toen nog niet bezet door de Republik In-
donesia. Ha de souvereiniteits-overdracht aan Indonesië op 29 De-
cember 1949 hebben bedoelde Ambonnese militairen en schepelingen,
die géén verbintenis mét de AÏRIS en ALRIS wensten aan te gaan, *
te kennen gegeven zo spoedig mogelijk te willen worden gerepatri-
eerd naar- en gedemobiliseerd in hun land van herkomst. Echter
zolder effectief resultaat. ,
Ha de expiratie op 26 Juli 195® van het K.K.I.L. zijn wederom
dergelijke verzoeken gericht tot de verschillende Commandanten,
echter eveneens met een negatief resultaat*
Het en door de nieuwe rechtsorde, welke door Koningin Juliana was |
ingeluid ingevolge Staatsblad J. 570, werd aan deze militairen ea f
schepelingen de kans geboden dié nationaliteit te dragen, die mij
zelf wensten te aanvaarden. Krachtens dit staatsblad J. 570 eijn !
zi|| staatsburgers geworden van de Republiek Maloekoe Selatan, «E f
dus? autonoom. Zij werden overgeheveld naar het leger van de R.I.S.;
Na de ondertekening van het Unie-stat uu t van. Nederland set de i
8.2*» S» zouden hun rechtsbelangen gewaarborgd blijven, zoals die
verankerd liggen in artikel >* onder "Regeling Landstrijdkrach-
ten". Ingevolge de spanning tussen Nederland en de R.I.S. was
repatriëring naar en demobilisatie in het land van herkomst niet
mogelijk doordat reeds dadelijk de R.I» het gebied der Zuid-Holuk-
ken beheerste, ea hierdoor doet zich de behoefte gevoelen een
grond te vormen in een organisatie die dé belangen van de Ambon-
nese militairen en schepelingen behartigt of consolideert. Éérst
droeg deze organisatie de naam *f&etjoek/fc$*»*3»i«« Republik Ma-
loekoe Selatan Be «e naam is d omgej&rmd tot "Oommiasie
Rechtspositie Ambonnese Militairen én Schepefljigen * G. R. A* H. B.

; Voorts dient vermeld te worden, dat de CRAKS als organisatie
stejad» officieel heeft geconfereerd met de Hoge C '



-2-

van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië, de heer Lamping,
en met de Commandant van de Nederlandse rayons in Indonesië, Ko-
lonel Van Santen, niet alleen over de rechtspositie van de Ambon-
nese ex-KNIL-militairea en ex-schepelingen van de Koninklijke Ma-
rine, maar ook over hun repatriëring naar het land van herkomst.
Officieel zijn meerbedoelde belangen aan de Nederlandse Regering
voorgelegd, doch .. eveneens met negatief resultaat.
De positie van CRAMS ten opzichte van de regeringen van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden en de toenmalige R.I„S. was vastgelegd
op juridisch constitutionele basis, maar het kwam tenslotte neer
op het niet willen aanvaarden van de democratische principes van
het Atlantiu Charter en het verkrachten van het tuseen Nederland
en Indonesië gecreëerde Unie-statuut.

Meer dan drie eeuwen zijn wij, Ambonnezen, misbruikt gewor-
den om het voormalige Indië te verdedigen en de positie van het
Koninkrijk der Nederlanden aldaar te consolideren. Ons bloed en
ons leven hebben wij daarvoor gegeven, en plichtsgetrouw zijn wij
een heldendood daarvoor ingegaan. Aan trouw ontbrak het ons niet,
en ook niet aan durf. Denk maar aan de opstanden van de vorsten
van Boni. Atjeh, Bali, Java., en die werden alle bloedig onder-
drukt met onze hulp.

Voor wie deden wij dit alles? Voor ons Land? Voor onze kin-
deren en nakomelingen? - Neen: enkel en alleen voor een VREEMDE
STAAT.

En wat kregen wij hiervoor tot dank? Dat alle reuhtsmateri-
aal, dat deze vreemde staat ons in handen gaf om ons het recht te
geven het Indonesische staatsburgerschap te verwerpen, toen wij
daarvan ook gebruik wilden maken, op verraderlijke wijze werd
verkwanseld, zodat nu de Republik Indonesia de agressor is kunnen
worden van de Zuid-Molukken..- Dit is de dank, die deze vreemde
staat gaf voor eeuwenlange trouwj

Waar blijven de beloften en toezeggingen van die vreemde
staat, die zij ons heeft gedaan? Heeft de rede van Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina van 6 Septemoer 1941, waarin het accent werd
gelegd op het zelfbeschikkingsrecht, waarvan dus ook het Molukse
volk gebruik mocht maken, enig effect gehad? Ik kan hierop ant-
woorden: "Ja" en "Neenl!

"Neen": omdat dit recht niet verwezenlijkt is. "Ja":omdat de
thans in Nederland vertoevende Zuid-Molukkers hier als ontheemden
en verschoppelingen worden behandeld.

N6g is de tijd niet voorbij om voor vrijheid en recht op te
komen. Elke partij mag haar doelstellingen verdedigen en haar
streven voortzetten ter verkrijgingvan haar recht, en dat wat elk
land en volk ten goede zal komen: het chauvinisme. De eenheid zal
als grondslag van een volksstrijd versnipperd worden en een po-
tentiële impotentie kan hieruit voortvloeien. Wij moeten natio-
naal denken en voelen en dit ook in daden omsetteii; het algemeen
belang moeten wij voorop stellen. Verenigd zullen wij strijden en
verenigd zullen wij overwinnen. De belangen van onze nakomelingen
staan zeer zeker op het spel. Wanneer deze zaak op een deskundige
wijze wordt behartigd, zal onze staat een vooraanstaande rol heb-
ben te vervullen tegen die communistische staat, n.l. het z.g.
"Bamboe-gordijn".

Zoals bij de uitroeping op 24 April 195o van de Republiek
der Zuid-Molukken in de hoofdstad Ambon krachtens bepaling van
het constitutioneel vertegenwoordigend lichaam is kond gedaan, moe-
ten, wij thans de strijd aanbinden tegen elke staat die daartegen
is» Nu rust de plicht op ons om daarvoor te strijden!

Ik dank UI Ik heb gezegd!" (Geestdriftig applaus.)

De heer APONNO;
"Mijnheer de Voorzitter, geachte aanwezigen, Toen op 26 Juli

1950, de datum waarop het voormalige KNIL werd opgeheven, de
KNIL-leiding in Indonesië me* ons» Ambonnezen, geen raad wist,
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wist, vertrok op 8 Augustus d.a.v. een delegatie uit ons midden
naar Nederland om hier voor de bevoegde instanties voor onze rech-
ten te pleite.ru Na de proclamatie van onze Koningin werd deze de-
legatie door oeV'ï'resident in audiëntie ontvangen, en na diverse
besprekingen vertrok de Staatssecretaris van Oorlog medio Septem-
ber 1950 naar Indonesië, aan de delegatie in Nederland de hoop
latende, dat de Nederlandse Regering nu touh iets goeds voor ons
ging doen. Helaas, de heer Fockema Andrae had alleen bereikt, dat
toen hij nauwelijks hier was teruggekeerd ons Vaderland op harde,
gewelddadige wijze door de Republik Indonesia werd aangevallen.
Wij, Ambonnese soldaten van het roemruchtige KNIL, waarvan wij
steeds de kern vormden, werden opzettelijk vastgehouden! G-e-
trained en bedreven als wij zijn, moesten wij met machteloze woede
toekijken hoe ons land werd uitgemoord en uitgeplunderd. Tot over-
maat van ramp stelde Nederland zijn oorlogsmateriaal, dat men óns
ontnomen had, ter beschikking van onze vijand om Ambon uit te
moorden! Zelfs de schepen van de Koninklijke Paketvaart-maatschap-
pij stelde de Nederlandse Regering ter "beschikking aan die vij-

q and om troepen naar Ambon te vervoerenj Zonder die schepen zou
londerging, die vijand nooit in Ambon hebben kunnen komen!J Zo heeft de Ne-
' over het derlandse Regering verraad gepleegd aan ons AmbonJI (Hevig ap-
heldengra± plaus en gefluit in de zaal.) Op dezelfde zee waarin Karel Doormail
Vi Karel Vóór 26 Juli 1950 was er gelegenheid te over om ons naar '
J rman, Ambon terug te voeren, maar dit werd nagelaten. Wij werden naar
aï„ Java gebracht en daar te werk gesteld. Maar toen Ambon door de

Nederland vijand bezet was, tóén dwong de Nederlandse Regering ons naar
Ambon^yer- Amuon terug te gaan! - Stelt U zich nu eenELVoor^jiat de Neder-
radeu.. landers destijds gedwongen waren naarNederirarfiï/toen dat bezet was

door de moffen! - En als wij weigerden hieraan gevolg te geven,
dan stelden zij ons voor over te lopen naar de APRI, in dienst
van onze vijandJ

Ter Ronde-tafel-uonferentie heeft Nederland plechtig beloofd,
dat de Ambonnezen naar Amoon zouden worden vervoerd als zij niet
wilden overgaan naar de APRI. Dit was dus geheel op basis van
vrijwilligheid, en dat is aan de daar aanwezige officieren ook
zeer goed bekend. Maar deze commandanten, die ons met de paplepel
hebben ingegoten nimmer naar de vijand over te lopen en aan wier
sterren Ambonês bloed kleeft, die willen nu dat wij met de vij-
and samenwerken!

Toen Djocja moest ontruimd worden, kwamen daar de Amoonnezen
weer aan te pas.

Maar nu, in Nederland teruggekeerd zijnde, maakten ze be-
kend dat aan de Amoonnezen niets zou gebeuren als zij in Neder-
land zouden zijn aangekomen. Dit is de dank voor alles wat wij
in eeuwen hebben gepresteerd voor Nederland's belang!

Dit doet mij denken aan een voorbeeld in één van de biosco-
pen van Den Haag. Ergens op de Betuwe ging een mijnheer op zijn
bromfiets geregeld wilde varkens voeren; die varkens waren zo
tam dat zij uit zijn hand kwamen eten en daarna weer rustig weg
gingen. "Zonder een dankje-wel" voegde de omroeper daaraan toe.
WMaar daar zijn ze dan ook zwijnen VOOJT." (applaus) Als die om-
roeper de toestand waarin de AmbonnezenThad gekend, zou hij die
toevoeging zeker hebben achterwege gelaten.

Zonder dit verraad door de Nederlandse Regering zou er van
het leger van de R.I. niets zijn overgebleven. Maar de Neder-
landse Regering wilde Soekarno niet op zijn tenen trappen en liet
de Ambonnezen voor wat ze waren, liet ze zitten.

En toen wisten ze drie mogelijkheden voor de Ambonnazen:
teruggaan naar Ambon, demobilisatie op Java, of naar Nederland.
Natuurlijk hebben wij Nederland gekozen. Er waren geen andere mo-
gelijkheden. Wij hebben die keuze dus niet vrijwillig gedaan. En
nu zegt de Regering, dat wij hier gasten zijn. God sta ieder vrij
mens bij, die door zijn gastheer wordt vermoord als hij te gast
komt! - Ze hebben ons beloofd, dat wij hier in Nederland militai-
ren zouden zijn. Maar nauwelijks waren wij hier gedebarkeerd, of
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ot wij kregen een papier in de hand gestopt met de mededeling, dat
wij gedemobiliseerd waren en "burgers waren geworden! Daar ging het
recht van ons, Ambonnezen! (Applaus) Gedemobiliseerd in een vreemd
land! Pensioengerechtigde oude militairen waren erbij, die ervoor
bedankt hadden om naar de vijand over te gaan, en die nu aonder
meer burgers zijn! Natuurlijk willen wij burgers zijn, maar niet
in een vreemd land, met vreemde z$den en gewoonten, en een vreemd
klimaat. Wij willen in ons eigen land burgers zijn. laar wensten
wij ook het KNIL te verlaten. Dit is ons goed recht. Dit recht
heeft Nederland voor het oog van de gehe/^le internationale wereld

i gegarandeerd. Wij willen geen burgers zijn in Nederland.
Na alles wat wij de laatste tijd in Nederland hebben beleefd,

hebben wij het gevoel gekregen, dat wij krijgsgevangenen zijn en
wel van Soekamo, en te zijnen laste. En als het hém behaagt zal
ook de Nederlandse Regering ons weer terugbrengen naar Indonesië.

De Nederlandse Regering tracht onze organisatie in de kiem te
smoren. Wij zijn nooit politiek-minded geweest en zelfs was het
verboden om aan politiek te doen. Daarbij zijn wij nog onontwik-
keld, dus zijn wij in Nederland een gemakkelijke prooi.

Hu zegt de Minister van Uniezakeri op een hem gestelde vraag,
/onder datifde Amoonnezen in. Nederland "ander s-ge zinden" zijn. Neen,Ex-

cellentie, wij zijn R.M.S«-gezind. Wij zijn allemaal naar Neder-
land gekomen en niet in Indonesië gebleven, ondanks het aanbod

jf», van Soekarno om ons ieder 5000 roepiahs te geven als wij naar de
*̂  R.I. wilden overgaau. (Hevig applaus en Bravo-geroep.) In ieder

volk, ook het Nederlandse, zijn anders-gezinden .
Niet alleen de organisatie wordt tegengewerkt, maar ook onze

/suUce voormannen. En dan worden er/typen als Goldman aan het hoofd va**
koloni- onze kampen geplaatst en thans na lang geëxperimenteer een geue-

raal. Erkent de Nederlandse Regering dan eindelijk, dat wij toch
militairen zijn? Of wil de Nederlandse Regering ons militairisme
uitbuitend, ons onder tuuht plaatsen? Wij hebben toch niets te
laken met een generaal! Iedereen in Nederland heeft dezelfde rech-
ten (steeds hevig applaus). De tijd, dat een Ambonnees soldaat
voor een generaal stokstijf in de houding springt is VOORBIJ!J
(applaus, eu gebrul) Wij zijn er nu van doordrongen, dat de Ne-
derlandse Regering niets zal nalaten om ons klein te krijgen en
zodoende te dwingen naar Indonesië terug te keren. Hier zijn de
mishandelingen, die wij ondergaan hebben, nog te zien (toont zijn
linkerpols). (Voortdurend applaus) Terug naar Soekarno?? NIMMER!!
(Gebrul in de zaal)
De heer Siwaletta;

"Geachte aanwezigen, wij zullen nu tien minuten rust nemen."
P A U Z E .

De Voorzitter, de heer SIAUTA, leidt na de pauze in het Maleis in
ƒ de laatste spreker, n.l. de heer Wairata. Daarna kunnen de aanwe-
/' zigen naar huis gaan.

ƒ ' De neer WAIRATA: vangt aan in het Maleis en deelt mede, dat van
vele plaa.tsen de broeders en zusters hier bijeengekomen zijn om
dringende besprekingen te voeren over hun gevoelens, over wat zij
in hun hart voelen. Hun harten zijn vol en benauwd, en die gevoe-
lens komen tot uiting. De Ambonnezen hebben opdracht gekregen
naar Nederland te komen, en nu ze hier zijn krijgen ze moeilijk-
heden. Iedereen moet nu weten, dat zij geen militairen meer zijn.
Kaar ze moeten warga-negara worden. Hun rechten zijn niet vervuld.
Be naam van de AmbonneBen eist dat zij voor hun recfrt strijden,
vergeet dat niet, Broeders. Laat ons ons recht opeisen. Ons ge-
boorteland, waarvan wij houden, is nu op dit ogenblik in moeili;fïD-
heden en wordt overheerst, lik nens gelooft, dat zijn land vrij
moet zijn, elk kind van de Zuid-Molakken. -
De heer WAIRATA gaat thans over in het Nederlands:
Ueaehte aanwezigen, Sprekend over de Zuid-Molukse militairen, die
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die op het ogenblik hier in Nederland vertoeven, in verband met
de incidenten in de kampen, de sociale verzorging, en wat dies
meer zij, moet men noodzakelijkerwijze deze vraag stellen:"What
next?" Wat nu?
Het voornaamste van deze vraag is evenwel: aan wie moet zij ge-
steld worden? Aan de Nederlandse Regering, of aan de Ambonnezen?
Immers, wanneer men deze vraag stelt aan de Ambonnezen of hun ver-
tegenwoordigers, dan is die vraag gauw beantwoord: óf naar ueram,
6f naar Nieuw-Guinea. Andere wensen zijn er niet en zullen er in
de toekomst ook niet zi;-n.
Daarom is het nu zaak zich tot de Nederlandse Regering te wenden
«et deze vraag: "What next?» Heren Ministers, wat nu met de
15000 Ambonnezen die hier zijn? - Ach, het antwoord is eigenlijk
al gegeven. Ten duidelijkste heeft meri in de Regeringsverklarin-
gen gelezen, dat de Ambonnezen Indonesiërs zijn en dus uiteraard
naar de Republik Indonesia moeten teruggaan en dat de Nederlandse
Regering - alle processen tegen de Nederlandse Staat ten spijt -
zali«ft besluiten deze Ambonnezen naar Indonesië terug te brengen]
Immers, zij heeft een overeenkomst met Soekarno gesloten, dat deze
Amoonnezen in Indonesië kunnen terugkomen.
Wat er in deze overeenkomst staat, weet de Regering alleen. Wij,
Ambonnezen, hebben hoegenaamd geen behoefte eraan dit te weten,
omdat wij met de Republik Indonesia niets te maken hebben 4 en de
Republiek der Zuid-Molukken met de Republik Indonesia in oorilog
is.
De Ambonnese militairen hebben het recht om te eisen naar hun
vaderland teruggebracht te worden, zulks krachtens de overeen-
komst, aangegaan met de Regering bij hun indienst-treding.
De Nederlandse,Regering is door de Nederlandse Rechter verboden
om de Amoonnezen in Indonesië te demobiliseren of naar enig door
de T.N.I. bezet of beheerst gebied te vervoeren.
De feiten van de laatste tijd hebben uitgewezen, dat deze Neder-
landse Rechter de .toestand beter heeft kunnen aanvoelen dan de
Nederlandse KNIL-officieren, die zich erop hebben laten voorstaan
de toestand daar het best te kennen.
Naar de Republik Indonesia teruggaan: NOOIT! De Ambonnese mili-
tairen willen dit niet. en de rechtgeaarde Amoonnezen weten hoe
de T.N.I. in hun Vaderland is tewerkgegaan. De kerken zijn ver-
brand of veranderd in bordelenj
Die rechtgeaarde Ambonnezen, die van huis brieven krijgen waarin
staat, dat de toestand n& onder de gezegende leiding - hoort U
het goed? - de gezegende leiding van de Republik Indonesia slech-
ter is dan tijdens de Japanse bezetting, dié rechtgeaarde Ambon-
nezen wensen ook niet terug te gaannaar de Republik Indonesia.
Dit is hun goed re dat, want zij zijn vrije mensen.
Zo zullen wij dus nogmaals bij de Nederlandse Regering moeten ko-
men met de vraag: "Wat nu? What next, heren Ministers?"
In het leven kennen wij mensen, die wanneer zij een gemaaicte fout
constateren in een complex van zure gevolgen, deze niet ruiter-
lijk wénsen te bekennen, maar steevast die fouten wensen uit te
leggen volgens een vast recept: "Wij handelen onder pressie van
anderen. Het is toch eigenlijk beter voor deze slachtoffers. Er
zijn andere belangen, belangrijker dus, die moeten voorgaan."
En volgens zulice mensen ligt de fout altijd bij het slachtoffer
en anderen, en nooit bij zichzelf.
Wanneer ze dan in een impasse zijn terechtgekomen, dan wordt de
vraag gesteld: "What nert?" en dan antwoorden zij daarop, dat zij
het wel degelijk weten. Maar in werkelijkheid «eten zij het niét,
omdat zij nog altijd wensen terug te vallen op die gemaakte fout.

U weet bijvoorbeeld, dat het nu in Indonesië niet erg goed
gaat* Het weinige dat wij door de couranten weten van de chaos
in Indonesië vertelt ons genoeg. Zij, die medeplichtig zijn aan
deze chaos - eu dat zijn heus niet alléén de Indonesiërs - her-
halen uit den treure: "Het komt heus wel in ordef chaos moet er
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er nu eenmaal zijn in een jonge staat.B Maar ruiterlijk hun fout
erkennen? KooitJ

Het is duidelijk, dat wanneer de Nederlandse Regering zich
goed'had gerealiseerd haar verantwoordelijkheid voor de levens
en de vrijheid van zeventig millioen zielen in het voormalige
Indië", zij nooit zo passief had moeten blijven toen de deelstaat
Republiek Indonesia op de meest onrechtmatige wijze de andere
deelstaten van de Unie - eigenlijk de verzopen staten van Indo-
nesië - oprolde.

De fout van de Nederlandse Regering lag helemaal niet in de
souvereiniteits-overdracht, helemaal niet. Men zegt wel eens te-
gen de Arabonnezen: "Jullie zijn zo koloniaal, jullie willen al-
tijd maar aan Nederland blijven hangen." Maar dat is niet waari
Óók de Ambonnezen hebben dankbaar die souvereiniteits-overdracht
^̂ de Verenigde Staten van Indonesië* geaccepteerd. Geen enkele
Ambonnees heeft er ooit aan gedacht om een koloniaal gezag van
Nederland te blijven accepteren. Maar de fout van Nederland is
geweest het stilzwijgend toe te staan, dat de imperialist van
Djocja zich stelde boven de Verenigde Staten van Indonesië", die
gelukkig niet zijn verzopen, maar uiteengevallen in twee souve-
reine staten, n.l. de Republiek der Zuid-Molukken en de Republik
Indonesia. (applaus).

Niet alleen Djocja heeft ziuh schuldig gemaakt aan schen-
ding van de R.T.o.-overeenkomsten, maar ook de Nederlandse Rege-
ring zelf, die tegen die schendingen had moeten optreden, is
medeplichtig aan die schending door stilzwijgend toe te staan
dat zijplaats vond. De gevolgen van die fout der Nederlandse Re-
gering ondervindt zij thans zelf, tot grote ontsteltenis, door
de komst van 15000 Ambonnezen naar Nederland, die ziuh op dienst-
bevel hebben moeten inschepen. Hoort U het goed, dames en heren:l
op dienstbevel! Zij kregen de opdracht daartoe. En hun vertrou-
wensmannen hebben hun het advies gegeven om gevolg te geven aan
de orders. Zij hebben geen orders jfre-geven. neen, zij gaven advies
gevolg te geven aan de afvoer-orders. Sn de militairen hebben er
gevolg aan gegeven.

Het past een Regering, die zichzelf respecteert, niet een
gemaakte fout goed te praten en deze te camoufleren, en de ver-
antwoordelijkheid van de gevolgen van die fout niet ten volle te
dragen.

Het heeft eigenlijk niet veel zin meer om telkens en telkens
weer te wijzen op de politiek gemaakte fout, maar wél heeft het
zin om met alle kracht te wijzen op haar verantwoordelijkheid,
en in verband daarmede dient erop gewezen te worden, dat de ver-
antwoordelijkheid voor de Ambonnezen die zich momenteel in Neder-
land bevinden, voor het leven en de vrijheid van de 15000 Ambon-
nese militairen en hun gezinsleden, voor de volle honderd procent
rust op de schouders van de Nederlandse Regering. Sn daarom - ik
herhaal het nog eens - de Nederlandse Regering dié moet antwoord
geven om de vraag: "What next?" en daarbij dient zij rekening te
houden met twee zéér belangrijke factoren:
1. de Amoonnese militairen en hun gezinsleden willen geen Indo-

nesiërs zijnj
2. afvoer naar flieuw-Guinea is mogelijk, tenzij dit door Soekarno

is verboden en de Nederlandse Regering meent op last van Soe-
karno te moeten handelen, wat wij, Ambonnezen, beslist niet
kunnen geloven.
Men moet zich, dames en heren, niet blind staren op een

idée-fixe, dat alle in Indonesië levende volken één Indonesisch
blok' vormen. Het waan-denkbeeld van één Indonesisch blok, één
Indonesisch volk, de z.g. "Pantjasila" is de Indonesische filo-
sofie, samengesteld door Soekarno sendiri. Bén theorie daarvan
gaat over de "Kabangsaën" of de nationaliteit. Soekarno snapt
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snapt namelijk, dat de verschillende Indonesische bevolkings-
groepen één Indonesisch volk vormen en meent dit als volgt te
moeten motiveren: Wij wonen in eeri gebied dat een geografische
eenheid vormt. Een kind kan namelijk op de kaart zien,dat Indo-
nesië - en dan vooral niet te vergeten Kieuw-Guinea, het Weste-
lijke deel van wieuw-Guinea, het NEDERLANDSE deel - een geogra-
fische eenheid vormt. - Tussen twee haakjes, dpmes en heren, wil
ik hierbij opmerken, dat wanneer de heer Abel ïaaman destijds in
Australië was gebleven en Australië Nederlands gebied zou zijn.
geworden, dan zou volgens Sóekarno ook Australië met Indonesië
één geografisch geheel vormen en dus ook het Australische volk
met de Indonesische volkeren één eenheid moeten willen vormen!
U begrijpt dus, dat deze argumentatie van Sóekarno niet bepaald
sterk is. Ook indien wij als kleine kinderen zouden kunnen zien,
dat Indonesië met Nieuw-Guinea één geografisch geheel zou vormen,
dan valt nog de tweede pijler weg voor de eenheid van de Indo-
nesische volkeren: immers, de Zuid-Molukkers en de Irianen willen
geen eenheid met het Indonesische volk vormen. Dus dan is er geen
eenheid. Br lopen wel millioenen mensen rond, die geen Indone-
siërs willen zijn. Wij hebben er nu nog geen bewijzen voor, maar
U zult straks wel dé bewijzen uit de couranten lezen als het zo-
ver is. Het klinkt misschien wel een beetje eigenaardig, maar
straks kan het toch wel gebeuren, dat de Javanen zelf geen Indo-
nesiërs meer willen zijn! (Hevig applaus) Weet U waarom? Immers,
Javanen moeten heersers zijn. Men denke slechts aan de benoeming
van Sudirjo en de moeilijkheden in Kalimanten waar men spreekt
van een anti-Javaanse beweging, en dat is niet Ambon, maar dat
is Borneo, en dat is omdat men onder de hoogste gezagsdragers
alleen maar Javanen vindt. Het beleid is nu eenmaal, dat zij zich
niet kunnen encanailleren met gewone Indonesiërs.

In een gesprek, dat ik eens in de trein had, heeft men het
mij eens heel kwalijk genomen, dat ik geen Indonesiër wilde zijn.
Ik antwoordde toen daarop: "Maar Mijnheer, U bent to^h geen MOF?"
waarop de goede man verontwaardigd zei: "Wat heeft dat er nu mee
te maken?" Ik zei toen: "Alles, Mijnheer: U bent toch ook een
GERMAAKJ"...

Ziet U, als de Ambonnezen geen Indonesiërs willen zijn, dan
kunnen zelfs tien Nederlandse Regeringen hun niet daartoe maken,
want zelfs Sóekarno DB Indonesiër is hierin niet geslaagd, zelfs
niet toen hij ons met 5 a 7000 roepiahs daartoe wilde overhalen!

En stelt U zich nu even voor, dat de Nederlandse Regering
erin zou slagen de Amuonnezen naar Indonesië terug te brengen,
dan begrijpt U toch, dat de Ambonnezen - zo recalcitrant als zij
zijn - toch alleen zouden handelen als Amoonnezeu en dat zou
heus geen rust brengen in Indonesië, en dat is beslist niet goed
voor het Nederlandse economische plan!

Maar waarom dan die Amoonnezen niet naar Nieuw-Guinea?
Het argument van de Nederlandse Regering is - behalve dat er
geen huisvesting is - dat de Nieuw-Guineeërs de Ambonneeen niet
lusten* Die willen hun daar niet graag zien. Dat argument is
echter eigenlijk niet volledig. De Nieuw-Guineeërs willen geen
Ambonnezen-uit-de-Republik-Indonesia op Wieuw-Guinea hebbeu!
AuUOORD, Dat kunnen wij begrijpen, WAMT OOK WIJ WILLEN DEZE AM-
BONMBZBM NIET HEBBAN IN DB ZUID-MOLUKKEN!! (Hevig applaus)

Maar dat de Nieuw-Guineeërs de Ambonnezen, die niets met de
Republik Indonesia te maken willen hebben, graag daar willen heb-
ben getuigt de poging om de Ambonnese militairen naar wieuw-
Guinea te doen afvoeren. Die JSieuw-Guineeërs die zo goed kunnen
omgaan met die Ambonnezen, die nu naar Nederland zijn gebracht,
zouden ze graag daar willen hebben.

De Ambonnezen zijn daar altijd reeds werkzaam geweest, als
dominees, als onderwijzers, en net alsof het zo wezen moet, noe-
men de Irianen de Ambonnezen hun "Bapaks", hun Vaders. En een
kind kan zijn vader moeilijk de deur wij een, en zo kunneAi de
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de Nieuw-Guineeërs, de Irianen, moeilijk de Ambonnezen de deur
wijzen. Misschien dat daarom de Nederlandse Redering on;? niet naar
Nieuw-Guinea wil brengen? Hetkan ook zijn, dat men zo redeneert:
als die 15000 Amoonnese militairen in ïïieuv;-rruinea komen, in neu-
traal gebied, dan heeft Indonesië geen kanc neer om Nieuw-Guinea
op te eisen en dan zal Nieuw-Guinea bij Nederland blijven. i,:aar
ik kan moeilijk veronderstellen, dat de llederlandse Regering nu
Nieuw-Guinea wil weggeven; dat kan ik niet en daarom houd ik mij
liever bij die eerste redenering, (applaus)

Bn wat nu? Naar Suriname? (gelach in de saai) Maar Noord-
Afrika? (gelach) Ja, waarom niet? Haar dan onder andere omstandig-
heden misschien. Wij moeten éérst naar de Zuid-ï'olukken toe en
dap kunnen ze ons vragen, als wij een beetje levensmoe zijn ge-
worden, om naar Woord-Afrika te gaan. (Applaus)„

Dit is nu de impasse, waaruit de Hederlandse Regering alleen
maar kan komen wanneer zij haar politieke fout, de medeplichtig-
heid aan de schending der Ronde-Tafel-uonferentie-accoorden, er-
kent en zich bereid verklaart het grote onrecht dat zij heeft
helpen stichten bij ons volk grondig te herstellen. Alle oplos-
singen - noemt U ze maar op - zijn fout en niet te accepteren,
want zij zijn niet gebaseerd op het herstel van het geschonden
- of liever vernietigde - zelfbeschikkingsrecht der Zuid-Holukkers,
Bn dit eisen nu eenmaal de 15000 militairen met hun gezinnen, die
eisen dit recht om zelf een eigen regering en de staatsvorm te
kiezen welke gegarandeerd is, ook aan het Ambonnesc volk.

Men heeft eens in een van de dagbladen, ik meen het Eindho-
vense Dagblad, geschreven: "er zijn maar twee Amoonnezen op de
1000 Indonesiërs en daarom moeten er geen Zui d-ï'o lukken zijn."
Men zou zeggen: "Hij wèlj" Wat heeft dat nu te maken met zelfbe-
schikkingsrecht?! Dat bli'jft toch zelfbeschikkingsrecht?! Nog-
maals: deze militairen eisen alleen maar op een gegarandeerd -
door, Nederland gegarandeerd - zelfbeschikkingsrecht. Leze vraag:
"Y<at nu?" is alleen maar te beantwoorden wanneer de Nederlandse
Regering bereid is dat schandelijke onrecht, de Amoonnezen aange-
daan, ongedaan te maken.

Heeft nu de Nederlandse Regering de kans dat te doen? Waar
is het ogenblik, dat de Nederlandse Regering dat kan doen?

In Nederland is gekomen Zijne Excellentie ooepomo ter be-
spreking van de wijziging van het Unie-statuut. Ken v,il nu een-
maal die rechts-accoorden herzien. Ze zijn al herzien, raar enfin,
is n* niet het ogenulik aangebroken voor de Nederlandse Regering
om van deze Indonesische Republiek te eisen: herstel van het zelf-
beschikkingsrecht van de Zuid-Molukkers, dat zijn grondslag vindt
in de aceoorden, die ze nu weer gaan herzien? Dit is voor de lie-
derlandse Regering de gelegenheid! Het hangt er nu alleen maar
van af, of de Nederlandse Regering de MOED kan opbrengen om dit
ter tafel te brengen. Het is alleen de kwestie van het begin: wie
begint?

Dit te eisen van de Nederlandse Regering, dit is de politiek
van de Amoonnezen, meer niet. Wij zijn niet politiek geschoold.
Deze militairen mochten niet aan politiek doen of zij werden het
Leger uitgetrapt, dus weten zij eigenlijk niets van politiek: af;
maar wél weten wij, dat in de wereld van fatsoenlijke mensen PAST
een eenmaal beloofd recht ook te geven, en wanneer men heeft be-
loofd om te waken voor schending door derden, ook op te komen om
dat recht te handhaven wanneer dat reuht geschonden wordt door
derden. Wij vragen dus alleen ons recht, dat is gegarandeerd, en
als dit politiek mocht worden genoemd, zodat wij in een verkeerd
daglicht kunnen komen te staan voor de buitenwereld,., nou ja.,
dan is er niets aan te doen, maar dit te eisen is de plicht van
iedere Zuid-Molukker, wakr hij zich op de wereld ook bevinden
mochtj

Onze politiek is alleen maar een recht opeisen en meer niet.
Wij doen daardoor geen schade. Het is ons niet te doen om die
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die Republik Indonesia op te rollen, dat ligt ons niet (Djouja
wél) (Selach in de zaal). Wij willen ook niet een ander rijk aan-
vallen, wij willen alleen maar baas zijn in eigen huis»

Ik heb eens een gesprek gevolgd, dat zo eindigde, tussen een
Nederlander eri een eenvoudige Amoonnese soldaat: De Nederlander
probeerde op alle mogelijke manieren te bewijzen, dat de R.M.S.
geen redelijk recht heeft te bestaan. Toen antwoordde die heel
gewone Ambonnese soldaat heel eenvoudig: "Mijnheer, hebben wij
het recht niet om baas te zijn in eigen huis?" De Nederlander
zeij "Jawel, Mijnheer." "Goed1,1 zei de Ambonnese soldaat, "hebben
wij dat reuht gekregen?" "Jawel, Mijnheer.!1 De Amoonnees vroeg
toen» "Mag een ander ons dit reeht ontnemen?" "NATUURLIJK NIET."
zei die Nederlandse mijnheer. Toen zei die Amoonnees: "Kijk, en
dkt heeft nu Soekamo gedaan." "Is dat écht zo?" zei die Neder-
landse mijnheer. "Jawel, mijnheer.H (Hevig applaus)

Het is logisch, dat de Nederlandse Regering geen politieke
activiteit van de Ambonnezen wenst, want zo'n politiek: het op-
eisen van een door Nederland gegarandeerd recht, is alleen maar
een wakker maken van haar geweten, dat gevaar loopt in te domme-
len.

Iemand die in het water valt, heeft toch ook het recht om
uit zelfbehoud te spartelen!? En de Ambonnezen hier zijn stuk
voor stuk politieke drenkelingen. Deze kunnen alleen maar gered
worden als ze in de maalstroom van de Nederlands-Indonesische
politiek betrokken worden. (Applaus) De Nederlandse Regering kan
en Bèig - oradat het een Uhristelijke Regering ie - nimmer tot deze
politieke drenkelingen, die nota-bene door haar schuld dat gewor-
den zijn, zeggen: "Spartel niet en verzuip maar!" (Applaus)
Of - en dat kan ik ook niet geloven - 6f het heeft in de bedoe-
ling van de Nederlandse Regering moeten liggen om deze politieke
drenkelingen te laten verzuipen.

Ik kan dat niet geloven, maar als dat waar mocht zijn, dan
weet ik, dat die Ambonnese militairen en hun gezinsleden zullen
zeggen: "Als dat Uw bedoeling is, Regering die wij hebben ge-
diend met het beste dat wij hadden, Regering voor wie wij alles
over- hadden, zelfs ons LEVEN, Regering voor wie onze beste Zonen
hun leven hebben gelaten, Regering voor wie witte kruizen op de
erevelden in geheel Indonesië staan, Regering door wie ons Vader-
land aan de afgrond is gebracht ..., als dat Uw bedoeling is...
dau, Regering, hebben wij maar éénverzoeic: Komt dan met Uw over-
valwagens; hier zijn wijJ En laat ons uit Uw machinegeweren, die
WIJ eens hebben gehanteerd, laat ons uit Uw machinegeweren de
LAATSTE KOGEL ONTVANGENJ• (Donderend applaus)

Ik heb gezegd. -

De Heer APONNO; (eerst in het Maleis, daarna herhaald in het Ne-
derlands) : '. ~

"Geachte aanwezigen, Ik bedoel hiermede in het bijzondermijn
Ambonnese landgenoten. Wij willen een petitie sturen aan de UNO
en hare leden, en ook aan de Eerste en" Tweede Kamers der Stptea
Generaal der Nederlandse Regering, als U daarmede accoord gaat. -,
Ik zal deze petitie nu voorlezen."
De heer Aponno leest thans het ontwerp der bedoelde petitie in
het Nederlands voor, welke zin voor zin in het Maleis wordt
vertaald door een der andere bestuursleden. - Door het zeer
vlugge voorlezen van de Nederlandse tekst kon de petitie niet
woordelijk worden opgenoaen, doch zij komt in het kort neer op
het volgende:

"Ondergetekenden, tijdelijk in Nederland in de te noemen
woonoorden verblijvende, in afwachting van hun uiteindelijke be-
sÉeBBBing inzake te realiseren repatriëring naar door de Republik
Mdonesia niet bezette of overheerste gebieden der Zuid-Molukken,
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Zuid-Molukken, verklaren hierbij plechtig en uitdrukkelijk:
dat zij allen staatsburgers zijn van de op 24 April 1950 in de

hoofdstad Amoon uitgeroepen Republiek der Zuid-Molukken;
dat zij weliswaar krachtens de overeenkomst terzake van de sou-

vereiniteits-overdracht aan Indonesië van 29 December 1949
staatsburgers zijn geweest van de Republik Indonesia Sarikat,
maar dat zij zijn overgegaan tot de Republiek der Zuid-Moluk-
ken met de Molukse nationaliteit ingevolge de door Hare Ma-
jesteit Koningin Juliana afkond'igde rechtsorde inzake het
zelfbeschikkingsrecht, welk recht zij hebben verkregen krach-
teris de uitroeping van de Republiek der Zuid-Molukken tot sou-
vereine staat op het ogenblik waarop de Republiek Indonesia
Sarikat werd ontbonden;

dat zij nooit of te nimmer staatsburgers zijn geweest of willen
worden van de Republik Indonesia, die zich strijdig met de
bepalingen van de overeenkomsten der Ronde-Tafel-óonferentie
krachtens*de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden op
27 December 1949 afgekondigde rechtsorde, in de plaats heeft
gesteld van de Republik Indonesia Sarikat;

dat de bewering, dat de Republik Indone-sia moet worden geacht
rechtens te zijn iu de plaats getreden van de Republik Indo-
nesia Sarikat, in strijd is met de ter R.T.C, vastgestelde
internationale reuhten en deze in de plaatsstelling te kwa-
der trouw is geschied en zeker niet bindend kari zijn voor
personen die eioh aan de bepalingen van het internationale
recht wensen te houden en die zich dus niet aan de feitelijke
macht van de Republik Indonesia wensen te onderwerpen;

dat zolang de U.N.O. streeft naar vrijheid en democratie krach-
tens de door haar in acht genomen bepalingen en zoals dit
wordt gedaan door diverse democratische landen, en dit stre-
ven onder meer impliceert de erkenning van de vrijheid van
het zelfbeschikkingsrecht en dus de keuze van staatsburger-
schap en nationaliteit, ondergetekenden zullen blijven strij-
den om hun eis ten aanzien van de hun gegarandeerde rechten
te verwezenlijken;

dat zolang de U.H.O. de Republiek der Zuid-Molukken, en mitsdien
ook de Molukse nationaliteit, niet erkent, dit steeds in-
druist tegen het beloofde recht van zelfbeschikking, en de
l.M.S, zal worden bedreigd door andere laiidcu, die doende
zijn het wereldstreven naar vrijheid en democratie te ver-
nietigen.

De ondergetekenden dringen aan op:
a, spoedige internationale realistische erkenning van de R.M.S.-

en de Molukse nationaliteit;
|K_ U.sn. 0.-interventie teneinde te geraken tot erkenning van haar

zelfbeschikkingsrecht." *•
(Hevig applaus). • ,.

De heer SInALETTA:. iv .,
"Saudara-saudara, £ÉMMÉ$e aanwezigen, Wij danken U hartelijk

voor Uw bezoek aan onze openbare protest-vergadering en wij ho-
pen, dat God ons kleine Ambonnese volk steeds zal bijstaan. Ik
dank 0. ME8A!J"

De hele zaal roept hierop uiterst geestdriftig het antwoord:

"MOERIA::j"
(Langdurig applaus)
Muziek op het toneel*
Onder de aanwezigen werden o.a» opgemerkt: ̂Overste Dr. Kainama,
de heer Patty (Bureau Zuid-Molukken), en Ton Schilling.
De vergadering verliep zeer geestdriftig, doch uiterst ordelijk
en zonder een enkele wanklank.
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Hierbij wordt toegezonden een stenografisch verslag
van de op 13 September 1951 door de C,S.A.M.S. gehouden
protestvergadering in de Dierentuin te 's-Gravenhage.

Na afloop van de vergadering werd door de Ambonnezen
in optocht gemarcheerd naar het paleis Koordeinde, alwaar
bij het standbeeld van Prins Willem I een krans werd ge-
legd.

Het geheel had een zeer ordelijk en rustig verloop,
(einde),-
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\G VAK DB OPENBARE VERGADERING VAN DE "COMMISSIE .,..

RECHTSPOSITIE AMBONNESE MILITAIREN EN SCHEPELINGEN
(C.R. A.M.S. )" , gehouden in de grote zaal van de Dieren-
tuin te ' s-Gravenhage op Donderdag, 13 September 1951,
om 7 uur n. m. . -

Op het toneel in de grote zaal zit opgesteld een Ambonnees
zang- eri kront jong- orkest je, dat voor de aanvang der vergadering
enige muzieknummers ten beste geeft.

Vanuit de zaal gezien is boven het toneel ter linkerzijde
aangebracht een grote Ambonnese vlag, en ter rechterzijde een
Nederlandse vlag. Voor de loges links eri rechts van het toneel
zijn Ambonnese vlaggen aan vlaggestokken uitgestoken.

De zaal is beneden vrijwel geheel bezet, grotendeels door
Ambonnezen met vrouwen en kinderen; er zijn slechts enkele tien-
tallen Europeanen aanwezig. De boven-balcons zijn geheel ledig.
In totaal zijn er opgeveer 14 a 15-honderd personen aanwezig.

Aan de Be stuur s-t af e l op het toneel zijn zes Ambonnese heren
gezeten.

| Om 7 uur n. m. opent de Voorzitter, de heer SIAUTA, de ver-
gadering. Hij heet de aanwezigen (in het Maleis) ' hartelijk welkom
en dankt hen voor hun komst ondanks de hevige regen. Hij leidt
als eerste spreker in: de heer Tuhasela.
Na het uitspreken van zijn korte rede eindigt hij met de uitroep:
"MENAI " welke door alle aanwezige Ambonnezen in de zaal zeer
geestdriftig wordt beantwoord met: "MOERIAd"

l De heer TUHASELA;
"Mijnheer de Voorzitter, geachte Dames en Heren, Vóór de

souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië zijn aan de ex-KNIL-mili-
tairen en schepelingen van de Koninklijke Marine van Ambonnese
landaard formulieren uitgereikt, waarin zij zich vrijelijk kon-
den uitspreken of zij over wensten te gaan naar de A.P.R.I.S. of
de A.L.R.I.S.. Ambon was toen nog niet bezet door de Republik In-
donesia. Na de souvereiniteits-overdracht aan Indonesië1 op 29 De-
cember 1949 hebben bedpelde Ambonnese militairen en schepelingen,
die géén verbintenis met de APRIS en ALRIS wensten aan te gaan, "*
te kennen gegeven zo spoedig mogelijk te willen worden gerepatri-
eerd naar- en gedemobiliseerd in hun land van herkomst. Echter
zonder effectief resultaat.
Ka de expiratie op 26 Juli 1950 van het K.N.I.L. zijn wederom
dergelijke verzoeken gericht tot de verschillende Commandanten,
echter eveneens met een negatief resultaat.
Met en door de nieuwe rechtsorde, welke door Koningin Juliana was
ingeluid ingevolge Staatsblad J. 570, werd aan deze militairen en
schepelingen de kans geboden dié nationaliteit te dragen, die zij
zelf wensten te aanvaarden. Krachtens dit staatsblad J. 570 zijn
zij staatsburgers geworden van de Republiek Maloekoe Selatan, en
dus autonoom. Zij werden overgeheveld naar het leger van de R.I.S»
Na de ondertekening van het Unie- statuut van Nederland met de
R.I.S. zouden hun rechtsbelangen gewaarborgd blijven, zoals die
verankerd liggen in artikel J>6 onder "Regeling Landstrijdkrach-
ten". Ingevolge de spanning tussen Nederland en de R. I» S. was
repatriëring naar en demobilisatie in het land van herkomst niet
mogelijk doordat reeds dadelijk de R.I. het gebied der Zuid-Moluk-
ken beheerste, en hierdoor doet zich de behoefte gevoelen een
grond te vormen in een organisatie die de belangen van de Ambon-
nese militairen en schepelingen behartigt of consolideert. Eerst
droeg deze organisatie de naam rtJR>et joek/̂ ^̂ jéaaag Republik Ma-
loekoe Selatan ̂ '̂ Deze naam is daarna omgeuprmd tot "Commissie
Rechtspositie Ambonnese Militairen en Schepelingen = Ü. R. A. M. S."

Voorts dient vermeld te worden, dat de CRAMS als organisatie
steeds officieel heeft geconfereerd met de Hoge Commissaris van
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van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië, de heer Laraping,
en met de Commandant van de Nederlandse rayons in Indonesië, Ko-
lonel Van Santen, niet alleen over de rechtspositie van de Ambon-
nese ex-KNIL-militairen en ex-schepelingen van de Koninklijke Ma-
rine, maar ook over hun repatriëring naar het land van herkomst.
Officieel zijn meerbedoelde belangen aan de Nederlandse Regering
voorgelegd, doch .. eveneens met negatief resultaat.
De positie van CRAMS ten opzichte van de regeringen van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden en de toenmalige R.I.S. was vastgelegd
op juridisch constitutionele basis, maar het kwam tenslotte neer
op het niet willen aanvaarden van de democratische principes van
het Atlantic Charter en het verkrachten van het tuseen Nederland
en Indonesië gecreëerde Unie-statuut.

Meer dan drie eeuwen zijn wij, Ambonnezen, misbruikt gewor-
den om het voormalige Indië te verdedigen en de positie van het
Koninkrijk der Nederlanden aldaar te consolideren. Ons bloed en
ons leven hebben wij daarvoor gegeven, en plichtsgetrouw zijn wij
een heldendood daarvoor ingegaan. Aan trouw ontbrak het ons niet,
en ook niet aan durf. Denk maar aan de opstanden van de vorsten
van Boni. Atjeh, Bali, Java., en die werden alle bloedig onder-
drukt met onze hulp.

Voor wie deden wij dit alles? Voor ons Land? Voor onze kin-
deren en nakomelingen? - Neen: enkel en alleen voor een VREEMDE
STAAT.

En wat kregen wij hiervoor tot dank? Dat alle rechtsmateri-
aal, dat deze vreemde staat ons in handen gaf om ons het recht te
geven het Indonesische staatsburgerschap te verwerpen, toen wij
daarvan ook gebruik wilden maken, op verraderlijke wijze werd
verkwanseld, zodat nu de Republik Indonesia de agressor is kunnen
worden van de Zuid-Molukken».- Dit is de dank, die deze vreemde
staat gaf voor eeuwenlange trouwi

Waar blijven de beloften en toezeggingen van die vreemde
staat, die zij ons heeft gedaan? Heeft de rede van Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina van 6 September 1941, waarin het accent werd
gelegd op het zelfbeschikkingsrecht, waarvan dus ook het Molukse
volk gebruik mocht maken, enig effect gehad? Ik kan hierop ant-
woorden: "Ja" en "Neen1.1

"Neen": omdat dit recht niet verwezenlijkt is. "Ja":omdat de
thans in Nederland vertoevende Zuid-Molukkers hier als ontheemden
en verschoppelingen worden behandeld.

Nóg is de tijd niet voorbij om voor vrijheid en recht op te
komen. Elke partij mag haar doelstellingen verdedigen en haar
streven voortzetten ter verkrijgingvan haar recht, en dat wat elk
land en volk ten goede zal komen: het chauvinisme. De eenheid zal
als grondslag van een volksstrijd versnipperd worden en een po~
teutiële impotentie kan hieruit voortvloeien. Wij moeten natio-
naal denken en voelen en dit ook in daden omzetten; het algemeen
belang moeten wij voorop stellen. Verenigd zullen wij strijden en
verenigd zullen wij overwinnen. De belangen van onze nakomelingen
staan zeer zeker op het spel. Wanneer deze zaak op een deskundige
wijze wordt behartigd, zal onze staat een vooraanstaande rol heb-
ben te vervullen tegen die communistische staat, n.l. het z.ĝ
"Bamboe-gordijn".

Zoals bij de uitroeping op 24 April 195o van de Republiek
der Zuid-Molukken in de hoofdstad Ambon krachtens bepaling van
het constitutioneel vertegenwoordigend lichaam is kond gedaan, moe-
ten wij thans de strijd aanbinden tegen elke staat die daartegen
is. Nu rust de plicht op ons om daarvoor te strijdeni

Ik dank U! Ik heb gezegd!" (Geestdriftig applaus.)

l De heer APONNO;
"Mijnheer de Voorzitter, geachte aanwezigen, Toen op 26 Juli

1950, de datum waarop het voormalige KNIL werd opgeheven, de
KÏÏIL-leiding in Indonesië me-fc °ns» Ambonnezen, geen raad wist,
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wist, vertrok op 8 Augustus d.a.v. een delegatie uit ons midden
naar Nederland om hier voor de bevoegde instanties voor onze rech-
ten te pleiten̂ . Na de proclamatie van onze Koningin werd deze de-
legatie dooraeVpresident in audiëntie ontvangen, en na diverse
besprekingen vertrok de Staatssecretaris van Oorlog medio Septem-
ber 1950 naar Indonesië, aan de delegatie in Nederland de hoop
latende, dat de Nederlandse Regering nu toch iets goeds voor ons
ging doen. Helaas, de heer Fockema Andrae had alleen bereikt, dat
toen hij nauwelijks hier was teruggekeerd ons Vaderland op harde,
gewelddadige wijze door de Republik Indonesia werd aangevallen.
Wij, Ambonnese soldaten van het roemruchtige KNIL, waarvan wij
steeds de kern vormden, werden opzettelijk vastgehouden! Ge-
trained en bedreven als wij zijn, moesten wij met machteloze woede
toekijken hoe ons land werd uitgemoord en uitgeplunderd. Tot over-
maat van ramp stelde Nederland zijn oorlogsmateriaal, dat men óns
ontnomen had, ter beschikking van onze vijand om Ambon uit te
moorden! Zelfs de schepen van de Koninklijke Paketvaart-maatschap-
pij stelde de Nederlandse Regering ter beschikking aan die vij-

Q and om troepen naar Ambon te vervoeren} Zonder die schepen zou
7onderging, die vijand n&öit in Ambon hebben kunnen komenii Zo heeft de Ne-
7 over het derlandse Regering verraad gepleegd aan ons Ambonii (Hevig ap-
heldengraf plaus en gefluit in de zaal.) Op dezelfde zee waarin Karel Doormad
van Karel Vóóa? 26 Juli 1950 was er gelegenheid te over om ons naar '
D rmari, Ambon terug te voeren, maar dit werd nagelaten. Wij werden naar
daar heeft java gebracht en daar te werk gesteld. Maar toen Ambon door de
Nederland vijand bezet was, tóén dwong de Nederlandse Regering ons naar
Ambon^yer- Ambon terug te gaanj - Stelt U zich nu eens-̂ or̂ jlat de Neder-
radeü.. landers destijds gedwongen waren naarleder3?an4vtoen dat beze-fc was

door de moffen! - En als wij weigerden hieraan gevolg te geven,
dan stelden zij ons voor over te lopen naar de APRI, in dienst
van onze vijand!

Ter Ronde-tafel-Conferentie heeft Nederland plechtig beloofd,
dat de Aroibonnezen naar Amoon souden worden vervoerd als zij niet
wilden overgaan naar de APRI. Dit was dus geheel op basis van
vrijwilligheid, en dat is aan de daar aanwezige officieren ook
zeer goed bekend. Maar deze commandanten, die ons met de paplepel
hebben ingegoten nimmer naar de vijand over te lopen en aan wier
sterren Ambonês bloed kleeft, die willen nu dat wij met de vij-
and samenwerken!

Toen Djocja moest ontruimd worden, kwamen daar de Ambonnezen
weer aan te pas.

Maar nu, in Nederland teruggekeerd zijnde, maakten ze be-
( kend dat aan de Ambonnezen niets zou gebeuren als zij in Neder-

land zouden zijn aangekomen. Dit is de dank voor alles wat wij
in eeuwen hebben gepresteerd voor Nederland's belang!

Dit doet mij denken aan een voorbeeld in één van de biosco-
pen van Den Haag. Ergens op de Betuwe ging een mijnheer op zijn
bromfiets geregeld wilde varkens voeren; die varkens waren zo
tam dat zij uit zijn hand kwamen eten en daarna weer rustig weg
gingen. "Zonder een dankje-wel" voegde de omroeper daaraan toe.
WMaar daar zijn ze dan ook zwijnen 3J£ojr." (applaus) Als die om-
roeper de toestand waarin de Ambonne^tnvnad gekend, zou hij die
toevoeging zeker hebben achterwege gelaten.

Zonder dit verraad door de Nederlandse Regering zou er van
het leger van de R,I. niets zijn overgebleven. Maar de Neder-
landse Regering wilde Soekarno niet op zijn tenen trappen en liet
de Ambonnezen voor wat ze waren, liet ze zitten.

En toen wisten ze drie mogelijkheden voor de Ambonnazen:
teruggaan naar Ambon, demobilisatie op Java, of naar Nederland.
Natuurlijk hebben wij Nederland gekozen. Er waren geen andere mo-
gelijkheden. Wij hebben die keuze dus niet vrijwillig gedaan. En
nu zegt de Regering, dat wij hier gasten zijn. God sta ieder vrij
mens bij, die door zijn gastheer wordt vermoord als hij te gast
komt! - Ze hebben ons beloofd, dat wij hier in Nederland militai-
ren zouden zijn. Maar nauwelijks waren wij hier gedebarkeerd, o±
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of wij kregen een papier in de hand gestopt met de mededeling, dat
wij gedemobiliseerd waren en burgers waren gewordenl Daar ging het
recht van ons, Ambonnezen! (Applaus) G-edemobiliseerd in een vreemd
land! Pensioengerechtigde oude militairen waren erbij, die ervoor
bedankt hadden om naar de vijand over te gaan, en die nu zonder
meer burgers zijn! Natuurlijk willen wij burgers zijn, maar niet
in een vreemd land, met vreemde zgden en gewoonten, en een vreemd
klimaat. Wij willen in ons eigen land burgers zijn. Baar wensten
wij ook het KNIL te verlaten. Dit is ons goed reent. Dit recht
heeft Nederland voor het oog van de gehe/éle internationale wereld
gegarandeerd. Wij willen geen burgers zijn in Nederland.

Na alles wat wij de laatste tijd in Nederland hebben beleefd,
hebben wij het gevoel gekregen, dat wij krijgsgevangenen zijn en
wel van Soekarno, en te zijnen laste. En als het hém behaagt zal
ook de Nederlandse Regering ons weer terugbrengen naar Indonesië.

De Nederlandse Regering tracht onze organisatie in de kiem te
smoren. Wij zijn nooit politiek-minded geweest en zelfs was het
verboden om aan politiek te doen. Daarbij zijn wij nog onontwik-
keld, dus zijn wij in Nederland een gemakkelijke prooi.

Nu zegt de Minister van Unie zaken op een hem gestelde vraag,
/onder dat/de Amoonnezen in Nederland "ander s- ge zinden" zijn. Neen, Ex-

cellentie, wij zijn R. M. S. -gezind. Wij zijn allemaal naar Neder-
land gekomen en niet in Indonesië gebleven, ondanks het aanbod
van Soekarno om ons ieder 5000 roepiahs te geven als wij naar de
R.I. wilden overgaan. (Hevig applaus en Bravo-geroep. ) In ieder
volk, ook het Nederlandse, zijn anders-gezinden .

Niet alleen de organisatie wordt tegengewerkt, maar ook onze
__/zulke voormannen. En dan worden er/typen als Goldman aan het hoofd van
koloni- onze kampen geplaatst en thans na lang geëxperimenteer een gene-
ale raal. Erkent de Nederlandse Regering dan eindelijk, dat wij toch

militairen zijn? Of wil de Nederlandse Regering ons militairisme
uitbuitend, ons onder tucht plaatsen? Wij hebben toch niets te
maken met een generaal! Iedereen in Nederland heeft dezelfde rech-
ten (steeds hevig applaus). De tijd, dat een Ambonnees soldaat
voor een generaal stokstijf in de houding springt is VOORBIJ! l
(applaus, en gebrul) Wij zijn er nu van doordrongen, dat de Ne-
derlandse Regering niets zal nalaten om ons klein te krijgen en
zodoende te dwingen naar Indonesië terug te keren. Hier zijn de
mishandelingen, die wij ondergaan hebben, nog te zien (toont zijn
linkerpols). (Voortdurend applaus) Terug naar Soekarno?? NIMMER!!
(Gebrul in de zaal)
De heer Siwaletta;

( "Geachte aanwezigen, wij zullen nu tien minuten rust nemen."
P A U Z E .

De Voorzitter, de heer SIAUTA, leidt na de pauze in het Maleis in
de laatste spreker, n.l. de heer Wairata. Daarna kunnen de aanwe-
zigen naar huis gaan.

j De heer WAIRATA: vangt aan in het Maleis en deelt mede, dat van
vele plaatsen de broeders en zusters hier bijeengekomen zijn om
dringende besprekingen te voeren over hun gevoelens, over wat zij
in hun hart voelen. Hun harten zijn vol en benauwd, en die gevoe-
lens komen tot uiting. De Ambonnezen hebben opdracht gekregen
naar Nederland te komen, en nu ze hier zijn krijgen ze moeilijk-
heden. Iedereen moet nu weten, dat zij geen militairen meer zijn.
Maar ze moeten warga-negara worden» Hun rechten zijn niet vervuld,
De naam van de Ambonnezen eist dat zij voor hun recht strijden,
vergeet dat niet, Broeders. Laat ons ons recht opeisen. Ons ge-
boorteland, waarvan wij houden, is nu op dit ogenblik in moeilijk-
heden en wordt overheerst. Elk mens gelooft, dat zijn land vrij
moet zijn, elk kind van de Zuid-Molukken. -
De heer WAIRATA gaat thans over in het Nederlands;
Geachte aanwezigen, Sprekend over de Zuid-Molukse militairen, die
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die op het ogenblik hier in Nederland vertoeven, in verband met
de incidenten in de kampen, de sociale verzorging, en wat dies
meer zij, moet men noodzakelijkerwijze deze vraag stellen:"What
next?" Wat nu?
Het voornaamste van deze vraag is evenwel: aan wie moet zij ge-
steld worden? Aan de Nederlandse Regering, of aan de Ambonnezen?
Immers, wanneer men deze vraag stelt aan de Ambonnezeri of hun ver-
tegenwoordigers, dan is die vraag gauw beantwoord: óf naar Ceram,
óf naar Nieuw-Guinea. Andere wensen zijn er niet en zullen er in
de toekomst ook niet zijn.
Daarom is het nu zaak zich tot de Nederlandse Regering te wenden
met deze vraag: "Y/hat next?" Heren Ministers, wat nu met de
15000 Amuonnezen die hier zijn? - Ach, het antwoord is eigenlijk
al gegeven. Ten duidelijkste heeft meri in de Regeringsverklarin-
gen gelezen, dat de Ambonnezen Indonesiërs zijn en dus uiteraard
naar de Republik Indonesia moeten teruggaan en dat de Nederlandse
Regering - alle processen tegen de Nederlandse Staat ten spijt -
zaliea besluiten deze Ambonnezen naar Indonesië terug te brengeni
Immers, zij heeft een overeenkomst met Soekarno gesloten, dat deze
Ambonnezen in Indonesië kunnen terugkomen.
Wat er in deze overeenkomst staat, weet de Regering alleen. Wij,
Ambonnezen, hebben hoegenaamd geen behoefte eraan dit te weten,,
omdat wij met de Republik Indonesia niets te maken hebben 4 en de
Republiek der Zuid-Molukken met de Republik Indonesia in oordlog
is.
De Amoonnese militairen hebben het recht om te eisen naar hun
vaderland teruggebracht te worden, zulks krachtens de overeen-
komst, aangegaan met de Regering bij hun indienst-treding.
De Nederlandse Regering is door de Nederlandse Rechter verboden
om de Ambonnezen in Indonesië te demobiliseren of naar enig door
de T.N.I. bezet of beheerst gebied te vervoeren.
De feiten van de laatste tijd hebben uitgewezen, dat deze Neder-
landse Rechter de toestand beter heeft kunnen aanvoelen dan de
Nederlandse KNIL-officieren, die zich erop hebben laten voorstaan
de toestand daar het best te kennen.
Kaar de Republik Indonesia teruggaan: NOOITJ De Ambonnese mili-
tairen willen dit niet, en de rechtgeaarde Ambonnezen weten hoe
de T.N.I. in hun Vaderland is tewerkgegaan. De kerken zijn ver-
brand of veranderd in bordelenl
Die rechtgeaarde Ambonnezen, die van huis brieven krijgen waarin
staat, dat de toestand nu onder de gezegende leiding - hoort U
het goed? - de gezegende leiding van de Republik Indonesia slech-
ter is dan tijdens de Japanse bezetting, dié rechtgeaarde Ambon-
nezen wensen ook niet terug te gaannaar de Republik Indonesia.
Dit is hun goed recht, want zij zijn vrije mensen.
Zo zullen wij dus nogmaals bij de Nederlandse Regering moeten ko-
men met de vraag: "Wat nu? What next, heren Ministers?"
In het leven kennen wij mensen, die wanneer zij een gemaakte fout
constateren in een complex van zure gevolgen, deze niet ruiter-
lijk wensen te bekennen, maar steevast die fouten wensen uit te
leggen volgens een vast recept: "Wij handelen onder pressie van
anderen. Het is toch eigenlijk beter voor deze slachtoffers. Er
zijn andere belangen, belangrijker dus, die moeten vóórgaan."
En volgens zulke mensen ligt de fout altijd bij het slachtoffer
en anderen, en nooit bij zichzelf»
Wanneer ze dan in een impasse zijn terechtgekomen, dan wordt de
vraag gesteld: "What. next?" en dan antwoorden zij daarop, dat si j
het wel degelijk weten. Maar in werkelijkheid neten zij het niét,
omdat zij nog altijd wensen terug te vallen op die gemaakte fout.

U weet bijvoorbeeld, dat het nu in Indonesië niet erg goed
gaat. Het weinige dat wij door de couranten weten van de chaos
in Indonesië vertelt ons genoeg. Zij, die medeplichtig zijn aan
deze chaos - en dat ziin heus niet alléén de Indonesiërs - her-
halen uit den treure: "Het komt heus wel in orde? chaos moet er
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er nu eenmaal zijn in een jonge staat.fl Maar ruiterlijk hun fout
erkennen? NooitJ

Het is duidelijk, dat wanneer de Nederlandse Regering zich
goed had gerealiseerd haar verantwoordelijkheid voor de levens
en de vrijheid van zeventig millioen zielen in het voormalige
Indië, zij nooit zo passief had moeten blijven toen de deelstaat
Republiek Indonesia op de meest onrechtmatige wijze de andere
deelstaten van de Unie - eigenlijk de verzopen staten van Indo-
nesië - oprolde.

De fout van de Nederlandse Regering lag helemaal niet in de
souvereiniteits-overdraoht, helemaal niet. Men zegt wel eens te-
gen de Ambonnezen: "Jullie zijn zo koloniaal, jullie willen al-
tijd maar aan Nederland 'blijven hangen." Maar dat is niet waar!
06k de Ambonnezen hebben dankbaar die souvereiniteits-overdraclrfc

de Verenigde Staten van Indonesië geaccepteerd. G-een enkele
Ambonnees heeft er ooit aan gedacht om een koloniaal gezag van
Nederland te blijven accepteren. Maar de fout van Nederland is
geweest het stilzwijgend toe te staan, dat de imperialist vaxi
Djocja zich stelde boven de Verenigde Staten van Indonesië, die
gelukkig niet zijn verzopen, maar uiteengevallen in twee souve-
reine staten, n.l. de Republiek der Zuid-Molukken en de Republik
Indonesia. (applaus).

Miet alleen Djocja heeft zich schuldig gemaakt aan schen-
ding van de R.T.C.-overeenkomsten, maar ook de Nederlandse Rege-
ring zelf, die tegen die schendingen had moeten optreden, is
medeplichtig aan die schending door stilzwijgend toe te staan
dat zijplaats vond. De gevolgen van die fout der Nederlandse Re-
gering ondervindt zij thans zelf, tot grote ontsteltenis, door
de komst van 15000 Ambonnezen naar Nederland, die zich op dienst-
bevel, hebben moeten inschepen. Hoort U het goed, dames en heren:
pp dienstbevel; Zij kregen de opdracht daartoe. En hun vertrou-
wensmannen hebben hun het advies gegeven om gevolg te geven aan
de orders. Zij hebben geen orders fte-geven, neen, zij gaven advies
gevolg te geven aan de afvoer-orders. En de militairen hebben er
gevolg aan gegeven..

Het past een Regering, die zichzelf respecteert, niet een
gemaakte fout goed te praten en deze te camoufleren, en de ver-
antwoordelijkheid van de gevolgen van die fout niet ten volle te
dragen.

Het heeft eigenlijk niet veel zin meer om telkens en telkens
weer te wijzen op de politiek gemaakte fout, maar wél heeft het
zin om met alle kracht te wijzen op haar verantwoordelijkheid,
en in verband daarmede dient erop gewezen te worden, dat de ver-
antwoordelijkheid voor de Ambonnezen die zich momenteel in Neder-
land bevinden, voor het leven en de vrijheid van de 15000 Ambon-
nese militairen en hun gezinsleden, voor de volle honderd procent
rust op de schouders van de Nederlandse Regering. Bn daarom - ik
herhaal het nog eens - de Nederlandse Regering dié moet antwoord
geven om de vraag: "What next?" en daarbij dient zij rekening te
houden met twee zéér belangrijke factoren:
1. de Ambonnese militairen en hun gezinsleden willen geen Indo-

nesiërs zijnj
2. afvoer naar Meuw-Guinea is mogelijk, tenzij dit door Soekarno

is verboden en de Nederlandse Regering meent op last van Soe-
karno te moeten handelen, wat wij, Ambonnezen, beslist niet
kunnen geloven.
Men moet zich, dames en heren, niet blind staren op een

idée-fixe, dat alle in Indonesië levende volken één Indonesisch
blok vormen. Het waan-denkbeeld van één Indonesisch blok, één
Indonesisch volk, de z.g. "Pantjasila" is de Indonesische filo-
sofie, samengesteld door Soekarno sendiri. Eén theorie daarvan
gaat over de "Kabangsaan" of de nationaliteit. Soekarno snapt
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snapt namelijk, dat de verschillende Indonesische bevolkings-
groepen één Indonesisch volk vormen en meent dit als volgt te
moeten motiveren: Wij wonen in eeri gebied dat een geografische
eenheid vormt. Ben kind kan namelijk op de kaart zien,dat Indo-
nesië - en dan vooral niet te vergeten Nieuw-Guinea, het Weste-
lijke deel van Nieuw-Guinea, het NEDERLANDSE deel - een geogra-
fische eenheid vormt. - Tussen twee haakjes, dames en heren, wil
ik hierbij opmerken, dat wanneer de heer Abel Tasman destijds in
Australië was gebleven en Australië Nederlands gebied zou zijn
geworden, dan zou volgens Sóekarno ook Australië met Indonesië
één geografisch geheel vormen en dus ook het Australische volk
met de Indonesische volkeren één eenheid moeten willen vormenJ
U begrijpt dus, dat deze argumentatie van Sóekarno niet bepaald
sterk is. Ook indien wij als kleine kinderen zouden kunnen zien,
dat Indonesië met Nieuw-Guinea één geografisch geheel zou vormen,
dan valt nog de tweede pijler weg voor de eenheid van de Indo-
nesische volkeren: immers, de Zuid-Molukkers en de Irianen willen
geen eenheid met het Indonesische volk vormen. Dus dan is er geen
eenheid. Br lopen wel millioenen mensen rond, die geen Indone-
siërs willen zijn. Wij hebben er nu nog geen bewijzen voor, maar
U zult straks wel dé bewijzen uit de couranten lezen als het zo-
ver is. Het klinkt misschien wel een beetje eigenaardig, maar
straks kan het toch wel gebeuren, dat de Javanen zelf geen Indo-
nesiërs meer willen zijni (Hevig applaus) Weet U waarom? Immers,
Javanen moeten heersers zijn.. Men derike slechts aan de benoeming
van Sudirjo en de moeilijkheden in Kalimanten waar men spreekt
van een anti-Javaanse beweging, en dat is niet Ambon, maar dat
is Borneo, en dat is omdat men onder de hoogste gezagsdragers
alleen maar Javanen vindt. Het beleid is nu eenmaal, dat zij zich
niet kunnen encanailleren met gewone Indonesiërs.

In een gesprek, dat ik eens in de trein had, heeft men het
mij eens heel kwalijk genomen, dat ik geen Indonesiër wilde zijn.
Ik antwoordde toen daarop: "Maar Mijnheer, U bent toch geen MOF?"
waarop de goede man verentwaardigd zei: "lat heeft dat er nu mee
te maken?" Ik zei toen: "Alles, Mijnheer: U bent toch ook een
GERMAAK!"...

Ziet U, als de Ambonnezen geen Indonesiërs willen zijn, dan
kunnen zelfs tien Nederlandse Regeringen hun niet daartoe maken,
want zelfs Sóekarno DE Indonesiër is hierin niet geslaagd, zelfs
niet toen hij ons met 5 a 7000 raepiahs daartoe wilde overhalen!

En stelt U zich nu even voor, dat de Nederlandse Regering
erin zou slagen de Amuonnezen naar Indonesië terug te brengen,
dan begrijpt U toch, dat de Ambonnezen - zo recalcitrant als zij
zijn - toch alleen zouden handelen als Ambonnezea en dat zou
heus geen rust brengen in Indonesië, en dat is beslist niet goed
voor het Nederlandse economische plani

Maar waarom dan die Ambonnezen niet naar Nieuw-Guinea?
Het argument van de Nederlandse Regering is - behalve dat er
geen huisvesting is - dat de Nieuw-Guineeërs de Ambonnezen niet
lusten. Die willen hun daar niet graag zien. Dat argument is
echter eigenlijk niet volledig. De Nieuw-Guineeërs willen geen
Ambonnezen-uit-de-Repu'blik-Indonesia. op Nieuw-Guinea heb beul
AGOOORD. Dat kunnen wij begrijpen, WANT OOK WIJ WILLEw DEZE AM-
BONMEZEM NIET HEBBfN IN DE ZUID-MOLUKKENii (Hevig applaus)

Maar dat de Nieuw-Guineeërs de Ambonnezen, die niets met de
Republik Indonesia te maken willen hebben, graag daar willen heb-
ben getuigt de poging om de Ambonnese militairen naar Nieuw-
Guinea te doen afvoeren. Die Nieuw-Guineeërs die zo goed kunnen
omgaan met die Ambonnezen, die nu naar Nederland zijn gebracht,
zouden ze graag daar willen hebben.

De Ambomiezen zijn daar altijd reeds werkzaam geweest, als
dominees, als onderwijzers, en net alsof het zo wezen moet, noe-
men de Irianen de Ambonnezen hun "Bapaks", hun Vaders. En een
kind kan zijn vader moeilijk de deur wijzen, en zo kunnen de
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de Nieuw-Guineeë'rs, de Irianen, moeilijk de Ambonnezen de deur
wijzen. Misschien dat daarom de Nederlandse Regering ons niet naar
Meuw-Guinea wil brengen? Hetkan ook zijn, dat men z6 redeneert:
als die 15000 Ambonnese militairen in Nieuw-Guinea komen, in neu-
traal gebied, dan heeft Indonesië geen kans meer om Nieuw-Guinea
op te eisen en dan zal Nieuw-Guinea bij Nederland blijven. Maar
ik kan moeilijk veronderstellen, dat de Nederlandse Regering nu
Nieuw-Guinea wil weggeven; dat kan ik niet. en daarom houd ik mij
liever bij die eerste redenering, (applaus)

Bn wat nu? Naar Suriname? (gelach in de zaal) Naar Nbord-
Afrika? (gelach) Ja, waarom niet? Maar dan onder andere omstandig-
heden misschien. Wij moeten éérst naar de Zuid-Molukken toe en
dan kunnen ze ons vragen, als wij een beetje levensmoe zijn ge-
worden, om naar ftoord-Afrika te gaan. (Applaus).

Dit is nu de impasse, waaruit de Nederlandse Regering alleen
maar kan komen wanneer zij haar politieke fout, de medeplichtig-
heid aan de schending der Ronde-Tafel-Conferentie-accoorden, er-
kent en zich bereid verklaart het grote onrecht dat zij heeft
helpen stichten bij ons volk grondig te herstellen. Alle oplos-
singen - noemt U ze maar op - zijn fout en niet te accepteren,
want zij zijn niet gebaseerd op het herstel van het geschonden
- of liever vernietigde - zelfbeschikkingsrecht der Zuid-Molukkers.
En di* eisen nu eenmaal de 15000 militairen met hun gezinnen, die
eisen dit recht om zelf een eigen regering en de staatsvorm te
kiezen welke gegarandeerd is, ook aan het Ambonnese volk.

Men heeft eens in een van de dagbladen, ik meen het Eindho-
vense Dagblad, geschreven: "er zijn maar twee Ambonnezen op de
1000 Indonesiërs en daarom moeten er geen Zuid-Molukken zijn.."
Men zou zeggen: "Hij wèll" Wat heeft dat nu te maken met zelfbe-
schikkingsrecht?! Dat bli'jft toch zelfbeschikkingsrecht?! fiog-
maals: deze militairen eisen alleen maar op een gegarandeerd -
door Nederland gegarandeerd - zelfbeschikkingsrecht. Deze vraag:
"Wat nu?" is alleen maar te beantwoorden wanneer de Nederlandse
Regering bereid is dat schandelijke onrecht, de Ambonnezen aange-
daan, ongedaan te maken.

Heeft nu de Nederlandse Regering de kans dat te doen? Waar
is het ogenblik, dat de Nederlandse Regering dat kan doen?

In Nederland is gekomen Zijne Excellentie Soepomo ter be-
spreking van de wijziging van het Unie-statuut. Men wil nu een-
maal die rechts-accoorden herzien. Ze zijn al herzien. Maar enfin,
is nn niet het ogenblik aangebroken voor de Nederlandse Regering
om van deze Indonesische Republiek te eisen: herstel van het zelf-
beschikkingsrecht van de Zuid-Molukkers, dat zijn grondslag vindt
in de accoorden, die ze nu weer gaan herzien? Dit is voor de Ne-
derlandse Regering de gelegenheid! Het hangt er nu alleen maar
van af, of de Nederlandse Regering de MOED kan opbrengen om dit
ter tafel te brengen. Het is alleen de kwestie van het begin: wie
begint?

Dit te eisen van de Nederlandse Regering, dit is de politiek
van de Ambonnezen, meer niet. Wij zi^jn niet politiek geschoold.
Deze militairen mochten niet aan politiek doen of zij werden het
Leger uitgetrapt, dus weten zij eigenlijk niets van politiek af;
maar wél weten wij, dat in de wereld van fatsoenlijke mensen PAST
een eenmaal beloofd recht ook te geven, en wanneer men heeft be-
loofd om te waken voor schending door derden, ook op te komen om
dat recht te handhaven wanneer dat recht geschonden wordt door
derden. Wij vragen dus alleen ons recht, dat is gegarandeerd, en
als dit politiek mocht worden genoemd, zodat wij in een verkeerd
daglicht kunnen komen te staan voor de buitenwereld,.. nou ja..
dan is er niets aan te doen, maar dit te eisen is de plicht van
iedere Zuid-Molukker, waar hij zich op de wereld ook bevinden
mocht!

Onze politiek is alleen maar een recht opeisen en meer niet.
Wij doen daardoor geen schade. Het is ons niet te doen om die
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die Republik Indonesia op te rollen, dat ligt ons niet (Djoeja
wél) (Gelach in de zaal). Wij willen ook niet een ander rijk aan-
vallen, wij willen alleen maar baas zijn in eigen huis.

Ik heb eens een gesprek gevolgd, dat z6 eindigde, tussen een
Nederlander en een eenvoudige Ambonnese soldaat: De Nederlander
probeerde op alle mogelijke manieren te bewijzen, dat de R.M.S.
geen redelijk recht heeft te bestaan* Toen antwoordde die heel
gewone Ambonnese soldaat heel eenvoudig: "Mijnheer, hebben wij
het recht niet om baas te zijn in eigen huis?" De Nederlander
zei: "Jawel, Mijnheer." "Goed1,1 zei de Ambonnese soldaat, "hebben
wij dat recht gekregen?11 "Jawel, Mijnheer." De Ambonnees vroeg
toen: "Mag een ander ons dit recht ontnemen?" "NATUURLIJK NIBT."
zei die Nederlandse mijnheer. Toen zei die Ambonneess "Kijk, en
dkt heeft nu Soekarno gedaan." "Is dat écht zo?" zei die Neder-
landse mijnheer. "Jawel, mijnheer." (Hevig applaus)

Het is logisch, dat de Nederlandse Regering geen politieke
activiteit van de Ambonnezen wenst, want zo'n politiek: het op-
eisen van een door Nederland gegarandeerd recht, is alleen maar
een wakker maken van haar geweten, dat gevaar loopt in te domme-
len.

Iemand die in het water valt, heeft toch ook het recht om
uit zelfbehoud te spartelen!? En de Ambonnezen hier zijn stuk
voor stuk politieke drenkelingen. Deze kunnen alleen maar gered
worden als ze in de maalstroom van de Nederlands-Indonesische
politiek betrokken worden. (Applaus) De Nederlandse Regering kan
en mag - omdat het een Christelijke Regering is - nimmer tot deze
politieke drenkelingen, die nota-bene door haar schuld dat gewor-
den zijn, zeggen: "Spartel niet en verzuip maari" (Applaus)
Of - en dat kan ik ook niet geloven - 6f het heeft in de bedoe-
ling van de Nederlandse Regering moeten liggen om deze politieke
drenkelingen te latea verzuipen.

Ik kan dat niet geloven, maar kis dat waar mocht zijn, dan
weet ik, dat die Ambonnese militairen en hun gezinsleden zullen
zeggen: "Als dat Uw bedoeling is, Regering die wij hebben ge-
diend met het beste dat wij hadden, Regering voor wie wij klles
over hadden, zelfs ons LEVïbf, Regering voor wie onze beste Zonen
hun leven hebben gelaten, Regering voor wie witte kruizen op de
erevelden in geheel Indonesië staan, Regering door wie ons Vader-
land aan de afgrond is gebracht ..., als dat Uw bedoeling is...
dan, Regering, hebben wij maar éénverzoek: Komt dan met Uw over-
valwagens; hier zijn wij i En laat ons uit Uw machinegeweren, die
WIJ eens hebben gehanteerd, laat ons uit Uw machinegeweren de
LAATSTE KOGEL ONTVANGEN!i (Donderend applaus)

Ik heb gezegd. -

De He e r AP ONNQ; (eerst in het Maleis, daarna herhaald in het Ne-
derlands):

"Geachte aanwezigen, Ik bedoel hiermede in het bijzondermijn
Ambonnese landgenoten. Wij willen een petitie sturen aan de UNO
en hare leden, en ook aan de Eerste en Tweede Kamers der Staten
Generaal der Nederlandse Regering, als U daarmede accoord gaat.
Ik zal deze petitie nu voorlezen."
De heer Aponno leest thans het ontwerp der bedoelde petitie in
het Nederlands voor, welke zin voor zin in het Maleis wordt
vertaald door een der andere bestuursleden. - Door het zeer
vlugge voorlezen van de Nederlandse tekst kon de petitie niet
woordelijk worden opgenomen, doch zij komt in het kort neer op
het volgende:

"Ondergetekenden, tijdelijk in Nederland in de te noemen
woonoorden verblijvende, in afwachting van hun uiteindelijke be-
stemming inzake te realiseren repatriëring naar door de Republik
Indonesia niet bezette of overheerste gebieden der Zuid-Molukken,
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Zuid-Molukken, verklaren hierbij plechtig en uitdrukkelijk:
dat zij allen staatsburgers zijn van de op 24 April 1950 in de

hoofdstad Ambon uitgeroepen Republiek der Zuid-Molukken;
dat zij weliswaar krachtens de overeenkomst terzake van de sou-

vereiniteits-overdracht aan Indonesië van 29 December 1949
staatsburgers zijn geweest van de Republik Indonesia Sarikat,
maar dat zij zijn overgegaan tot de Republiek der Zuid-Moluk-
ken met de Molukse nationaliteit ingevolge de door Hare Ma-
jesteit Koningin Juliana afkondigde rechtsorde inzake het
zelfbeschikkingsrecht, welk recht zij hebben verkregen krach-
tens de uitroeping van de Republiek der Zuid-Molukken tot sou-
vereine staat op het ogenblik waarop de Republiek Indonesia
Sarikat werd ontbonden;

dat zij nooit of te nimmer staatsburgers zijn geweest of willen
worden van de Republik Indonesia, die zich strijdig met de
bepalingen van de overeenkomsten der Ronde-Tafel-Gonferentie
krachtens de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden op
27 December 1949 afgekondigde rechtsorde, in de plaats heeft
gesteld van de Republik Indonesia Sarikat;

dat de bewering, dat de Republik Indonesia moet worden geacht
rechtens te zijn in de plaats getreden van de Republik Indo-
nesia Sarikat, in strijd is met de ter R.T.C, vastgestelde
internationale rechten en deze in de plaatsstelling te kwa-
der trouw is geschied en zeker niet bindend kan zijn MOOT
personen die zich aan de bepalingen van het internationale
recht wensen te houden en die zich dus niet aan de feitelijke
macht van de Republik Indonesia wensen te onderwerpen;

dat zolang de U.N.O. streeft naar vrijheid en democratie krach-
tens de door haar in acht genomen bepalingen en zoals dit
wordt gedaan door diverse democratische landen, en dit stre-
ven onder meer impliceert de erkenning van de vrijheid van
het zelfbeschikkingsrecht en dus de keuze van staatsburger-
schap en nationaliteit, ondergetekenden zullen blijven strij-
den om hun eis ten aanzien van de hun gegarandeerde rechten
te verwezenlijken;

dat zolang de U.M.0. de Republiek der Zuid-Molukken, en mitsdien
ook de Molukse nationaliteit, niet erkent, dit steeds in-
druist tegen het beloofde recht van zelfbeschikking, en de
R.M.S. zal worden bedreigd door andere lauden, die doende
zijn het wereldstreven naar vrijheid en democratie te ver-
nietigen.

De ondergetekenden dringen aan op;
a. spoedige internationale realistische erkenning van de R.M.S.-

en de Molukse nationaliteit;
Tb. U.iH.O.-interventie teneinde te geraken tot erkenning van haar

zelfbeschikkingsrecht." -
(Hevig applaus).

De heer SIWAIETTA;
"S au dar a-s au dar a, geaisi&te aanwezigen, Wij danken U hartelijk

voor Uw bezoek aan onze openbare protest-vergadering en wij ho-
pen, dat God ons kleine Ambonnese volk steeds zal bijstaan. Ik
dank U. MEHA!l"

De hele zaal roept hierop uiterst geestdriftig het antwoord:

"MOERIAi J J"
(Langdurig applaus)
Muziek op het toneel^

Onder de aanwezigen werden o.a. opgemerkt: Overste Dr. Kainama,
de heer Patty (Bureau Zuid-Molukken), en Ton Schilling.
De vergadering verliep zeer geestdriftig, doch uiterst ordelijk
en zonder een enkele wanklank.
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Ban infoimant meldt?

De zgn. profces tvergaderlngen, die oorspronkelijk
gehouden zouden worden op de 3e Dinsdag van .September 1951, zullen
thans -behoudens onvoorziene omstandigheden- plaats hebben op
Donderdag 13 September a* a* la de Dierentuin te * a-Gravenhage.

De uitnodigingen zullen op Woensdag 12-9-1951
aan de pers worden toegezonden.

Br aal gesproken «orden door leden van de c* H. A. M. 3.
over de a. s- Unie conferentie, het verblijf van Prof. SUPOMO en de
reehten op een zelfstandig bestaan van de R.r.3. Ha afloop van de
persconferentie zal in een astere zaal een pro t es t vergadering
worden gehouden, die nagenoeg een geheel Ambons karakter zal dragen*

De stichting "Door de Eeuwen Trouw", de C.H.A.S.3.
en het Bureau R.M. 3. zullfea op 8 üotober 1951 wederom een protest-
meeting houden in de Diersntuin te * s-Gravenhage.

Zoals reeds vermeld in een vorig rapport, geeft
Ton SGHILLBe veel geld uit. In E.M, 3» -kringen verdacht men hem
er van gelden, bestemd voor informanten van de G.3. II ten eigen
bate te hebben aangewend» Thans schijnt HOVENIEK tot de ontdekking
te zijn gekoaen, dat dit vermoeden wel eens luist zou kunnen zijn.
Ton 3CHILLIKG zou volgens HOVENIER veel te ver zijn gegaan met
zijn uitgaven en aan hem zijn drastische beperkingen opgelegd.
De betaling van informanten ven Ton 3CHÏXXING wordt thans geregeld
door HOVMI1E.

Bij de E.M.3. is het thans bekend geworden, dat
WAfTIHINA bij W3S3TBRLING is geweest. In H.M.3. en in bepaalde
C.R.A.M.3.-kringen neemt men hem dit kwalijk.

Ook is het bij de R.M.3, bekend, dat KIENHÜI3
daar is geweest, öoch joan gelooft, dat dit bezoek alleen ten doel
had, act WïSTfiRLDJD te brek«B.

, 18 September 1951.

Copie verzonden aan HBVU.
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Mfr'N'VSTE R l E V A N B l N N É N L A N D S E Z A K E N

«RICHT OP SCHRIJVEN VAN NR 4890 AFD. Kabinet»

BETREFFENDE *s -Gravenhage, l Septeraber 1« 1.
Betoging Ambonneaen ia
Den Haftg»

Bijlage» 1.

MEN GELIEVE BIJ HET ANrwocwo4AU wKBywa
HET ONDEKWWP. D5 DAöTSKEN!*» IN H§f
NUMMER VAN DIT SCHM)VBN TI VERHELDEN

Hierbij doe ik TT toekomen afschrift
van het schrijven van mijn ambtgenoot voor
Uniezaken en Orerxeeae Rijksdelen van 22
Augustus jl»« met verzoek, mij mede te wil-
len delen of Uw dienst hieromtrent nadere
gegevens kan verstrekken.

UITTREKSEL
Uit: O D / < 5 > 3 /

Voor; o D / P IQ

o.a.v.:

Dat,
Par.:

DE KI35I3T1B ZOHBSfl
Voor

SE 3«CBETA8ia-OWEaAAt;' ' - '

-^ fl-'l/^^

|e Heer Hoofd van de Binnen* a

Jlandae Veiligheidsdienst.

?•« - 51



VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN

KABINET.

Lett. T 69/VERTROUWELIJK.

Onderwerp;
Betoging van Ambonnezen in
Den Haag op 31 Augustus of
l September 1951. *s-Gravenhage, 22 Augustus 1951.

AAN:
de Heer Minister van
Binnenlandse Zaken.

deze heb ik de eer U mede te delen dat de gepension-
neerd Lui tenant-Kolonel van het voormalig K.S.I.L. E.J. van
Baar£elj die belast met het onderhouden van contact met de
Ambonhezenkampen is, in een heden door mij ontvangen rapport
o.n. het navolgende meedeelt:
"Te Schutsluizen kreeg ik een telefoontje van Overste Nayis^
uit Overjbroek^ of ik even op hen wilde wachten. Toen hïj even
later pef'lörömfiets aankwam, deelde hij mee, dat hij verschil-
lende aanwijzingen gekregen heeft, dat op 31 Augustus of
l September (dag van behandeling klacht der Ambonnezen over
hun demilitairiaatie) te Den Haag een grote rel op touw ia
-gezet. Honderden Ambonnezen uit verschillende kampen zouden
per autobus naar Den Haag trekken en daar optocht met span-
doeken houden. De C.R,A.M.3. maakt hier veel propaganda voor.
Wattimena en hoofdbestuur C.R.A.M.S, reizen alle kampen af
om propagaflda daarvoor te maken. De autobussen zijn al bespro-
ken. Alles schijnt gefinancierd te worden door "Door de
Eeuwen Trouw"."

Ik heb gemeend U met het vorenstaande in kennis te moeten
stellen teneinde U in de gelegenheid te stellen eventueel ge-
eigende maatregelen te kunnen treffen.

Afschrift van deze brief doe ik toekomen aan de Heer
Minister-President, de Heer Minister van Justitie, de Commissa
ris van de Koningin in de Provincie Zuid-Holland en de Burge-
meester van Den Haag.

DE MIMI o TE R VOOR UBIEZAKEH EN OVERZEESE
RIJKSDELEN,

(get.) L. Peters.

i
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Verbinding Ho. 136 .

Onderwerp\g C.R,A.M.S.

DIEISTGEHEIM 7 Augustus 1951

In verband met bovenstaand onderwerp heb ik de
eer U het navolgende te berichten .

Op Vrijdag 20 Juli 1951 vond in het woonoord
" Lunetten " te Vught een vergadering plaats van het
C.fi.AoM.JS. ( Commissie Rechtaneratel Ambonese Militairen
en Schepelingen ) Deze vergadering werd geleid door de
voorzitter van het C. R, A. M. S., de Ambonees D.Sijauta

en werd bijgewoond door ongeveer 100 Zuid Molukkers
uit diverse Ambonese woonoorden hier te lande .

i

Op deze vergadering werd hoofdzakelijk stelling
genomen tegen het regeringsvoornemen ? om de Keiëzers
naar één woonoord over te brengen.

De Ambonezen menen dat hierdoor een scheiding tussen
de Zuid Molukkers te weeg wordt gebracht „

-Einde-
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R A P P O R T

VAN: CAW/I

Bijl.: vijf

Betr.: Circulaires van het
Bureau Zuid-Molukken
en van de C.R.A.M.S.

Ondershands ontvangen van Minuor de^hierbij gevoegde
circulaires van het Bureau Zuid-Molukken en van de C .R .A .M.S ,

M^
.—, . */7-^-— t

W \ffi

Verzoeke agenderen

CAW/I, 7-8-1951

terug aan CAW/I.



Re public of the South Molucoas.
Ite publiek Maloekoe Selatan,

The Hague, 26 Juli 1951,
Nr. 621 V..

Aan de Kampraden in Nederland.

In vervolg op gestencilde brief Nr, 618/V ddo 17 Juli 1951
betreffende nationaliteits verzoeken wij U hierdoor nadere
erichten en instructies in de^ie van 0.R.A.M.3. af te wachten.

Moeria,
n.s.Bureau Zuid-Molukken

w,g. W»J,Mual«

S 9436X/UCB.



De ondergetekende, tijdelijk in Nederland verblijvende in het woonoord..........
te.......... „verklaren hierbij plechtig en uitdrukkelijk?
dat zij allen staatsburgers zijn van de op 24 April 1950 uitgeroepen Republiek
Maloekoe Solatan;
dat zij weliswaar krachtens de Overeenkomst tooschoiding staatsburgers (aan-
vaard bij de wot van 21 Docember 1949 Stbld. J 570) staatsburgers zijn geweest
van de Republiek Indonesia Sorikat, doch doze Indonosischo Nationaliteit is
ovorgogaan in do Zuid Molukse Nationaliteit, nadat op de grondslag van do
Grondwet van hot Koninkrijk dor Nederlanden on van do dion overeenkomstig op
27 Doe. 1949 door Haro Majesteit do Koningin afgekondigde nieuwe rechtsorde,
do Republiek HaloJkoo Solatan is ontstaan, als rechtmatige verwezenlijking van
hot aan de Ambonnozen toekomende zelfbeschikkingsrecht}
dat zij nooit of te nimmer staatsburgers zijn gov^oest of willen wordon van de

£̂-~Ropubliok Indonesia, dio krachtons grondslag, lottor on bedoeling van do over-
^ oonkomstig do Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden op 27 Doe. 1949 afge-

kondigde niouvjo rochtsordO; slechts oen deelstaat is en bedooldo to zijns ge-
lijkwaardig aan andere deelstaten on die zich Uniowodorrochtolijk, revolutionair
on gowolddadig in do plaats hooft gestold van do Republiek Indonosia Sorikat.;
dat do boworing, dat do R.I„ moet wordon geacht rochtons in de plaats to zijn
getreden van do R.I.S. derhalve onhoudbaar is, als in strijd mot het in do
R.T.C, overeenkomsten vastgelegde internationale recht, to kwador trouw en
zokor niot verbindend voor personen, die, zoals ondergetekenden"zich aan dit
plechtig in de nieuwo rechtsorde verankerde internationale rocht wonson to
houden on zich dus niet aan de feitelijke macht van do R.I. wensen to onderwor-
pen;
dat, zolang do Nederlandse Regering do R.M.S, niot orkont on mitsdion evenmin ƒ
erkont do Zuid-Molukso Nationalitoit, do ondergetekende^ uit aanhankolykheid ï'tS
jogons Haro Majosteit do Koningin on het Vorstenhuis van Oranje, naast hun ,$<?*
Zuid-Molukso Nationaliteit, do Nodorlandso Nationaliteit wensen te behouder^./ '/„/.-- *"
t o herkrijgen of t o vorkrijgon.

•Juli 1951

Nr. 618/V Den Haag, Bazsarstraat 50,

17 Juli 1951
Aan do ICampradon in do kampen in Nederland.

ME3JA.
Hierbij aangeboden o,>n. verlcl?j?ing mot verzoek alle personen van Ambo n. l andaard
bovon do 18 jaar hiorop to laten tokonon.
v?ij hopon dat U (kampradon) dit willen toolichton aan do bewoners en na toko-
ning a.s.m. torug te zondon' aan Bureau Zuid Molukkon,

Bazarstraat 50,
Don Haag.

MOER IA.
„ , , , w.g. W. P. MTJAL.Voorboclds
handtekonings naam on voornaam; goboortoplap.ts on -datum.

SALAKA, Geram,
Karol Simon 25 Juli '12.

GS 9390VUOR,



Afschrift.

Ojpj3ra_cht_ No v b. 'Jer kennisneming door de leden.

Hierbij maakt het hoojici be s tuu r jj/an ....d e • M . S_. " aan
alle leden, ex-K. N. I. L. -militairen, het volgende bekend;

1 Het is ten strengste verboden om de woorden' "Ter Selatan"
(het Zuidelijkste) in onze maatschappij te gebruiken, omdat
op 20-7-1951 in de vergadering van Kampraden( sub-commis-
siés)" reeds besloten is, om de bewoording "Ter Selatan" te
vervangen door '"Maloekoe" .
Het is ten strengste verboden om op elkaar te schimpen,
omdat smaad afbreuk doet aan onze str i jd, vooral aan de
strijd in het algemeen voor de Republiek der Zuid -Mo luk-
ken.
De leden moeten gehoorzamen aan alle bevelen, welke gege-
ven worden door het hoofdbestuur en door de Kampraden( sub-
commissies), omdat deze bevelen. een soort van nationale
dis°ipline zijn

Deze nationale
allen voordeel
toekomst in de

discipline is nuttig en levert voor ons
op in verband met ons staande leger in de
Republiek der Zuid-Ivlo lukken.

l

Zowel burgers als militairen moeten die bevelen opvolgen
met terzijdestelling van alle gedachten aan onderdrukking
of kolonialisme s omdat deze training in de toekomst van
nut is voor de opbouw van onze 3taat(de Republiek der
Zuid -Mo lukken) .
Elk lid, dat een aan hem gegeven bevel niet wenst uit te
voeren» moet gestraft worden met corvee-arbeid voor de
duur van l week(7 dagen) .

7. f De namen van leden,, welke reeds een overtreding begaan heb-*
l ben en die arbeid niet wensen te verrichten, moeten aan
l het hoofdbestuur opgegeven ?;orden en het hoofdbestuur be-
; schouwt een dergelijke daad als een verstoring van de orde
i in de wereld van de str i jd.

Overeenkomstig het besluit van de vergadering van
sub-commissies( -Kampraden te Vught op 20 Juli 1951 over
de bereidheid tot aanvaarding van de verantwoordeli jkheid
voor de orde in ieders "woonoord", verzoekt het hoofdbe-
stuur van de "C. R. A. M. S." aan de sub-commissies(Kampraden),
om een verklaring te zenden volgens onderstaand voorbeeld;

Woonoord.
. . . . . " " * Verklaring.

De voorzi t ter , genaamd. ...... „onderdeel. ..... .verklaart,
dat hij in staat en bereid is de verantwoordeli jkheid te
dragen voor de orde van z i jn onderdeel .

. ..... ., . ...... 1951
De voorzitter van de Sub-commissie

van de"G.R.A.M.3.n

x
S 9439 /UOR.



C(MMISSIE RECHTSPOSITIE AMBONESE
MILITAIREN EN SCHEPELINGEN
WOERDEN - NEDERLAND.

AFSCHRIFT,

VAN; het Hoofdbestuur van de "CRAMS"
AAN; alle sub-commissies (Kampraden)

in Nederland*
No.s 00/9/11/W
Bijlage; —
ONDERWERP; uitvoerige toelichting op het

punt 2 van liet schrijven ddo.
29 Juni 1951 No.001/11/W.

Me na!

Om U een beter oordeel te geven over punt 2 van het schrijven
No.001/11/W, zet het hoofdbestuur het volgende uiteen;

1 = Plerinnert j
aan de grondwet van een vrin'e en onafhankelijke Staat (de
Republiek der Zuid-Molukken) en aan de regeling voor de
organisatie van de Staat;

2. alle besluiten en mandaten, uitgegaan van de regering van de
Republiek der Zuid Molukken moeten getekend zijn door de
President en de Minister-President (de Minister van Buiten-
landse Zaken van de vrije en onafhankelijke Staat Republiek der
Zuid-Molukken)j
Erkent ten volle het officiële mandaat aan Zijne Excellentie
Minister P,W.JCciE<2j-o gegejceji, dat~getekend is' door Zijne
Excellentie Të^President J.H.Manuhutu en Zijne Excellentie
de-Minister van Buitenlandse Zaken van de vrije en onafhan-
kelijke Staat Mr.Dr.Chr.S.Soumokil.
Erkent het kantoor van de Zuid Molukken, dat gevestigd is in
de Bazarstraat 50, den Haag, omdat genoemd kantoor een uit-
vloeisel is van het Aandaat van Zijne Excellentie Minister
P.W.Lokollo.

Ter verdere inlichting (wordt nog medegedeeld), dat met de
oprichting van het hoofdbestuur van de "CRAMS" ingestemd werd
door- en do goedkeuring wogdroeg van - do.advocaat Mr.K.Rijcke-
ivorsel, omdat dit in overeenstemming is met de wet.

Tot zover - Moeria!

Ns,
Woerden, 21 Juli_jL9_51 .
het Hoofd^estuur'van de "CRAMS"

de Ie Secretaris: ;

(w.g.) S.Siwale^tte*

S 9437X/UOR.



CO MISSIE RECHTSPOSITIE AMBO HESE
MILITAIREN EN SCHEPELINGEN

WOERDEN-NEDERLAND

ïïo ïOO/8/ll/W
Bijlage; -
Onde rv/e rp:0rganisatie van de
vereniging van ex-Knil-militairen

Me na. i
Het centrale bestuur van de organisatie f !GRAMS"( Commissie

Rechtspositie Ambo ne se Militairen en Schepelingen), dat vroeger
domicilie had te Djakarta(Berenlaan)Indonesie en thans geves-
tigd is te Woerden, Woonoord "Utreohtsestraatweg No 59", ver-
klaart s
1. dat de "CRAMS" de enige organisatie is van ex-Knil-mllitairen
en Marine-personeel van Molukse landaard,, welke reeds op 25 Maart
1951 te Djakarta gevormd werd(z ie communiqué),
2_.dat alleen de oprichting van de "CRAMS "berust op artikel 36
van de reglementen van het leger volgens de wet van 21 December
1949 staatsblad J. 570 (zie de Ronde Tafel Conferentie-overeen-
komst), waar de toelichting op de overeenkomst wordt aangetrof-
fen, waarb i j aan haar volledig mandaat wordt gegeven door de
vroegere comité 's op Java,
3., dat volgens artikel 36 van artikel(IV -Qvetf de )a f wikke l ing van
personeel., dat vroeger onder de bevelen stond van de Nederlands-
Indische regering, voor wat betreft het deel van de landmacht
"aangewezen op de Ronde Tafel Conferentie op 2 November 1949 in
de Ridderzaal te 's-G-ravenhage" .
ajl slecht s aan één organisatie of vereniging» waarvan de leden
ten t i jde van de reorganisatie van het Knil reeds zeer nauw
samenwerkten, gelegenheid werd gegeven om de belangen van haar
leden te verzorgen;
b)gezien punt l en ,2, heeft slechts de "CRAMS" het wettige
recht om besprekingen te voeren overeenkomstig artikel 36 van
de RTO,
4)da i~ , in verband met punten l tot 3, noch het Kantoor van de
Republiek der Zuid -Mo lukken te Den Ha eg, noch het Kantoor var
de Republiek der Zuid -Mo lukken te Rotterdam, noch de anderen l

rechtens enig recht hebben om de sociale belangen van het ex-
Knil- en Marine -personeel te behartigen, en dat alleen de orga-
nisatie van de vereniging "CRAMS" voor deze belangen kan opkomen
bij de betrokken regering, omdat deze rechten bij haar berusten,
we,lke de officiële vertegenwoordiging vormt van het militaire
ex-Knil- en Marine -personeel,

Mn p vi -ĵ  g o

Doorslag gezonden aan: — --- ioerden519 Juli 1951
oe Regering van ae Namens het hoofdbestuur van de
.lepubliek der Zd.Molukken- ;"CRAMS"

,3.E.Minister P.W.Lokollo • ~(w .g .)S .Siwalette.
Z.E. de Minister v,Uniezaken en
Overzeese Rijksdelen v , h »
Koninkrijk der Nederlanden
Z.E. de Minister van Defensie te Den Haag.

S 9438X/UOS.



'* " G B H l I M
•Ter bind ing: IIo,12

Do ss.15/748/4
Onderwerp: Actie CfiAKS
Jatuia ontvancat bericht: 30 Juli 1951.
"•oii-ouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
•aardering b-jricht: betrouwbaar
•ev3iis bericht gezonden aan: —

'. .edevsurk'ande instanties:—1— « •
Ondernomen actie:— • ' . . ' •

2 Augustus 1951.

«1TTEEKSEL
ÖtttOD 1916
VoorDD 1919
o.a.y.t

7-11 -51

Haar aanleiding van een bfricht, voorkomende in de
dagbladen, vermeldende dat enige Aatboimezen, vertoevend® -
in een woo«oo3fd te toerden» in Kort Geding van de Staat,?
der Hederlandln intrekking vorderden van de onlangs door
de Regering jiétï'oflen maatregelen betreffende het bezoeik
aan Ambónnese' woondorden, werd van een betrouwbaar persoon
het volgende vernomenj , . •

Op inî iatiê .van de Stichting ŵ ooa? de Eeuwen Irouw*
te .Bindhov*» ̂ erd5dit prooes aanhangig gemaakt. (Jenoemde
Stichting, î eait ffig g.T||f SMCKiyQSŜ j, advocaat, WQ»en4«
Carel van Byiaftd̂ ighan nö.9 te ' s-yravenhage,
dit proces . . . . .

Het veraoek tot iiet voeren, van het Kort..Geding werd'
ondertekend 4©or de bestuursleden van de "Grama*,

Kr^YAN BIJGKSVÖfiSlI» heeft een verzoek gericht tot -dt
Stichting "£edt Ambon" (Sr HIKUJLÛ ) om medeondertekening
door drie personen van genoemde Stichting van het verzoek-
schrift tot het voeren van het Kort Geding.

Dit verzoek is door Dr ÏÏIKIÜLÜW van de hand__gev<ezen«
(einde L. '"- "



RAPPORT.

Van: OAW/I

Bijl.: 2

,'-*ƒ•'
26JUU1951

Ondersnands ontvangen van Minuor:

a Oopie brief van de "CeR.A.M.S.", gedagtekend Weerden
" 19 Juli 1951; en
b Communiqué van de "CtR.A.M.S," gedagtekend Djakarta
"" 25 Maart 1951.

Verzoeke agenderen en terug aan GAW/I.

OAW/I. 26 Juli 1951.
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COMMISSIE RECHTSPOSITIE AHBOHESE
MHIÏAIHBN EN SCEEPELIIGEI
fOBBDBN - ZUID-HOLLAND

Van : Hoofdbestuur "CBAMS"
AAN : Alle Subcommissies (Kampraden)

in Nederland
Nr. : 008/11/W
Bijl.: Gene
ONDERWERP: Ex-KNIL militaire vereniging

«C.R.A.H.S."

M e n a !
Het Hoofdbestuur van deHCRAMSw (Commissie Bechtspositie Ambonese

Militairen en Schepelingen), domicilie houdende voormalig te Berenlaan-
Djakarta (Indonesië), thans in Woerden, Zuid-Bolland, verklaart hierbij:

1. dat de MCRAISH uitsluitend een vereniging betreft van Ambonese
ex-KlfïL militairen en schepelingen van de Koninklijke Marine die op
25 Maart 1951 in Djakarta (Indonesia) is opgerichtfzie communiqué);

2. dat de "CRAMS" opgericht is uitsluitend op basis van artikel 36
van de Regeling Landstrijdkrachten (aanvaard bij de Wet van 21 Dec
1949 Staatsblad J 570: zie R.T.C. ) en tot stand gekomen door de
aan haar overgelegde blanco volle mandaten der voormalige panitia's
(rayonsdelegatiesT op Java?

3. dat ingevolge artikel 36 vide Hoofdstuk IV betreffende "Reorgani-
satie van de door of onder het gezag van de regering van Indonesia
(Hederlands-Indonesische Overheid) gevormde en uitgeruste Land-
stri j dia-achten*, en dewelke is vastgelegd ter Ronde Tafel Conferen-
ï I e, op ™2 Novemb e r 1949 in de Ridderzaal te ' s-Gravenhage;
a) alleen een organisatie of vereniging, welker leden bij de

reorganisatie nauw betrokken sijn, in de gelegenheid zal worden
gesteld de belangen van hun leden te bepleiten;

b) derhalve de "CRAMS" met verwijzing naar de punten 1 en 2 de
juridische bevoegdheid bezit artikel 36 te verwezenlijken;

4. dat ivm de punten 1 t/m 3 noch Bureau RMS in den Haag, noch Bureau
RMS in Rotterdam, noch de een of andere persoon de juridische be-
voegdheid bezit de sociale belangen der Ambonese ex-KNIL militairen
en K.M.schepelingen te behartigen door deze terzake voor te leggen
bij de teraake bevoegde regeringsinstanties, en meerbedoelde be-
voegdheid uitsluitend in handen ligt van de "CüAMS" en deae derhalve
als officieel vertegenwoordigend lichaam van ovengenoemde ex-OIL
militairen en schepelingen van de Koninklijke Marine rechtens kan
optreden.-

MOERIA !

19 Juli 1951
ïëf Hoofdbestuur van de "GRAMS"
de Secretaris I,
w.g, S.Siwalette.



C O M M U N I S Ü S Afschrift

: Op do op 25 Maart 1951 in het Doorgangsicamp-BördJlLaan (aub.Bat.Attb«n) gehoud*n
gecombineerde bestuursvergadering van de diverse delegaties vaa Ambonese (Zuid-
Holukae) ex-knil militairen en sohepaliagea is unaniem "besloten, de behartiging van
de sociale "belangen der "buiten het territorium van de Republiek Maloekoe Selatan
gevestigde Ambonezen (Zuid-Molulskers ) , die ziek in loondienst van de Nederlandse
overheid bevinden, in handen te leggen van oen do rechtspositie en daaruit voort-
vloeiende sociale voorzieningen.

Deae Commissie, de "G.B.juH.S." ("Commissie Hechtspositie Arabonese Militairen
en Schepelingen") (üuid-Kolukae), thans D Jakarta praemature domicilie hebbende
in _af̂ aghting.-yan̂  hare ._gj9ielvgjg|ĵ J.gi|ffg: B̂ aĝ Jg&èarlajjd, stelt ziek ten do*l op
efficiënte wij a e vorengenoemde sociale b ela^enJTxnde ruimste zin des woorda, by
de diverse teraake "bevoegde rogerings instanties voor te leggen en te behartigen.

De door bedoelde commissie te verrichten werkzaamheden zullen in het bijzonder
zijn:

a) bestudering en behartiging van alle op hare leden "betrekking hebbende sociale
rechts- e n aanverwante problemen: „ J A , , . . ^ j ^

b) oontact opnemen en onderhouden met: U *• *er2̂ » bevoegde regeringainatantlw;
f* de divers» verenigingen, die zich op hetzelfde terrein "begeven als bovenbe-

doeld inclusief de charitatieve ;

Daarnaast zal worden gestreefd naar:
1. bevordering, o.q.. consolidering vaa d* eensgezindheid der Aiaboneaen (auid-Moluk-

kers )
2* "behartiging van alle materiele en ideële belangen van de ambonese (Molukse) ge-

meenschap;

In de commissie hebben zitting genomen de heren:

siaata, J. - Toora£tt«r
fomaaoa.A.H. - Tiee Voo? zitt«r
Siwalette.3. - Secretaris I
Tuasela.P.A.J. - Secretaris II

.JjjBaap9.jJ.t4; - CoaaiisBaris
Mwatbessylz. - idea
Lapulalan.A. - idea
Hulcem.A. - idesa
Siahaija.E. - idem
Huwaa.F.B. - id«m
Mailuhuw.J. - idom

, 25 Maart 1951
. de "Ö.S.u.M.S."
de Tioe Toeraitter,

w. g. (A.H, TOMASOA)
de Secretaris I.

w. g. (3.SIÏÏALSTTS).
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Aan de Heer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst
Javastraat no. 63
te
Ts-Gravenhage

In heb de eer U hierbij te doen toekomen een tweetal
fotocopieën van een door de in het woonoord Lunetten
' Alhier verblijvende Ambonees P.AyalHiitgevaardigd

i

communiqué, inzake het op 21+ Juni j. l» door de Kamp-
raden genomen besluit om de behartiging van~de Sociale
belangen der Zuid Molukkers op te dragen aan de "C.R.A.M.S.r

I.D.Vught .

y



O M U N I K £

.Dalnn rapat jang èiffdaknn tanggal 24 Juni 1951 di woonoord "Lunetten"
Vugt, Noord-Brabanf, Nederland nntnrn penoeka2 (dew an?) dari pclbagni
kanprnad2 dan dinana hndir lebih dnri doen pertiga dari kanp2 jnng
di dirikan di tannh Belanda, dengan aoeara boelaï dlpoctoeskan ocntook
ncnjerahknn, dnn neland j o etkan oeroesan kcpontingan ooclanl dnri re-
rektHjAng berdinn ~dt fhnnh""i?eïnndn kopndn soeatoc Panitia jnng ooodah
dibentoelc tertnnggal 25 Maart 195D di Djaknrtn (Indonesia, inlah
"C.R.A.M.S." (Pnnitin oentoek nengoeroea kedoedoekan nenoeroet hoe-
koen dari Keniliteran Malookoe Selntnn bnhagian exknil dan Pelajarnn
(Koninklijke Marine ). "C.R.A.MjrS." tab beroesaha oentook berdjoeang
boent snudarn2 prenan jnng djoega berdian di tanah Belanda»

0,:4̂ Juni_19514 Juni 1951 4 . ,4
n2 Knnprnnd Jnng hadir,

(J. 'SAMALLO.-)

Op de op Zondag, 24 Juni 1951 inhet woonoord "Lunetten", Vught
Noord Brnbant, Nederland, gehouden nlgenone kanpraden- vergadering
en waarbij nanwezig zijn de vertegenwoordigers van neer dan tweeder-
de deel van de In Noderlnnd opgezette .Zuidnolukse (Anbonnese)
woonoorden, is unanien besloten de behartiging van de sociale belang-
en vnn genoende Zuidnolukkera (Anbonnczcn) (exlmil, ex-schepelingen
van de Koninklijke Marine en bargers) in handen to leggen vnn c»q*
te doen continuneren door de destijds OP 25 Maart 1951 in Djakarta
(Indoneaia)" o'iJJ5UlllöhLfc'll̂ 'C|Rj,A;M.S,11 (Conrai s s i e Keents po o i t i o Anbon-
neze Militairen en SchcpeTYn̂ ê"n*ll'D — —

*" Vught, 24 Juni 1951.
. . Ns. de aanwezige Knnprnden,

de secretaris, de voorzitter.
-̂  -r-: /;- YX\>$jS

•\. SAMALLO.-)

/ ̂

{{•



*b) tiembela semoea kepentingcn Éeterieel dan a pa ,Jg ditjite-tjita-
kan dari angg&utaS sendiri, . . '

c) memperratoekan bengsa Maloeltoe Se laten kerna persatoean Jg
looar biasa adalah lebih koiat dari pada perhoebbengan la in jg
manapöjB^n-d joega de.n oleh sebtb itoè orang Maloekoe Selatan ae-
t jarér^'khom tida sadja haroèr ^nsjaj[ eken pikiran bersatöe t
tetapi djoega haroes berdiri sema seke ii dibe-akang ini Komisi;

6) Komipi ini bekerdje oentoek kepent inean anggautagnje sendiri,
dengan t idek memandeng pengkat, deredjet ateu agamaj

7) tentang pekerdjaannje d ikemoedi tn h a r i , Komir i ini ment j i ta- tJ i tc-
ken etes d rer : . .
» ) m e n g f k o e Negera kc mi s e l r k o f e Negere Repoeb iek Maloekoe Se a t en

j rng merdekg d?n berde u i t t»
b ) m t n g f k o e bendere k f t n i , ie ch : biroe f pottih, h id jeu d f n mtreh,
c ) m e n g f k o e hek m c n o e e i r e tee d t » » r perikem- noeFiaen, demokra^i

d e n ht k s a m t ,
d) s e - i n g menghormati pend. -p t t den «ngen? lein orang.

C

M e r i l a h , bersetoe l

M O E R I A l
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K U M l M i, R Jl
*

1*1 an rtp*t Jg dladakan tgl.85 Maart 1*51 dl ft»orgen«ak««p-B»r«n-
laan (Sub* Bat. Ambon) antara p*ntoa*«»« 4«rl palbagai delagasi
k«millt»ran Maloekoa Seletan bahagian am Knil dan Pelajaran (Konin-
klijke Marine), dengan soeara boalat dipoetoeskan oentoek m e n J e r a h k » '
oeroaaan kepentingan sociaal deri mereka jg bwrdiam diloear terr i to
rioem Negara Repoebliek Maloekoe Sbletan, dan jg bekerdja pada pemo-
rintehen Belande, kepada soeatoa Panitit jg enggauta2nja dipi l ih on-
ta-ra mereka sendiri. x—~~~
Dengen demikien make dapetleh -diperoleh kedoedoekan menoeroet hoe-
koem Jg se l f j ekn ja ser.ta perobehans Jg diperloaken delem iapangan ?o-
ciael jg terpentjer der in je .
Penitif ini, j a 'n i "Penitie Oeroesen Kedotdoekan menoeroet ho«koe»
deri Kemi l i t e ren Me oekoe Se & t t n be hè git n ex-KNIL dan P« a je ren
(Koninkli jke Mer ine ) " , oentoek eeraentera waktoe kedirmannj* dl DJa-
kerta menoenegot kepindelu nntje dl Negri Be lande ,
bertoedjoeen me me d jo e ken d e n mengoeroep kepdntingrng eociee t rb» dl-
ates ates tjera jg djito* den de am arti jg se oear- oeasnje pede
berbagei2 beden pemerintehen*
Pekerdjean2 jg eken d i l t l o e k t n ie leh t e r i r t i m e w a J

» • *
a_. mempeladjer i den mengoeroes segela soe 2 jg mengenei kedoedoekan

aociatl menoeroet hoekoem d&n sot.12 lainnje jg terikat pedanj t ,
b_» mengadaken dan memelihara perhoeboengen dengan:

1) pelbtgei djawetan pemerint th tn»
g) pelbagti perkoempoelen jg bergerek de lam lapangan jg t^b.diatas

Dieampinenja akan ditjitaSken:
1) memadjoekan den raempereratken persatoean deri Bengsa Maloako»

Seleten,
2) mengoeroea segala kepentingan kerochanian dan jg berdaaf r kartr

ngan?, deri Masjeraket M&loekoe Selaten»

* Sabegei anggauta dari Panitie ini, ialïth toean2«

A
c

\. GIJAUTA
A.H. TOMASOA
S. SlkV
P.A.J.

A PON..O

M. i O PUL/ U N
A . HUKOM
J. MAli-Uï

-** tS ~ •• v

f. A
J HU
. C OLI'A

- Ketoea
- Ketoea moede.
- Penjoeret I
- Penjaeret II
- Komisser ip

idem
idem
idem

Dj-k? rte , 25 Ut' rt 951 .

BANGSA.

M £ N A l
j&ng b e r e t r t l de r i kepoel tuen regoe, pele dan t j engke !

bengre soede-h t thoe , b t h w a :


