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C Hum: 7 O KT. 1970

Bijl. :

RAPPORT VAM C

AAN

NR.

CFO

10.146 7.10.1970

BETR.: Agressie Ambonezen

Van Gemeentepolitie Groningen werd op 16.9.70 het
navolgende vernomen:

Van
werd vernomen, dat de actie

Wassenaar werd beraamd door de "Kommando Missie Militair"
(APRMS-TAMAELA) in samenwerking met Badan Persatuan (jonge-
ren), waarbij werd overeengekomen, dat elke partij 17 perso-
nen zou leveren.
In totaal dus Jk personen.
Drieëndertig werden gearresteerd^omdat één wegens ziekte
verstek liet gaan.

Op 15.9.70 werd een Ambonees aangehouden door een agent van
Politie Groningen wegens (auto) verkeersovertreding.
Me Ambonezen bemoeiden zich ermee en sloegen de agent op
het hoofd met een spijkerplank; agent loste twee waarschuwin
schoten.
Allen (4 Ambonezen) zijn opgebracht en in het hoofdbureau va
politie opgesloten.
Hierop kwam er om circa, 22.00 uur een anonieme telefonische
mededeling, dat er een overval op het politiebureau zou wor-
den gepleegd.
Er is niets gebeurd.
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Onafhankelijk van dit alles deelt mede op
16.9.70 te 10.00 uur, dat in AmbonezeX Gemeenschap om
Groningen werd gefluisterd, dat een aanval op politiebureau
Groningen te verwachten is.
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Dupl.

Datum: 1 1 O KT. 1970

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NH. : 10.185 13.10.1970

BETK.: Aanbieding petitie door TAMAELA-aanhangers
op 10.9.70 te Den Haag.

BIJL.:

Op 9.'9.70 werd
het navolgende vernomen:

Een groep Ambonezen (circa 200 man) aanhangers van
TAMAELA, zullen op 10.9*70 te Den Haag -Binnenhof,
een petitie aanbieden".
Deze groep distancieert zich van geweld.
Verzamelplaats: Malieveld.



j n ."u;! If7i
J \ VA.-4 i l |r t "J f l

Bijl.!

RAPPORT VAH C

AAN : CFO

NR. : H.9^3

BETR.: Zuidmolukse woonwijk in Twello

29 juni 1971.

Uit
navolgende vernomen:

werd op 8.6.71 het

De MM zou het hoofd van de wijkraad (Teuge)
die lid is van de BP onder druk hebben gezet om de in
Twello voor de Zuidmolukkers gereed gekomen woningen uit-
sluitend toe te wij zei aan leden van de MM.
Zij hebben n.l. het plan om van deze nieuwe woonwijk een
bolwerk van de MM te maken en t.a.t. pres. I.J. TAMAELA
aldaar te huisvesten.
Volgens staat het vast, dat laatstgenoemde binnen-
kort naar Nederland terugkomt.
De commando's zouden druk bezig zijn met oefeningen ten-
einde TAMAELA na diens terugkeer hun vaardigheid op het
gebied van gevechtshandelingen te tonen.
Omtrent het tijdstip van terugkeer is niets bekend.



RAPPORT VAN C

CO

b. _2> d. i1̂ 12.72
AAN : CFO

NR. : 17.518 — •"
* •»

BETR.: 'Spanning in woonwijk te Capelle a/d IJssel

BIJLAGEN '

Op 12.9.72 werdeff drie
fotocopieên ontvangen van brieven, die betrekking hebben
op ongeregeldheden in Capelle a/d IJssel tussen leden
van de BPBMS en van de Missie Militair.
Bedoelde documenten zijn als bijlagen bij dit rapport ge
voegd.

Bijl. 1)
Circulaire van de wijkraad van de woonwijk te CajJpelle
a/d IJssel, ondertekend door de voorzitter! ?.N. WAAS en
de secretaris, J.C.tJSMANj:
Op iedereen wordt een beroep gedaan bij te dragen tot
het handhaven van de rust in de wijk.
Aan de ouderen wordt verzocht de jongeren, indien nodig,
in te tomen.
Aan degenen, die vuurwapens zouden bezitten wordt aange-
raden deze bij de politie in te leveren.
Het verbod aan een aantal prominenten van de MM om zich
in de wijk te vertonen» blijft gehandhaafd.

Bijl. 2)
Verslag van een aantal leden van de MM over het ontstaan
van de ongeregeldheden.
Namen van MM-leden:

- Korp. 1 M.WATTIMENA
- Sld.1t S.R.WATTIMSNA-
- Sld.1. W.WATTIMENA
- Lt. 1. S.WATTIMENA-
- Lt. 2. A. KAIHATV
- Vaandrig P.MAINASSE, administrateur v. d. staf.
•€>pntactpersoon E.OHÉLLO/

•frl-n 5. .
Verslag van "compagnies-cdlt .
verloop van de besprek ing jn,a'g
Namen van MM-leden: "- B.HALLATU

- J.LEATEMIA

S.WATTÏMEKA^ ovör het

Z. TENTUA
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BB» dIJK OOST-O^RDE. ..

pi
,.

Segenap peridudulc wijle Oost-gaarde .

Saudara2 sebangsa/ • __________
Berhubung d .agan keributan jan^ telah terdjadi pada tg!. 7 august.obl. ma-
ka kami merasa berkewad jiban turunkdn surat siaran ini:-

1. Kami' harap dengan sangat supaja semua penduduk wijk djangan mempertadjam-
" kan keadaan j g « dapat membawa kesukaran pula , jg . hanja merupalckan ketxi-

dupan dan pergaulan bam;sa d.i.-wijk ini. JSemua oransliarus insaf bahwa ke-
rusuhan dan perkel.ahiari tidak membawa untung sedTRTEpun bagi perdjuangan
I?HS~demikianptm tïdak raembawa untung ba'gi kehidupan Icita sctjara bangsa.
SSmua orang tua2 bahkan orang2 jang berfikiran sehat,harus turut djuga
bertanggung d j a w a b ,nienasihatkan anakZ muda jang lekos panas, supaja dja-
ngan mengadakan kesukaran baru lagi.

2. Tjabang ICPK di-Oost-gaarde kami tugaskan mendjaga keamanan Uiaumnja dan
dengan. resmi mengadakan patroli pada waktu malara di-djalan2.
Kami berharap,untuk kernbalikan' keamanan dan ketenteraman,haruslah semua
orang meinberikan kerdja sama.

3* Orang2 dari luar,raau dari fihak mana 'sekalipun janc masulc v.ijk, terlarang
sangot türut tjarapur dengan kesukaran didalam wijk ini.

4. Kepada orang2 jang ada sendjata api ditegaskan dengan sangat, haruslah
berhati-hati. Orang2 tua harus turut merasa tanggung djawab terhadap a-
naknja ,menasihatkan dia . karena 'djika terdjadi sesuatu apa oleh perbuat-
annja,raaka seisi rurnah tangga >turut menericia akibatnja. Sebab itu kami
usulkan sebagti nasihat: kembalikan sadja sendjata api itu kepada polisi.

.5» Larangan terhadap pemimpin2 -tsrtinggi dari MM.(Misi ï-üliter) tetap kami
tingrjal mempartahankankan. dengan dasar:

a* Menghindarkan bahaja jang bia§a terdjadi atas diri2 merekaToleh karena
bahagian jang terbesar dari penduduk wijk tetap tinggal jnempertahankan
Badan Peraatuan dan Pemerintah RMS jang sah.

b. Kami inenjesal ametjkarena Ïuan2 ini sendiri sudah nensetahui bahxva larang
an itu masih berlaku (telah bérulang-ulang kali di^eringatkan) toch de-
ngan sengadja mau datang di-wijk ini. Kupa2nja mereka raasuk dengan niat
untuk raengadu dombakan kita dengan kita ditempat ini.

c. Kami jakin larangan ini dibuat bükannja atas kehendak kaai '-'dev/an IJssel-
oord" sod ja .a tau atas kehendak pbrseorangan, tetapi sebagai seniua orang
telah ma luci. larangan ini d.idr>sa.rkan teristimewa atas pendirian dan kemau-
an bahagian jang terbesar dari penduduk smenurut keadaan jang kita berada (

Oleh sebab itu larangan ini hanja bisa raendapat perubahannja oleh kehen-
dak penduduk wijk ini* r . .. -
Sekarang ini kami tengah raentjahari djalan bagainaaa mengaturnja. Öebab
itu kami berharap semua orang harus mengerti dan sabar menantikan urusan
•tersebut.

Sebagai penutup kami raohon kordja sjma dan pengertia dari soudara2 sebang-
sa sekalian. bukn mata dan insaf bahwa kerusuhan dan perkelahion antara ki-
ta dengan kita itu hanja membawa kerugian snd ja ,dan musuh menertawakan ki-
ta semua , ka rena ini adalah maksud dan rentjana musuh.
Tersusun hormat jang patut disertaisalam tanah air jang bcbas,

Mena -Maria.
^ Capelle a/d IJssel, 10 augustus 1972.
^ ' ' Dewan V/ijk Oost-gaarde,

enulis,

J.C.Usciany»



RÜPOUBLIK IlMOBÏCOü 3ELATM*
• , : (RjtfHJBLIK OF GOU-M

Bet al jon Hoenoe-Sakoeo.
2. (Capelle r/d Yscel)

iir i 012/1XXU/BH-5/CCT
Pokok s Euitcsaa^etfaon gevecht

t Sihil '

Padoeka jaag terhqnaat
Padooka Toocn,
Ditozapat.

Capelle a/d IJssel, 17-Ü-1972.
. M

In do nacht ven 7-#-f72 j, l, zaten v*i;J de horeaiKp.l» n* Wattiiacna
Lt.l» a» V ettJUuoiici» .Lt,?. A. KsiJiatUj od.l. W. Wnttimejua en K
ue hGer ii« Ohello, oaetreekti ?;5.oo mir bij cic he'jr ^« • V.:^!*ói«i«
pratea over hiut ^eval ve^i dhr. cic i'Tutec»
öenoemdo heer de Frotos werd n,I. door de K.P,K« en <lo 13. p, uit do
"Ooctgacrdé11 nliiier oeset aia ongewenst

te

'Üjden.3 onüo
en Je B» P, het liuis

, paQaeeï"dexi in jrote cottilo de loden vcm de
de iicer Lt. X. S» W a

nau»ea aai, d?vc ae een vej-ti^^ïdnc Radden.
ïiaer iiet tegc^de':J3. bleol: waar, dcnr aa ^evon lmi;c hot hui» v?4i dlir, lit.l*
&- Wattimena hoen en vjeer liepen; olu>f üij ^owoon liepeii te patrouilleren.
<*iO werden het geaoe Dou en beaLotea de herca te gaan vr^en v;r.t dit rlioaaal
te betekenen hca on tovens naer de redun vai de uitwij^a^ vi^i ü.:r. de i re te a
uit "üostgaarüe"» .
Buiten üeko^^i cloed 6ên vtji de horen VOE. de ü.P. souder voel tvoro.eu
aijü Óas uit en vroegt" .ü wat willen jullie eig
en bueon de heer £• Ohollo to el aan.
Zo onutond de groto rucic c*x ellonde ia

Staf Adn
1.1,
Vdr.

liernard
P ju
Ft.

J*
M,

Soldaat 1«
t«t.
£.R. Watti^iuna*

'ii a



- V; RÈpbEBLii( MALOÉKOE •SËLATAN." ";"
(REPUBLIK OF SOUTH MOLUCCAS.)

Staf .Bataljon Noenoe-Sakoe.3.
Namlea. Straat.2.(Gap. a/d. Yssel.
Nr. :ei4-LXXH/BN.3./CCT.
Fokok. :Koetipan aoerat Dewan Wijk

Tertanggal 15-8-1972.
Laisp. :Tidak.

U
K E H A D A P A N .

Padoeka jang terhoemat

Padoeka toean, J{?i •;

Ditempat.
Capelle a/d. ïssel 17-Ü-1972,

Oleh karena soal Oostgaarde pada sekarang mengingat peroendingan jang terdjadi
pada tgl.9-8-1972,djam 20.00. sehabis perkelahian pada tanggal 7-8-1972. kira2
d jam 20.30. datnglah doea Recherse mengambil perhoeboengan dengan Cdt. S. WATTIKENA.
Feroendïngan jang terdjadi serta dibitjarakan jaitoe soal larangan Pjm.Toean
ü.LEIVAKABESSY.dan Pjm.Toean J. de FRETES.untuk masoek didalam w/w. Oostgaarde
sidang pada kami soedah mengirira doea Doerat kepada Dewan Wijk koerang lebih
toedjoeh minggu lamanja kami poen ta dapat balasan, dari jang berwadjib.

Melihat keadaan semangkin bertambah genting maka ta maoe Gdt.S«WATTIMSMA»dan
kedoeanja Recherse pada tanggal 8--8-1972 mengainbil poetoesan untuk beroending
jang haroes diadakan bersama2 dengan Wethouder dan Politie2 dari itoe tempat
(Gemeente.) dengan toedjoeh orang dari Dewan VJijk serta doea orang dari KPK dan
dari kami Missi jani Pjm. Toean D. LEWAKABESSIJ«B.HALLATUt J• LEATEMIA,Z.TENTUA.
Pada waktoe peroendingan diadakan maka kami mendapat hasil jang baik sekali oleh
karena di Nederland ini tanah DEMOCRATIE tidak ada seorang poen jang melarang
orang2 inasoek disiapa poen karena inilah Wet Negara Belanda. ternjata kesalahan
itoe terletak dipoendak dari Dewan V|ijk,segenap karena sebahagian jang lain kami
soedah kirim soerat kepada Toean2itoe,sebeloem terdjadi pertempoeran dengan ini
kami sebagai Cdt ditempat menbri tahoekan kepada Toean2 segenap dari badan
Pemerintah Daroerat bahwa nanti alian diadakan lagi peroendingan dengan instantie2
jang digedoeng dari Gemeente Capelle a/d. Yssel pada djam 20.00. tepat
tertanggal 23-8-1972. peroendingan ini.. jang diadakan di Gemeente Capelle ini
Untuk mendengar segala kepoetoesan kami bersama dari kedoea belah bahagian.
Tersoesoen poela kaai minta dari jang .berwadjib untuk soeatoe soerat keterangan
serta ditanda tangani oleh jang berwadjib didalam Gemeente ini sebagai soerat janj
Sjah untuk mendjauhkan segala salah paham diantara satoe demi jang l̂ in didalam
W/irJ.Oostgaarde antara bangsa dengan bangsa mau pun Fartai terbadap Partai ini.
Poela kami minta dari jang berwadjib jani karai poenja Wijkraad tersendiri.
Atas nama dari Cdt ditempat Oostgaarde B.VJATTIMENA.'oesoelkan bagi Cdt2.APRKS jang
tertinggi sampai kepada Pjm. Toean2 PEMERINTAH-DAROERAT. haroes berketinggian
dengan soal terseboet ini, inelihat kepada koetipan soerat dari DEWAN-WIJK
tertanggal 15-8-1972. pada punt l sarapai 5. jani baha^ian' A-B-C. serta kedoea
Toean ini mempoenjai Tanda tangan jang baik ini.

STAF, Adja

Temboesan.

Pjm. M. BEEKARD.
Pjm. J. TUPAMAHU.
Pt. Mi»'.JBIRAHIJ.



ACD

d: 'urn 2 9 OK1.13Ï3

RAPPORT VAN CFO.

AAN : CFO.

No. : 19.912 dd. 25-10-1973

Betreft : Demonstratie van TAMAËLA-aanhangers.
(Opnemen in CO. 1150̂ 92).

Door tussenkomst van ID.-Utrecht werd op 31.8.197
het volgende vernomen

heeft een gesprek gehad met een ingewijde
uit de TAMAELA-groepering. Deze man vertelde, dat door TAMAEL
aanhangers een demonstratie is gehouden bij de Indonesische
Ambassade te 's-Gravenhage. Deze demonstranten stonden onder
leiding van de minister van voorlichting . De reden om
in Den Haag te gaan demonstreren was tweeërlei, n.l.:
1. Te kennen geven het niet eens te zijn met de viering van

de onafhankelijkheidsdag.
2. Het eisen van onafhankelijkheid voor de Zuid-Molukken.
De bedoeling was in Den Haag de ambassadeur van Indonesië
gesproken te krijgen, doch dit ging niet door omdat zich pro-
Indonesië gezinde Zuid-Molukkers voor de ingang van de Ambass
de hadden opgesteld.
Deze pro-Indonesië gezinde Molukkers zijn leden van de groe-
pering API-Maluku en dus aanhangers van .
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6 SEP. 1973

Verbindingj No. 12.
Doss.: 17̂ /220-2.
Onderwerp: Demonstratie Zuidmolukkers.

21 au&ustus 1973.

Door de heer
v7èrd namens de No o dr e ge-

ring van de Republiek Maluku Selatan (groep TAMAELA)
vergunning gevraagd tot het houden van een betoging op
donderdag 16 augustus 1973•

Het doel was te protesteren tegen het beleid
van de Indonesische Regering ten opzichte van de Zuid-
Molukken.

Op donderdag 16 augustus 1973 verzamelden zie
naar schatting 500 Zuidmolukkers op het Malieveld te
1s-Gravenhage. Onder deze 500 personen bevonden zich
naar schatting 100 vrouwen en kinderen en 200 man van
hun ordedienst, leden van de APRMS (Ankatan Perang Re-
publiek Maluku Selatan).

Deze APRMS-leden waren allen gestoken in mili
taire camouflagepakken, voorzien van complete rangaan-
duidingen.

Te omstreeks 10.00 uur vertrokken de betogers
in optochtformatie van het Malieveld langs een tevoren
vastgestelde route naar het gebouw van de Indonesische
Ambassade, Tobias Asserlaan 8 te 's-Gravenhage.

Behalve Zuidmolukse vlaggen droegen zij span-
doeken met zich mee, waarop onder andere de volgende
teksten vermeld stonden:
"De EMS dood. Nooit, zo lang wij nog leven zal de EMS
blijven leven. MBNA HURIA"; "Wij blijven voor de HMS
strijden tot onze laatste bloeddruppel"; "Eens gepro-
clameerd, blijft geproclameerd, 25 april 1950".

De wandeling van het Malieveld naar de
Tobias Asserlaan werd bewust door de Politie vertraagd
omdat bij aankomst van de betogers bij de Indonesische
Ambassade moeilijkheden verwacht werden.

- Op -
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Op het terrein van de Indonesische Ambassade
hadden zich ongeveer honderd pro-Indonesische Zuidmoluk-
kers opgesteld, die kennelijk de bedoeling hadden om
de demonstratie eventueel met geweld te verstoren.

Deze pro-Indonesische Zuidmolukkers waren le-
den van de Ankatan Pemuda Indonesia Maluku (APIM), on-
der leiding van >.

, en

i - Bij de APIH-leden
voegden zich leden van de Radicale actiegroep MS links
onder leiding vaa

en ,

Be anti-betogers stonden op het ambassadeter-
rein en hadden de omheining met Indonesische vlaggen ge
drapeerd.

Van politiezijde werd op het Ambassadeperso-
neel en de Indonesische Ambassadeur een beroep gedaan
hun invloed aan te willen v/enden om deze anti-betogers
in het gebouw te houden, teneinde moeilijkheden bij de
confrontatie met de betogers te voorkomen.

De Indonesische Ambassadeur deelde echter me-
de, dat hij niet kon voorkomen dat de Indonesische Molu
kers bij de hekken bleven staan om uit eigen vrije wil
het gebouw van de Indonesische Ambassade te verdedigen
tegen agressie van buiten»

Toen de betogers omstreeks 11.30 uur achter d
aldaar geplaatste dranghekken langs het Ambassadegebouw
liepen, raakten de gemoederen aan beide Zuidmolukse zij
den zo verhit, dat er een v/are scheldkanonnade ontstond

De betogers, die aanvankelijk vergunning had-
den gekregen om op het trottoir,aan de overzijde van de
weg voor de Indonesische Ambassade, 10 tot 15 minuten
stil te staan om enkele volksliederen te zingen, zagen,
in nauw overleg met de Politie, ervan af om van deze
vergunning gebruik te maken.

Dank zij de door de Politie rigoureus getrof-
fen maatregelen en het feit dat de betogers langzaam
doorliepen inplaats van stil te staan, kon een vechtpar
tij tussen de tegenover elkaar staande Zuidmolukse groe
pen worden voorkomen»

De mars terug naar het Malieveld verliep zon-
der incidenten. De pro-Indonesische Zuidmolukkers werde
door de Politie op het terrein van de Indonesische Ambs
sade gehouden totdat de deelnemers aan de betoging, in
hun autobussen en privé wagens, om omstreeks 14.00 uur
1s-Gravenhage hadden verlaten.

JUINDE,



RAFFOKT VAM C

AAN : CFO

im. : ut.

BETR. : Demonstratie van TAMASLA-groqpering
op 16.8.73. _

Van
het navolgende vernonen:

werd op 1̂ .8.73

De "leiders" van de noodregering hebben besloten om op
16.8.73 hun aanhangers in den Haag te laten demonstreren
tegen de IndoneSsche ambassade i.v.ra. hun activiteiten
tegen de Zuidmolukkers h.t.l.
Ag.n deze demonstratie waarvan

de
organisatoren zijn, zal o.ni. v/orden deelgenomen door de
commando's in uniform.
Het aantal demonstranten is niet bekend.
De afinars zal om 10.00 uur plaatsvinden vanaf het Malieveld-
Aan de demonstranten, die spandoeken met sica mee sullen
dragen, is door de "min.v.defensie" ' sde_ strikte
opdracht gegeven geen incidenten uiiS'te lokken.
Bij eventuele moeilijkheden dienen sij de hulp van de
politie in te roepen.



HAPPORT V AI I G

AAN : CFO

IIH. :
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Betreft : Demonstratie van de TAMAeLA-groepering tap
K __ ci
L .̂  . \

tap.

Op'Ik augustus 1973 werd van ID GP 's-Gravenhaget , het

volgende vernomen.

Door de haagse politie is vergunning afgegeven scan voor een demonstratie

op 16-8-1973, te houden door de TAMAeLA-fcroepering. Vergunninghouders/
organisatoren zijn:

De opkonst wordt geschat op 600 personen, waaronder 200 ordebewaarders/

coanaado's.

Te 09.30 uur zullen de demonstranten zich verzamelen op het Malieveld,

waarna ora 10.00 uur de af mars in de richting van de Indonesische ambassade
zal zijn.

De demonstrerende groep zal gedurende ca. 10 minuten voor de iadonesische

ambassade blijven staan0
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RAPPORT VAH C 25-9-1973
AAN : CFO
NO. : 19.721
BETR. : "Kwestie Apeldoorn".

Op 3 -8-1973 werd
het volgende vernomen

zei niet pessimistisch te zijn over de situatie rond de
van Oldenbarneveldtstraat te Apeldoorn. Van êên der contact-
mensen van TAHAELA vernam , dat het de jongeren uitdruk-
kelijk is verboden, over te gaan tot lijfelijk geweld.
Geweld in de vorm van vernieling c.q. bedreiging wordt door
de vingers gezien. In een vergadering met TAMAELA en zijn
contactmensen is uitdrukkelijk gesteld, dat iedere vorm van
lijfelijk geweld zal worden gezien als insubordinatie en
zal ook als zodanig worden gestraft. Een dergelijke greep
naar de macht van de jongeren zal niet worden geduld. De
Commando*s en de jongeren houden zich strikt aan dit bevel,
bang als zij zijn voor de nog steeds grote invloed van
TAMAELA op de ouderen. Gijzeling is dan ook nagenoeg- uitge-
sloten. Dit gegeven geldt uiteraard alleen voor de trouwe
volgelingen van TAMAELA. kan niet overzien wat zelf-
standige groeperingen in deze kwestie zullen ondernemen.
De acties die ondernomen worden vanuit de TAMAELA groep
zijn in opdracht van het topkader.



ACD

datum

CO

b.

01FBU97*
l (></

d.

C ( ) nr.: ?Vl65 el-d- 30-1-1971*

Aan : CFO

Betreft : Zuidraolukkers - diversen

Bijl.:

Van
navolgende vernomen:

werd op het

Op zaterdag, 5.1.71* zal de "acting president" I.J.TAMXELA
in Vaassen een nieuwjaarsreceptie houden.
Voor deze receptie zijn alle leden van de noodregering
uitgenodigd.

M.b.t. de schietpartij te Apeldoorn op 1.1.7̂  in de
nacht, deelde mede hieromtrent nog geen informatie
te hebben ontvangen.
Hij zegde toe een onderzoek te zullen instellen.
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datum 20FE8.1975

CO

b. d. -—

C ( CFO) nr:

Aan : (JFO

Betreft : TAMAÊLA-groepering.

d.d. t.yr

Bijl.:

Op 27-1-1975 werd
vernomen:

het volgende

Sinds dinsdag 21 januari 1975 wordt in verschillende
plaatsen waar concentraties zijn van de TAMAËLA-
groeperingen de RMS-vlag uitgestoken.
E.e.a. is het gevolg van een oproep daartoe van
!TAMAËLA. TAMAËLA heeft zijn aanhangers namelijk laten
weten dat hij, door het aanbieden van een memorandum
aan VN-secretaris generaal WALDHEIM, heeft weten te
bereiken dat de "stem van de RMS" nu eindelijk wordt
gehoord in de Verenigde Naties.

txsxx*
Typ.CW.
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datum 10APR1975

C (UfO ) nr.: -4-s. j fc«M d.d. 1°-^

Aan : CFO,

Betreft : Moeilijkheden met Molukkers te Opheusden.

Bijl.:

Op de persconferentie die professor VERKUTL op 21-3-19
te Amersfoort hield, ia hij nogal aangevallen door aan
wezige S.M.S.'fos.
Een zekere1 , een Jongere man, heeft VERKUYL
tegen de ÏJ.M.S'ers in verdediging genomen,

Dit was niet naar de zin van aanwezige TAMAeLA-aanhan-
gers, die daarop gedreigd hadden die avond uit
Opheusden te verjagen, daartoe zouden zij hulp krijgen
van commando's uit andere plaatsen.

In de avonduren verslechterde de situatie te Opheusdcn
en om 22.20 uur zouden reeds enige commando's te Ophev
den zijn gearriveerd.

Later werd vernomen dat ca, 20 commando's zich hadden
verzameld in de woning van

te Opheusden.
Deze commando's waren aangevoerd in 2 busjes.
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datum O 9 J U N 1 1 9 / 5

CO

b. d.

C (CFO ) nr.:

Aan :

Betreft :

5" J d.d. 0

CFO

Problemen rond het wijkgebouw in Barneveld.

Bijl.:

Op 12.5»75 werd uit een bron waarvan de geloofwaardigheid
nog niet beoordeeld kan worden, het volgende vernomen.

Ter ere van de opening van het wijkgebouw in Barneveld ±s
er een vlag van de Hepubliek der Zuid-Molukken gestuurd
door de Badan Persatuan om deze bij de opening te doen ont-
plooien.

Toen een TAKAeLA-aanhanger, dit hoorde
heeft hij een bijl gepakt en heeft de vlaggemast omgehakt.
Omdat hieruit natuurlijk moeilijkheden ontstonden, heeft

een aantal mensen opgeroepen naar Barneveld te
komen, bij deze mensen was o.a. met nog een
aantal andere figuren uit Moordrecht.

MP.

301A10



s.
Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer 737

VRAGEN
door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 107
Van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering

schriftelijk gegeven antwoorden

368. VRAGEN van het lid Jongeling (G.P.V.) over de
ongeregeldheden bij Zuidmolukkers te Apeldoorn.
(Ingezonden 3 augustus 1973.)

1. Kunnen de Ministers een overzicht geven van de toe-
dracht van de ongeregeldheden, die zich sinds december 1972

.hebben voorgedaan in de Zuidmolukse woonwijk te Apel-
doorn?

2. Wat is door politie en justitie verricht ten einde de open-
bare orde te handhaven, het goed der bewoners te beschermen
en de schuldigen aan de ongeregeldheden te vervolgen?

3 Indien de gesignaleerde ongeregeldheden hun oorsprong
vinden in spanningen tussen Zuidmolukkers die naar Indonesië
willen terugkeren en Zuidmolukkers die vasthouden aan het
ideaal van een zelfstandige republiek, kan een oplossing van de
i üngen dan bewerkstelligd worden door te bevorderen, dat
zij die dat wensen, metterdaad gebruik maken van de mogelijk-
heden om naar Indonesië terug te keren?

ANTWOORD van Minister De Gaay Fortman (Binnen-
landse Zaken), mede namens de Ministers van Justitie en van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. (Ingezonden
8 november 1922>) (Zie ook Aanhangsel Handelingen Tweede
Kamer, 1972-1973, bladz. 3113.)

1. Uit ingewonnen ambtsberichten is gebleken, dat de oor-
sprong van de ongeregeldheden moet worden "gezocht in een
kerkelijk conflict, dat tot een vijandige stemming tussen de
twee betrokken groeperingen heeft geleid.

Als gevolg van dit conflict vond in december 1972 de ver-
kiezing van een nieuwe wijkraad plaats, waarin één van de
grreneringen niet meer was vertegenwoordigd. Daarna spitste
tf :atie zich toe.

Ondanks bemiddelingspogingen van de burgemeester' van
Apeldoorn en van de zijde van de gemeente gegeven faciliteiten
kwam het in de nacht van 9 op 10 mei 1973 tot handtastelijk-
heden, voornamelijk tussen jongeren. De partijen kwamen daar-
bij zo vijandig tegenover elkaar te staan, dat een aantal be-
dreigde gezinnen tijdelijk elders moest worden ondergebracht.

De burgemeester heeft vervolgens de eis van de wijkraad om
twee gezinpen voorgoed uit de woonwijk te verwijderen, van
de hand gewezen en aan beide partijen duidelijk gemaakt, dat
voor geweld niet zou worden geweken. De uitgeweken groep is
op 14 mei onder potitiebescherming naar de woonwijk terug-
gebracht.

2. Behalve de sub l bedoelde activiteiten van de zijde van
het gemeentebestuur om het conflict te verzachten werd de
politiesurveillance verscherpt ter bewaking en ter beveiliging
van personen en goederen. De burgemeester, de officier van
justitie en de hoofdcommissaris hebben in het bijzonder na de
nacht van 9 op 10 mei intensief overleg gepleegd.

In totaal is tegen 20 Molukkers proces-verbaal opgemaakt en
enkelen daarvan zijn in verzekering gesteld en Voorgeleid; in
één geval is een snelle berechting bevorderd. De burgemeester
en de officier van justitie hebben ten slotte de wijkraad schrif-
telijk bericht dat alle Molukkers zich aan de wet hebben te
houden.

3. De gesignaleerde ongeregeldheden vinden hun oorsprong
niet in spanningen tussen Molukkers die naar Indonesië willen
terugkeren en Molukkers die vasthouden aan hun ideaal van
een zelfstandige republiek, doch in onenigheid binnen de in de
woonwijk in Apeldoorn gevestigde kerk, zoals in het antwoord
op vraag l aangegeven.

De Molukse woonwijk te Apeldoorn wordt grotendeels be-
woond door Molukkers, die zich in het verleden voor een terug-
keer naar Indonesië uitspraken. Daartoe behoorden ook de
gezinnen, die moeilijkheden hebben ondervonden.

Mochten betrokkenen daadwerkelijk willen repatriëren, dan
kunnen zij rekenen op de normale daartoe door het departe-
ment van CRM te verstrekken faciliteiten.

Zitting 1973-1974 Aanhangsel TWEEDE KAMER


