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RAPPORT VAN C.

Aan : CFO.

Ho. : l̂ .jMt

Betr.: Zuid-Molukse zaken»

37.10.71

Van werd op 29-9-1971 het
volgende vernomen.
Door een ziekere t zou

zijn opgericht "WILAYA-I"
(Wilaya = Daerah = landstreek).

is een aanhanger van de M.M. De aanhang van"WILAYAr'
bestaat ook uit M.M.-aanhangers*
De nieuwe groep wil direct (rechtstreeks) contact met TAMAEL
Ook de financiële"bijdragen wil zij rechtstreeks aan TAMAELA
doen toekomen.
Het is niet bekend hoe groot de aanhang van "WILAYA-I" is;
het moet nog blijken of deze groep levensvatbaar is.
"WILAYA-I" omvat de noordelijke provincies.



2 OKT. 1972 *!

CO

RAPPORT VAN C

AAN : GFO

NR. : 16.905 3.10.1972

B3TR.: TAMAELA

Op 11.8.72 werd via de ID-Utrecht
het

volgende vernomen:

TAMAELA loopt volgens "helemaal op zijn laatste (poli-
tieke) benen", omdat hij tijdens de bijeenkomst in het
Jaarbeurscongrescentrum zulke grote beloften heeft gedaan
en deze zo zeer aan een tijd heeft gebonden dat hij nooit
waar zal kunnen maken wat hij heeft beloofd.
Hij heeft beloofd dat binnen een jaar resultaten in de
Veiligheidsraad zullen worden bereikt.
TAMAELA schermt nu met zijn "geweldige" relaties in Canada,
Volgens bestaan die relaties helemaal niet en drijft
TAMAELA in feite alleen op de morele en financiële steun
van een zekere

was aanwezig op de bijeenkomst in de Jaarbeurecon-
greszaal te Utrecht.
Veel TAMAELA-aanhangers maken zich thans bijzonder druk
voor een zgn. goodwill-missie naar "Amerika".
In feite is het een zang- en dansgroep, die op uitnodiging
of door toedoen van (w.s.) naar Canada gaat.
Met "goodwill-kweken" bij de UNO, zoals soms beweerd wordt,
heeft dat allemaal niets te maken.
Zeker is dat TAMAELA thans weer zoveel mogelijk geld uit
zijn aanhangers probeert te persen, waarbij teruggave op
vrij korte termijn wordt beloofd (dit allemaal om het UNO-
debuut tot een succes te maken).
Volgens is het allemaal humbug enpleegt TAMAELA in
feite oplichting op grote schaal.
Er gaan geruchten over zgn. "schuldbrieven", die door of
namens TAMAELA zouden worden uitgegeven,,doch moet
eerlijkheidshalve opmerken, dat M 3 i nog nooit zo'jô schuld-
brief heeft gezien (hij is zelf jjoor d« TAKAELA-aanHangers
niet benaderd ora ook een bijqrage te,leveren; hij wijjt dat
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aan het feit dat 20 langzamerhand teE JüsS^ÜL .JUS: jlai Hij
TAMAELA helemaal niet serieus neemt en hem een oplichter en
Tolksmisleider noemt).

gelooft dan ook niets van de , ook hem bekendet ge-
ruchten dat TAMAELA contact met in Nederland gevestigde
Ambassades zou hebben.
Het gerucht dat TAMAELA contacten in Djakarta zou hebben
lijkt meer grond te hebben.
TAMAELA heeft dat lang geleden zelf wel uitgelaten en het
lijkt voor hem, TAMAELA, thans meer zinvol dan ooit,
al was het alleen maar om "ergens zijn kop te kunnen redden'
wanneer zijn debacle en oplichterij bekend worden.
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RAPPORT VAN C 24.10.72

AAN : CFO \. J 17.089

BETR. : Bezoek Pres. SUHARTO aan België

die nog niet op de hoogte was van het voorgenomen bezoc
van de Indon. Pres. aan België, gaf als zijn mening, dat van
de üijde van de MM-commando's niets tegen dit bezoek zal
worden ondernomen.
De monstraties hebben geen enkele zin, het is geld verkwister
en tijd verspilling* MANUSAMA heeft twintig jaar gedemon-
streerd zonder enig resultaat.
Gewelddadige acties hebben tot gevolg dat men de goodwill in
de wereld verliest terwijl het juist deze goedwill is die
de "acting president" I.J. TAMALELA hard nodig heeft, om het
3RMS-ideaal te kunnen verwezenlijken. Nog dit jaar zal de
kwestie van de RMS bij de V.K. aanhangig worden gemaakt. Het
zou derhalve niet getuigen van wijsheid in dit stadium ge-
welddadige acties te voeren. verklaarde echter niet te
weten hoe de andere Zuidraolukse organisaties over het bei oek
van SUHARTO aan België denken.
Hij verwacht echter dat ook hen duidelijk is geworden dat de
palestijnen met hun recentelijk gepleegde terreurdaden slecht
bereikt hebben dat de wereldopinie zich tegen hen heeft ge-
keerd.

die het gebruik van de a.g. briefbommen afkeurt, ver-
klaarde wel bev,ondering te hebben voor de vindingrijkheid vai
de Palestijnen. Hij is van oordeel dat voor het vervaardiger
van dergelijke bommen een speciale opleiding nodig is. Over-
name van Palestijnse strijdmethoden Cvliegtuigkaping, brief-
bommen, en*.) door ̂ uidmolukkers acht hij uitgesloten* Da'
Palestijnen" hebben voldoende uitwijkmogelijkheden, zij komen
naar Nederland, voeren hun opdracht uit en vertrekken naar
elders. Bij de Zuidmolukkers ligt het anders,voor hen zijn ez
geen mogelijkheden, zij zijn gebonden aan het kleine Nederlar



AAN : CFO.

No. : 19.709

Betreft : Derde

P

"RMS-Hegering" in Nederlan
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D.t;v. ID GP Nijmegen werd op 12 september 1973 het volgende
vernomen

De Badan Perintis Bersatu HMS (organisatie, onder voorzitter-
schap van , welke streeft naar het
herstel van de eenheid onder de Zuidtnolukkers) is benaderd
door Zuidmolukkers die te kennen gaven te behoren tot/ zich ge-
schaard te hebben achter een zogenaamde "derde regering in de
maak".

Tot deze "derde regering", of haar aanhang, moeten vooral wor-
den gerekend ontevreden (ex-) aanhangers van TAMAeLA, verder
zijn er ook aanhangers van de B.P.R.M.S. bij.

Aan de Badan Perintis is het voorstel/verzoek gedaan zich aan
te sluiten bij deze nieuwe groepering.
Aangezien echter over de doelstellingen e.d. weinig concreets
werd medegedeeld, heeft Badan Perintis voorlopig de boot afge-
houden.

is slechts te weten gekomen dat men ook jongeren wil op-
nemen in de "derde regering" en dat een van de leidende figuren
van deze beweging de voormalige "minister van binnenlandse za-
ken" van TAMAëLA, , is.



datum 2 6 Ui, s--/3

RAPPORT VAN CFO.

AAN : CFO.

No. : 19.913 dd. 25-10-1973

Betreft : Diversen mbt. Missi Muiter.

Door tussenkomst van ID-Utrecht werd op 31*8.1973
het volgende vernomen

TAMAELA verblijft momenteel in
Canada in afwachting van de behandeling van de zaak van de
Zuid-Molukken. TAMAELA mag zelf de zitting van de VN in New
York niet bijwonen, maar hij wil wel zo dicht mogelijk in de
buurt zijn*
Zijn belangen in New York worden behartigd door "zijn" minis-
ter van Buitenlandse Zaken
Alvorens naar Canada te reizen is TAMAELA nog in Ethiopië
geweest, omdaar een conferentie te gaan bijwonen op uitnodi-
ging van de Keizer van Ethiopië.
Welke conferentie TAMAELA bezocht heeft is niet bekend.
TAMAELA heeft in Addis Abeba ook nog een persoonlijk gesprek
gevoerd met Keizer HAILLE SELASSI omtrent de problematiek
rond het verkrijgen van onafhankelijkheid. Het is TAMAELA ge-
bleken, dat hij steun kan verwachten van diverse Afrikaanse
landen, als de zaak Zuid-Molukken in de VN ter sprake zal ko-
men. Deze Afrikaanse landen zullen dan ook voor onafhankelijk
heid van Ambon stemmen.

TAMAELA heeft in Indonesië zeer veel aanhangers, onder divers
geledingen. Ook in Indonesië weet men, dat de zaak Zuid-Moluk
ken in de VN zal worden behandeld* De aanhangers in Indonesië
zijn bereid onmiddellijk na een positief bericht in actie te
komen, om de weg voor TAMAELA vrij te maken* Verwacht wordt
dan een bloedige confrontatie met de Indonesische autoritei-
ten. In Indonesië worden in ieder geval voorbereidingen ge-
troffen TAMAELA als president van de Zuid-Molukken binnen te
halen.
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In Nederland zijn diverse TAMAELA aanhangers druk doende de
aanhangers van Ir. MANUSAMA te "bewerken". Men wil voor alles
een eenheid bewerkstelligen onder de Molukkers in Nederland.
Vanuit Arabon is door een geheime, pro TAMAELA gezinde groe-
pering een brief gestuurd aan Ir. MANUSAMA met de waarschu-
wing niet op eigen houtje acties te gaan ondernemen ter ver-
krijging van onafhankelijkheid.
Men drong er bij MANUSAMA op aan zich aan te sluiten bij de
grootste groepering van TAMAELA.
Een copie van deze brief is gestuurd naar de leider van de
Badan Pereatuan Ds. METIARI. METIABI heeft reeds verklaard
die eenheidsgedachte niet verwezenlijkt te zien worden. Hij
wil in ieder geval de Badan Persatuan niet aan TAMAELA binden

Onder de TAMAELA aanhangers zijn de verwachtingen zeer hoog
gespannen m.b.t. de uitspraak van de VN vergadering. Men ver-
wacht algemeen dat de VN zich voor onafhankelijkheid zal uit-
spreken. Leden van de API-Maluku voelen deze stemming onder
de TAMAELA aanhangers. Men zal in de komende tijd trachten
deze eenheidsgedachte te torpederen. Zij zullen er alleen
maar op uit zijn tweespalt onder de Molukkers te zaaien.



. 4>&- '• 'ïl
datum 05W1974

CO

b.
d. —

C ( ) nr.: 7^/665 d.d. 5-1 .̂

Aan : CFO

Betreft - : Tetmaëla-groepering benadert Keiezen.

Bijl.:

Van een bron

vernomen:
werd op k-J-^k het navolgende

De noodregering van Tamaëla stelt pogingen in het
werk om de Keiese bevolkingsgroep, die zich voor het
merendeel pro-Indon./neutraal heeft opgesteld, voor
de RMS gedachte te winnen. zal in Vaas-
sen en omgeving een aantal invloedrijke £ei~ëzêxi be-
naderen terwijl naar Nistelrode zal rei-
zen voor een gesprek met de aldaar woonachtige Keie-
zen . Ook zij die zich bij de APIM hebben aangeslott
zullen worden benaderd.

301 Al O



N O T I T I E .

VAN : GFO/A.

NUMMER : 1076.

K*
datum

CO
b.

90KT. 197%

BETREFT : Internationale contacten van de TAMAeLA-groepering.

Aan het augustus/september 197̂  nummer van het maandblad van
de TAMAeLA-groepering wordt het volgende ontleend.

Op zondag 3 februari 197*t is te Manhattan (VS) opgericht
het » AMERICAN COMMITTEE FOR THE RECOQNITION OF SOUTH MO-
LUCCAS"̂ f?DEPBNDENCE" (A.C.R.S.M.I.).

> Hiertoe werd besloten tijdens een bijzondere vergadering van
de "UNITSD ISRAËL WORLD UNION".

Het A.C.R.S.M.I. houdt in oktober 197̂  een algemene vergade-
ring. TAMAeLA en zijn "minister van buitenlandse zaken",

zijn voor deze vergadering uitgenodigd
en zullen er verslag uitbrengen over de laatste ontwikkelingen
ra.b.t. hun "strijd" voor de onafhankelijkheid van de Zuidmo-
1ukken.

CFO; ,



ACD / 10 r.

datum

CO

b.

25NUV.1974

d.

C (CFO) nr.: ^-L|\\-d- "2-12.-U

Aan : QJfQ

Betreft : Activiteiten van de "noodregering"

Bijl.:

Van werd ,op 13-9-197**
vernomen dat de "acting president" I.J« ïAMAELA, die
zijn werkzaamheden in New York heeft hervat, binnen-
kort een aantal medewerkers uit Nederland zal aantrek*
ken om hem te assisteren.
M.b.t. de contacten op internationaal niveau deelde

mede dat de Israëlische regering begrip heeft ge-
toond voor het Zuidmolukse vraagstuk. Hij gaf te ken-
nen dat er nog regelmatig contact plaats vindt.
Over de resultaten hiervan kon hij echter geen mede-
delingen doen. Voorts zonden de regeringsleiders van
Guinee-Bieeau hun sympathie hebben betuigd aet het
Zuidmolukse streven. ~ was hoopvol gestemd over
deze internationale contacten en gaf derhalve te kenn<
zich niet te storen aan hetgeen de heer VONDELING kor-
telings tijdens een interview over de Zuid Holukkers
heeft verklaard. Wij kennen het standpunt van Neder-
land en dat is de reden dat de "acting president" in
het buitenland erkenning tracht te vinden, aldus

301A10
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ACD /lyyfJy
datum 19AUG.1975

CO

b. d. __
•

. lC (CFO ) nr.: f** i]>Q& d.d.
/ / J

Aan : CFO

Betreft : Activiteiten van TAMAELA onder Keiezen

Bijl.:

_ Op 1.8.1975 werd
het volgende vernomen

Een dissidente TAMA.SLA-aanhanger vertelde, dat de Keie^s
als lijfwacht en woordvoerder met TAMAELA

mee Is geweest naar Helmond om daar de Keiezen te activeren
voor TAMAELA. Als motivatie wees hij hierbij op het
Kaka-dik-verband (oudste-jomgste broer) tussen Ceram
en de Kei-eilanden.

Volgens neemt de TAMAELA-aanhang sterk af.

301A10
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datum 2 6 A U G 1 9 7 5

CO

b.

C (CFO) nr: J^~j 1<§&I d.d.

Aan : C F"o

Betreft : Benadering Keiezen door TAM AELA-groepe ring.

Bijt.:

Van werd op ̂ .6.75 vernomen
dat leden van de TAMAELA groepering uit Limburg op 17.5.75
in Helmond een voorlichtingsavond hebben gehouden voor de
aldaar woonachtige Keiezen. Het doel hiervan was om betrokke
nei} die voor het merendeel pro-Indon. zijn, voor de SMS
gedachte te winnen.De dertig overwegend jongere Keiezen,
die deze bijeenkomst bijwoonden hadden, yeel kritiek op het
beleid van zowel MANUSAMAjals IÏAMAELA,' hetgeen een levendige
discussie tot gevolg had. De organisatoren vonden het een
geslaagde bijeenkomst en zijn voornemens in de overige
Keiese woonwijken dergelijke voorlichtingsavonden te orga-
niseren.

2<f.7.1975
50.7.1975

301A10



datum

CO

b.

0 3 S E R 1 9 7 5

d.

C ( CF

Aan

Betreft

) nr.: d.d.
CF

Aansluiting van Keiezen bij de Tamaelagroepering.

Bijl.:

Van werd op 1̂ .8.75 vernomen,
dat er op 26.7.75 een tweede voorlichtingsavond in de Keieze
woonwijk te Helmond is gehouden door de TAMAELA-groepering.
Hierbij waren o.m. aanwezig! *"pres" TAMAELA en zijn "min. van
Defensie"' . Volgens was er van Keiese zijde
vrij grote belangstelling. Zelfs uit Nistelrode was een groot
aantal Keiezen naar Helmond gekomen.
TAMAELA en vnd. hebben een langdurig gesprek gehad
met één van de woordvoerders van de Keiese jongeren

. Men schijnt tot overeenstemming te zijn ge-
komen en de verwachting is dat er zich op korte termijn vele
Keiezen bij de TAMAELA groepering zullen aansluiten. In ver-
band hiermee waren de Keiezen op 2.8.75 uitgenodigd voor het
bijwonen van de door de TAMAELA groepering georganiseerde
Ambon-avond te Vaassen.
Hier zijn zij slaags geraakt met leden van de KPK welke vol-
gens nogal provocerend optraden. De hele "rel" moet
volgens echter gezien worden als een oude vete nl. Alme
lo en Nijmegen.
Op de vraag of de commando's de mishandeling van hun "staate
secretaris door de KPK zullen wreken deelde mee
dat e.e.a. reeds is bijgelegd.

MP.
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datum

CO

b.

16FEB.1976

d.d.
1 6 FEB, 1976

Tamaela-groepering

Bijl.:

Van

vernomen.
werd het navolgende

De feestelijkheden i.v.m. de verjaardag van "president"
TAMAELA op 13 december a.s., zullen niet zoals aanvankelij
in de bedoeling lag in Venlo plaatsvinden* Het merendeel
heeft zich n.l. uitgesproken voor een centraler gelegen
punt hetgeen n.a.w. Utrecht of Nijmegen zal worden.
TAMAELA zal deze feestelijkheden persoonlijk bijwonen.

M.b.t. de Keiezen deelde mede, dat de aansluiting val
hen bij de TAMAELA groepering z'n beslag nog niet heeft
gekregen. De bekende • die als woordvoerder
voor de Keiezen optreedt, ̂g[ wel bereid zich met de
TAMAELA groepering in te zetten voor de bevrijding van
de Molukken maar wil TAMAELA niet erkennen als^president"
De "staatssecretaris van BiZaRf is door de
noodregering aangewezen alsntfĝ hier met de Keiezen over
te onderhandelen.

Over de activiteiten van de Staf Missie Militair deelde
mede te hebben vernomen dat zij met steun van de

bekende WESTERLING het e.e.a. willen ondernemen.
Alhoewel hij niet van de exacte plannen op de hoogte is,
heeft hij, vanwege de bemoeïngen van Westerling hiermee,
het vermoeden dat h<?t êSn of andere actie betreft op de
Molukken,

301A10
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datum ? 6 A l ) & " > ? 6

CO

b.

T-C ( CFO) nr.: ~^t>l GL^^ -̂l d.d.

Aan : Ot

Betreft : EMS vertegenwoordiging in Oostenrijk

Bijl.:

Van werd
vernomen dat de TAMAELA groepering op 7.8.19?6 in Utrecht
bijeen is geweest waarbij als gast aanwezig was prof.
dr. uit Oostenrijk. Laatstgenoemde deelde
de aanwezigen mede voor de RMS toestemming te hebben
verkregen in Veneneen vertegenwoordiging te openen. Hij
verbond er de voorwaarde aan dat er geen acties mochten
worden gevoerd, de buitenlandse vertegenwoordigingen in
Oostenrijk met rust gelaten diende te worden en dat er
geen RMS propaganda gemaakt mocht worden. N.a.w. zal
betrokkene als vertegenwoordiger optreden voor de RMS
in Oostenrijk.

301A10 - 506622*



datum C 1 J£C ] g ;•

Aan

Betreft

d.d.
f 1 DEC, f978

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen:

werd op 18.10.1976

De vertegenwoordiger van Benin (het voormalige Dahomij)
heeft op 29 sepfc. 1976 in het kader van de dekolonisatie
in de VN de kwestie O.Timor, V.Iran en de Z.Molukken
ter sprake gebracht* De aanhangers van TAMAELA zijn zeer
/enthousiast over het bereikte resultaat*

deelde voorts mede dat nu getracht aal worden de bunrst
ten van Benin aan de zijde van de HMS te krijgen. Voorts
zal TAMAELA een bezoek brengen aan Angola en Mozambique.

Op 13 oktober j.l* ontving de Mmin. van Defensie"
een schrijven van het Min. van OEM waarin ĥij

op de hoogte werd gesteld van het door de minister genomen
besluit om vanaf 17 oktober a.s. geen nieuwe kerkgenootscha
pen meer in de bestaande Z.Molukse kerken toe te laten.

heeft hier zijn misnoegen over uitgesproken en
te kennen gegeven hier tegen te zullen protesteren*
Volgens betrokkene heeft de Nederlandse regering kerken
aan het Z.MOlukse volk ter beschikking gesteld voor het
houden van hun kerkdiensten. De Gredja Nasional heeft
derhalve het zelfde recht als de GUM om van deze kerken
gebruik te maken.

M.b.t. het ontbinden van de KPK deelde mede dat de
TAMAELA groepering hieromtrent nog niet door de Nederlandse
overheid was benaderd.
Hij verklaarde niet te verwachten dat zij zullen worden
benaderd omdat
a. de Nederlandse regering geen contact heeft met de TAMAEI

groepering
b. Het corps commando's dat tot de TAMAELA groepering be-

hoort geen orde-dienst is zoals de KFK, maar een leger-
eenheid ae. welke na de eventuele bevrijding ingezet zal
worden als bezettingsleger in de Molukken.

301A10 - 506622*



AC D /.J* f.
datum 17D&1976

CO

b. d.

C ( C F O ) n r ,

Aan :

Betreft : Regering TAMAELA

d.d.

Bijl.:

Op 26.10.1976 werd
het navolgende vernomen:

In de periodiek KANDJOLI- speciale editie - wordt melding
gemaakt van het openen van een vertegenwoordiging van de
(TAMAELA) RMS-regering in Oostenrijk.
Voorts wordt een artikel gewijd aan TAMAELA's bezoek aan
BENIN

301 A1 O - 506622*



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

RAPPORT VAN C/CFO
Nr.
Aan

77/58
CFB

dd. 6.1.

datum 7 JAN 1377

CO

Distr.: BijlageM:

Afschr.: BO:

Betreft: Amboiuiezen.

In de Zuid-Molukse wereld in Nederland is rumoer ontstaan door
een plan van de Tamaela-groep over z.g.invasieplannen op Zd-
Molukse eilanden. E.e.a. ie de laatste paar weken in vrij
"brede Zd-Molukse kring besproken. M anus am a c. s. alsmede de
Indonesische Ambassade zijn hiervan op de hoogte. Manusama
heeft (nog) niet gereageerd.. De Tamaela-groep, waaronder

stelt zich op het standpunt^ dat
van deze zaak geen geheim dient te worden gemaakt. Er zouden
rond 15000man uit de gehele wereld bereid gevonden moeten wor-
den de Zd~Molukken te bevrijden. In januari 1977 zullen uit
Nederland 5000 Zd.-Molukkers moeten vertrekken voor een oplei-
ding van "5 maanden in een Afrikaans land. Dit plan wordt UM£§
in Zd.-Molukse kringen, zowel door vó'ó'r- als tegenstanders van
Tamaela serieus genomen. In zijn totaliteit is men enthousiast,

Op zaterdag, 20-11-76 zal hierover in Lunteren een vrij uit-
voerige vergadering worden gehouden en naar alhier werd ver-
nomen «al vooral
aldaar de aanwezigen wijzen op de konsekwenties van een derge-
lijk plan ook al i.v.m. de juridische aepekten (vreemde krijgs-
dienst. Het moet niet uitgesloten worden geacht, dat hij de
aanwezigen zal wijzen op de mogelijkheid, dat Tamaela deze
operatie aankondigt zuiver en alleen om er financieel beter vai
te worden. Diegenen, die bereid zijn aan de operatie deel te
nemen moeten n.l. f.150.- betalen z.g. voor de aankoop -tean uni-
formkleding en is van mening, dat de eveneens
mee te brengen j5 pasfoto's z.g. voor nieuwe paspoorten, slecht*
larie is. Niettemin zijn vele Zd.-Molukse jongeren enthousiast
en zijn er maar enkelen, die een remmende faktor kunnen vormen
De groep Tamaela organiseert de diverse bijeenkomsten van de
verschillende wijken. In december komt een vertegenwoordiger

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. l f. rapport nr. ID 1847-76.

van het Afrikaanse land (ean neger) waar de opleiding zal plaats
vinden,naar Nederland om de mogelijkheden te "bespreken.
Tamaela heeft er sich over uitgelaten, dat de Zd.-Molukse jonger*
in Lunteren kritisch en daardoor lastig zijn. Dat komt vermoede-
lijk omdat er onder hen jongens iitten, die hoger onderwijs heb-
ben genoten c.q. nog genieten.
Onder enkele Zd.-Molukse jongeren heerst de mening, dat Tamaela
toch mogelijk Indonesisch georiënteerd is, ondanks alle poginger
van hem dit te camouf/leren. Men vindt het n.l. vreemd J. dat
Manusama wel eens op de kop krijgt van de Indonesische Ambassade
maar dat je in dat verband nooit de naam vam Tamaela hoort.

Einde.
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Betreft

C

SIWA LIMA

Bijl.:

N.a.v. de berichten omtrent de ocganisatie "Siwa Lin
werd bij geïnformeerd of
hem het bestaan van deze organisatie bekend was.
Hij deelde hierop mede dat TAHAELA na zijn succes
in Benin met het plan ie gekomen tot een wijziging
van de regeringsvorm. Er zal zoals reeds eerder
werd gemeld een soort revolutionaireraad worden ge-
vormd. Aangezien de naam "nood regering" minder past
bij een revolutionareraad zal de naam noodregering
worden gewijzigd in "Siwa Lima". Een en ander in
navolging van vrijheidsorganisaties in het buiten-
land die een strijdnaam hebben zoals de Swapo, Fret*
lin etc* Deze nieuwe opzet zal op korte termijn dooi
Tamaela op een bijeenkomst worden bekend gemaakt. D«
leiding van "Siwa Lima" blijft in handen van Tamaeli
In feite verandert er volgens met de naamswij-
ziging niets aan de strijdwijze welke nog steeds ge-
richt is op de strijd in de Molukken.

deelde voorts mede dat de naam Siwa Lima stamt
uit de Alfoeren tijd. Er waren in het verleden twee
stammen op Ceram t.w. de Fata Lima en Fata Siwah
welke elkaar bestreden.
Later kwamen zij tot eenheid onder de naam Siwa# Lii
Aangezien Tamaela "kapitan" (afstammeling van één
der leiders) is van de Siwa Lima, heeft hij deze
naam gekozen als strijdnaam. Wat de juiste betekeni
van deze naam is, is niet bekend. Men geeft er
nu de betekenis aan van eenheid.
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Bijeenkomst V.N. dd. 29-9-1976.

Bijl.:

Van de C.v.P. - GeraPo Nijmegen werd
op 30-11-1976 bijgaand rapport ontvangen.
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(Mr. Alladaye, Benin)

Why are we powerlesaly standing by and watching the failure of all

international conferences concerning developraent and the continued deterioration

of the international economie system? Quite simply because imperialist Povere

obstinately refuse to make any concession on the numerous and base advantaajes

which they have usurped to the detriment of the peoples of the third world.

This is why conferences of the United Nations Conferences on Trade and Development

succeed each other and make no progress. This is why the Charter of Economie

Rights and Duties of States, solemnly adopted by our Organization at its

seventh special session, has remained a dead letter. This is why the Paris

conference is marking time. Thus, while the economie situation of the

countries of the third world continues to deteriorate dangerously, the major

Powers of international capitalism are actively concerting in order to empty of

their real content the scant advantages which the countries of the third world

have aanaged to obtain throtigh the surprise effect following the fourth

summit conference of the non-aligned countries held at Algiers.

Basing ourselves on these elements, we are obliged to recognize that

the interests of the developing countries of the third world and those of

international imperialism are diametrically opposed. It is, moreover, what

is proved by the experience of the peoples of the third world who have not

been able to obtain anything except by struggle. Thus» my delegation believes

that it would be a dangerous illusion for the developing countries to await

gifts from the imperialist countries for their freedom and economie progress.

This is why my country believes that it is absolutely crucial for the

third world countries to remain united, even better to continue to make

untiring efforts to strengthen their unity and to wage a resolute and

consistent struggle for the total eradication of the numerous humiliations

and injustices of which they are the victim.

Hy delegation would like to address a solemn word of warning

to the fraternal States of the third world which, knowingly or unknowingly,

are playing the game of international imperialism, thus becoming a real

danger to the liberation and emancipation of the peoples of the third world.

The course of history shows that victory is on ~the side of Just causes, on

the side of those who fight for freedom and independence.
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(Mr. Alladaye, Benin)

My delegation notes vith great satisfaction the numerous victories which

are being carried off by the peoples of the world in their struggle to

free themselves completely, once and for all, from political oppression

and economie exploitation.

I should now like to regress somewhat and give the point of view of my

delegation on certain problems whose specific nature and gravity merit their

being given special mention. These problems are the following: the problem

of the decolonization of the Western Sahara; the problem of the decolonization

of East Timor; the problem of the decolonization of Papua New Guinea, and

the problem of the decolonization of South Moluccas.

Although these problems are not vitally different from those of the

countries we have also mentioned, we nevertheless wish to make a special

mention of these cases because the aggression perpetrated by imperialism

against these States is of a much subtler nature than in the other cases,

because it is through other States of the third world, some of which have

only Just acceded to fuil independence, that the peoples of Western Sahara,

of East Timor, of Papua New Guinea and of South Moluccas have been treacherously

deprived of their right to self-determination and'independence.

These cases are, moreover, too well known by this Assembly to warrant

any major exposition. The problem of Western Sahara is one of a people which

is fighting and dying because it has been treacherously deprived of the most

precious thing that exists for an individual and for a people — its freedom.

The people of Western Sahara, at the end of a long and painful liberation war,

have succeeded in putting an end to political domination and economie

exploitation which was exercised over, its territory by the reactionary

Spanish régime. This courageous and historie action has been saluted by

all peace- and Justice-loving peoples of the world. Therefore, what was

our surprise and our grief at seeing the Saharan territory invaded militarily

and cynically divided up by two fraternal and neighbouring States in contempt

of all resolutions of international organizations and counter to the

advisory opinion of the International Court of Justice. Since then, the

Saharan people has been fighting with even greater vigour and determination,
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(Mr. Alladaye. Benin)

since this unholy act was perpetrated by two brother countries whose mission in

history was to protect and help the young, independent State.

The problem of Western Sahara ia not one of a border dispute among Algeria,

Morocco and Mauritania. The problem of Western Sahara is a problem of

decolonization, and our Organizaton must treat it as such.

Also, the totally incomprehensible colonialiat and expansionist policy of

Indonesia haa led the peoples of South Molucces, of Fapua New Guinea and of

East Timor to take up arms to defend their right to self-determination and

independence. My delegation vould solemnly address a word of warning to

these States of the third vorld againat such rewrettable and trafdc

historical errors. My delegation maintains that the problem of nationalities cannot

be resolved by a policy of military annexation but in the context of their

recognition of the right to self-determination and independence of these national

minorities within larger conmunities where friendship, Justice, harmony and

co -operation prevail.

The time has come to conclude. Any watchful observer of international

relations such as they are today cannot fail to feel sad and disheartened

by so much waste and politica! shortsightedness. Wbile our Qrganization and

all peace- and Justice-loving States of the world make praiseworthy efforts

to bring «Just solutions to the grave problems which afflict the international

community, problems which are not only shameful in the world of today but

are also a constant threat to international peace and security, the advocates

of the monopolistic, imperialist capitalism are obstinately bent on devisins;

subtle plans to doom all these solutions to fallure.

Thus and in spite of all the wise and pertinent resolutions of the

United Nations and the efforts made by peace- and Justice-loving nations,

three fourths of all mankind have been abandoned. Vast populations of the world

continue to live in colonial and neo-colonialist slavery quite simply because

their territories have major resources or else are of strategie interest.

Constant threats of destabilization hover over the countries of the third world.

To some extent in all quarters of the world, a war is being waged and immense

stockpiles of nuclear weapons are endangering humanity vith total destruction.



JVÏ0/28 A/31/PV.10

(Mr. Alladaye, Benin)

More than lU5 sovereign States are represented at this forum, where for

more than 100 days their plenipotentiaries will review these urgent rroblems

which threaten world peace.

The dearest wish of ray country, the People's Republic of Benin, is that

these discussions will roake everyone face their responsilities before history.

The all-powerfiil imperialist west and its supporters should look at history,

which is the cemetery of great empires, in order that they may act with the wisdom

and clear-sightedness indispensable for the Just solution of the grave problems

of today.

"Countries s eek independence, nations want this freeion an<1 the peoples

want revolution." vfe are readv for revolution. The fiftht continues.



A/31/PV.10
129-130

/ Mr. IDRIS {indonesia): My delegation has listened carefully to the

statement made in this Assembly by the Foreign Minister of Benin. We regret

that hè made a number of unfounded allegations against Indonesia in the

course of his statement. I do not wish at this stage of the debate to reply

to those allegations.

On East Timor, I should like to point out that the people of East Timor

have exercised their right to self-deteniination and that that action has

reaulted in the integration of their territory into the Republic of Indonesia.

The United Nations was kept fully informed of developments during that process

and those reports are available to the delegations of all Member States in

the form of official United Nations documents.

With regard to West Irian and the southern Moluccas, which hè views

in the context of decolonization, I should like to remind the Foreign Minister

of Benin that those territorios have been integral parts of the national

territory of the Republic of Indonesia since its independence in 19**5 and this is

recognized by all countries in the world.

My delegation takes this opportunity to reserve its right to reply to

those allegations at such future time as it may deern appropriate.
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Mr. ALLAJDAÏE (Benin) (interpret at ion from French): I apologize

to Tiernberü of the Assembly for speaking a second time and tirolonpring the

discussion somewhat. However, I am obliged to return to this rostrum to

confirm the terms of the statement that I made a few minutes ago. I withdrav

nothing from the statement l made.

The meeting rose at 7.50 P .m.
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Missie Militair

Bijl.:

Van
werd het navolgende vernomen:

' ' ~i3^?De M.M. bijeenkomst te Nijverdal op 8.1fr«l9?cr was een
voorlichtingsbijeenkomst waar eeî  overzicht werd gegeven
over de activiteiten die door TAMAELA, werden gevoerd, en
het succes dat hij hiermede behaalde.
Uiteraard werd veel aandacht besteed aan zijn Benin
activiteiten, waarbij gesteld werd dat Benin de BMS verlang
in de VN aan de orde zal stellen.
Gewezen werd op de enorme kosten welke verbonden zijn aan
de buitenlandse politieke activiteiten waardoor de regering
een beroep moest doen op het volk om toch vooral gul te
zijn bij het doen van donaties.
Medegedeeld werd dat de regering een boekwerkje had
samengesteld waarin een overzicht werd gegeven van de door
de regering gevoerde activiteiten en verdere plannen en
dat dit boekwerkje binnenkort a ƒ 10,— te koop wordt
aangeboden.
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Bijeenkomst groep TAMAELA

T?

Bijl.:

Op 5.10.1976 werd
het navolgende vernomen:

Op zaterdag 2.10.1976 werd door de TAMAELA groep
een bijeenkomst gehouden te Zeist.
Als bijlage uitnodigingsbrief en bijlage
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Jeugdorgaaijatie van de Pemerintah Daroerat R.tl.S.

Secretariaat: De Hieming 5

Oosterwolde (Fr).

Oosterwolde,26-9-*76i

AAN ALL*! ZUIB-HOLTTKSE JONGEREN.

H e n a...• •

Geachte Jongeren,

Hierbij nodigen wij U uit voor een vergadering van de

Pemerlntah "Daioerat,irence onder leiding sta».t van

Fepala Negara Generaal T.J. Taroaela,

Dato» i Zaterdag 2 oktober 1976.

Plaats :' Hotel "Pigi"

7etrond 3 te Zeist»

Aanvang s 's morgens 10»00 uur.

Sluiting : 's avonds 18.00 uur.

Dit i,v.m. de belangrijke ontwikkelingen van onze strijd

in het buitenland,welke gevoerd wordt door onze Xepala Negara

Generaal I.J. Tamaela.

Wij zijn van mening dat ook TT hiervan OT> de hoogte gesteld

moet wordenfdaar wij allen een doel voor ogen hebben n.l,

een VRIJT? RSPOE3LIT3K DER ZO I D-*» LUKKEN.

Hopende op Uw >orast,sluiten wij deze brief met onze nationale

groet

ETKataheluraual«

....H o e r i a.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

RAPPORT VAN C(CF^

AAN : CFü |̂

Nr.: 77/1320 d.d.
27.7-77

l 8 JUL1 1977

CO
In

Distr.: Bijlage(n):

Afschr.: BO:

Betreft: Zuid-Molukkers

De groep Z.M. jongeren uit Lunteren/Barneveld is verdeeld in twe>
stromingen. De ene helft wil harde akties en wil dit onder s ueune]
met een duidelijke keuze voor uiterst linkse politiek. De andere
helft wil d.m.v. gematigde akties en voorlichting de R.M.S.
dienen. De harde jongens zijn volgelingen van

Einde
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