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Hierbij doe ik U toekomen drie pamfletten, die op 31 oktober j.l. werden uit-

gereikt aan de bezoekers van de samenkomst van Zuid-Molukkers in "Paradiso" ts
Amsterdam.

In bedoelde vergadering was er sprake van dat de leider van de "Vrijheids-

school" een demonstratie wilde organiseren om zo voor de verdachten van Wasse-
naar "vrijspraak" te verkrijgen.

De datum en plaats van deze demonstratie zal nog bekendgemaakt worden , mogel:
door middel van verspreiding van pamfletten.

Het doel van deze vergadering was een inzicht te krijgen in het aantal Zuid-M,
lukkers dat"achter"deze beweging staat.

Op deze vergadering was een aantal van ongeveer, '200 'Zuid-Molukkers aanwezig.

Ter vergadering werd door een onbekende in het "Hoog-Maleis" de kreet geuit:

"Weg met Luns en De Jong». Deze kreet hield verband met de behandeling ter

vergadering van de uitspraak van Minister-President De Jong waarin hij zei da

er geen kans meer was voor de Zuid-Molukkers naar hun land terug te keren en
dat ze nu maar eens moesten berusten.

Tenslotte werden enige Black Panther films vertoond, waarin de vrijheidsstrijd

van de kleurlingen in de Verenigde Saten van Amerika aan de orde kwam

E I N D E -
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C.H. Corputty **" *

R.M.S. Telalepta
31 oktober 1970, " :

J.Z. Siahaya fr,

EEN MANIFEST AAN HET GEHELE ZUIDMOLUKSE VOLK

V/at wij wilden en wat wij geloven als ZuidMolukse Jongeren:

a. ledere vrijheidsstrijder/ste1" moet bereid zijn-alles op te

offeren, ongeacht de consequenties (gevangenis of zelfs de dood)
b. ledere ouder of gezin moet bereid zijn de zoon of ieder familie-

lid in welk verband dan ook op te offeren aan onze strijd,
c. ledere jongere mc^t- in staat zijn om zelfstandig te denken en

te handelen, dat wil zeggen los van zijn of haar ouders, als

het om onze vrijheidsstrijd gaat.

2. EENHEID

a. 2 c :i leider
b. Het volk moet één zijn. Dat wil zeggen geen onderscheid van

geloof, eiland, of geslacht (katholiek, Moslim of Christen)

AÏu, Twiimbar, Kei, Wetar, Kisaït, Damax, Banda, Ni la, Secus,
y. f, YWtV*»i.|>»«

Leti, Ambon, Haiuku, Sapatua, Nusalaut, Burtt, Êelang, Mi«pa,

Boeano, Ceram, Gorong, Watubela d. 1.1.
c. Geen onderlinge strijd tussen groepen, organisaties, partijen^

3 o ALLE MACHT AAN HET_VOLK

a. Een leider gekozen door de meerderheid van het volk,
b. Het volk bepaalt de te kiezen politieke richting,

c. Deze gekozen leider moet bereid zijn af te treden, als de

meerderheid van het volk dit eist.

MENA MURIA
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WOORD VOORAF

In de onafhankelijheidsprocla-
inatie van de Republiek der Zuid-
Molukken staat ondermeer vermeld,
dat het de wil en het verlangen

is van het VOLK zich te bevrijden

van elke vorm van onderdrukking
en uitbuiting.

Indien dit verlangen naar vrijheid inderdaad is geworteld in

het VOLIC, dan is een bepaalde categorie Molukse jongeren oprecht

van mening, dat zij, decluitmakend van het Molukse VOLK, een
bijdrage moet leveren aan de totstandkoming van een werkelijke

vrijheid.
Zij is daarbij uitgegaan van de veronderstelling, dat zich bij
Molukse jongeren een steeds meer politiek engagement is gaan
manifesteren, dat in afwijking van het geijkte beleidspatroon,
welks structuur ontegenzeglijk wordt bepaald door een ex- kolo-
niale en kapitalistische mogendheid, door wier manipulaties
het Molukse VOLK én in Nederland én in de Molukken thans is
geketend, een duidelijk radikaal en activistisch stempel draagt.
Om tegemoet te komen aan het verlangen, dat bij brede lagen van
het Molukse VOLK heel sterk heerst, een eind te maken aan deze
manipulaties, hebben bedoelde jongeren de gedachte geopperd om
door middel van gezamenlijk overleg en onderlinge discussies
over te gaan op acties, welk slechts vruchtbaar zullen zijn,

indien zij massaal plaatsvinden.
Dit artikel wil derhalve, in zijn hoedanigheid van discussie-
materiaal, een katalysator zijn bij overleg en discussie.

De schrijver is zich bewust van zijn extreme opstelling ten
aanzien van bepaalde standpunten en problemen.
Moge deze opstelling echter voor U geen beletsel vormen voor

Uw bijdrage aan de discussie.



Kameraden, lotgenoten,

Een Amerikaan heeft 'ns tijdens de periode waarin hij het ambv

van president van de V.S. bekleedde de volgende opmerkelijke

frase gelanceerd: "Men moet zich niet afvragen wat Amerika in

staat is te doen voor het Amerikaanse volk, doch veeleer dient
het Amerikaanse volk zich af te vragen wat het vermag op te
brengen voor Amerika." Deze volzin is, wanneer men rekening

houdt met de bonte verscheidenheid van volkeren waaruit de
Verenigde Staten is samengesteld, bepaald geen overbodigheid.
Men kan zich toch licht voorstellen, dat een groep emigranten

uit bijvoorbeeld Polen, welke zich in de U,S.A. gaat vestigen,
ernaar zal streven de belangen van de groep binnen de kortst
mogelijke tijd veilig te stellen.
Dit vermag geen enkele verbazing te wekken. Immers, iedere

minderheidsgroep wil hij enige kans maken op overleving en
vooruitgang is er ten zeerste bij gebaat, alle middelen, en
indien de situatie dit eist zelfs illegale, aan te wenden,
opdat zijn leden de gelegenheid en de ruimte geboden wordt

zich op optimale, d.w.z. humane wijze te ontplooien. Dit hoeft

echter geenszins te impliceren dat de betreffende groep af-
ziet van participatie aan de samenleving waarvan hij deel uit-

maakt. Integendeel: isolering van de maatschappij, waarvan men
in menig opzicht afhankelijk is, kan niet anders inhouden dan

dat men, bewust of onbewust, een geestelijke en wellicht ook
fysieke ondergang tegemoet gaat» Anderzijds kan' niet ontkend

v/orden dat het voor een minderheidsgroep van eminent belang is,

dat hij zich bewust moet zijn van zijn positie in de grote
samenleving en dat hij, alvorens zijn leden in staat zijn een
positieve bijdrage te leveren aan de vermenselijking van de
samenleving, moet beschikken over de daartoe noodzakelijke
krachten en middelen. Bovenstaande uiteenzetting kan- naar ik
dacht gevoeglijk, doch wel met de nodige restricties, als
lichtend voorbeeld dienen voor het Molukse VOLK in Nederland,
temeer omdat het Molukse VOLK, althans het Molukse VOLK in
Nederland, temeer omdat het Molukse VOLK in Nederland Is Yankee
minded. Ik kom er nog op terug.
Thans doemt echter die verschrikkelijke vraag voor ons op: '"//at
kan het Molukse volk in dit neokolonialistische en kapitalis--'

tische Nederland doen voor de bevrijding van de Molukken van

die andere kolonialistische en moordzuchtige mogendheid, v/c l k c

Indonesië heet? "Op deze lugubere vraag moeten wij ecrlijkhcids-
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halve een even luguber antwoord geven, nl. Niets, absoluut niets!
Tenzij het Molukse VOLK zich ontdoet van zijn zogeheten leiders
en aanverwante volksmenners en zich niet langer laat bedonderen

en bedriegen door imperialistische en racistische monsters,
welke deze aardbol, tot een hel maken.
Men vergisse zich niet: onze zogeheten politici en herders zijn

opgegroeid en opgevoed in een periode waarin hen onophoudelijk
en op uiterst subtiele wijze werd ingepompt, dat de westerse
blanke beschaving superieur moest worden geacht aan alle overige

beschavingen. Van deze leidsmannen en verkondigers van God's

,/oord werd verlangd dat zij zich zouden conformeren en wel :

zonder enige vorm van verzet, aan de eisen, die door deze im-

perialistische, christelijke (!) beschaving werd gesteld: Het-

geen zij prompt deden. Van arme imensen werd geëist dat zij de

Molukse cultuur- een inlandse, dus inferieure cultuur- onvoor-
waardelijk moesten verloochenen en zich de o zo verfijnde cul-

tuur hunner meesters eigen moesten maken. Doel van deze mens-

onterende praktijken: het scheppen van een Molukse bourgeoisie,

teneinde het Molukse VOLK op meer efficiënte wijze te misbrui-
ken.

De middelen welke voor dat doel gebruikt werden, waren even
subtiel en vruchtbaar als de manier waarop de arbeidersklasse

in eigen land uitgebuit en vertrapt werd;

1. Het christendom, d,w.z, het lijdelijk aanvaarden van de op-
gelegde vernedering en uitbuiting, opdat een plaatsje naast

Onze Lieve Heer in de hemel kon worden verzekerd. En wat
de brave Christeninlanders natuurlijk .moesten nalaten, was
het gebruik van geweld. Christus predikte immers de leer
der geweldloosheid? Wat men evenwel trachtte te verdoezelen,
was dat die lieve boodschappenjongens van het Christendon

het brute geweld, dat in naam van Het Christendom door hun

kolonialistische broeders zonder uitzondering werd toege-

past, in zeer kleurrijke taal aanprezen als nuttig en nood-

zakelijk voor de bescherming van de christelijke wereld!

2. Het onderwijs
Het Westen, bakermat en stimulator van wetenschap en tech-

nologie, moest en zou als model dienen voor al die inlanders
en kannibalen, die elkaar nog met knotsen en stenen bij]en

te lijf gingen. Het westerse onderwijs zou deze ondermenscr:
verlossen van hun onwetendheid en bijgeloof. Jawel,
Maar natuurlijk werd niet verteld dat het onderwijs uit-
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sluitend moest dienen ter perfectionering van de wijze
waarop die inlanders elkaar moesten uitmoorden: Bajonet-

ten en kanonnen moesten pijl en boog vervangen. Over
vooruitgang gesproken!

. Racisme

De blanke, oppermachtig en volmaakt, zou uit mogen maken

welke volkeren o£ rassen tot het mensdon gerekend konden
worden en welke het predicaat mens waardig waren. De blanke

zou bepalen welk volk dom of intelligent genoemd mocht ver-
den, hetgeen hem een machtig argument verschafte voor de
verdediging van zijn Verdeel- en heers politiek» Kreten als:
"Agressieve en oorlogszuchtige spleetogen die erop uitzijn
de wereld onder de voet te lopen" en "Luie inlanders" il-
lustreren heel duidelijk dit racisme.

Ziedaar de sfeer waarin het huidige leidinggevende kader van
het Molukse VOLK werd opgevoed en ontwikkeld. "Wat een zrgcn

dat wij zulk een tijd niet hebben meegemaakt, "zult U mis--
schien verzuchten. Doch ziet: Totaal volgevreten met de im-
perialistische en kolonialistische ideeën en verworvenheden
menen zij ook ons, Molukse jongeren, arbeiders, mee te moe-
ten slepen in deze orgie van uitbuiting, onderdrukking, rooJP
en verdierlijking van de mensheid.
Dit kader blijkt kennelijk vergeten te zijn, dat het niet
zijn wil, maar de wil van het Molukse VOLK was en steeds
moet blijven zijn, de Molukken te bevrijden van iedere vorm
van onderdrukking. Het VOLK dient uit te maken welke koers
gevaren moet worden; het VOLK en het VOLK alleen zal beslis-
sen welke figuren capabel geacht kunnen worden de strijd te
HERVATTEN en voort te zetten.
En dit is het geval met het Molukse VOLK? Heeft het Molukse
VOLK inderdaad iets in te brengen? Helaas, het Molukse VOLIC,
althans een bepaalde generatie, heeft niets te zeggen, kan
ook niets te zeggen hebben; bedoelde generatie heeft zelf
meegedaan aan de uitbuiting en onderdrukking van weerloze

volkereno
Dit is de keiharde werkelijkheid die we onder ogen moeten
zien: onze ouders hebben veelal onbewust, meegeholpen met
uitbuiting en onderdrukking van hen, die in opstand kwamen
tegen het kolonialisme en imperialisme, waarvan de Verenig-

de Staten én Rusland thans de exponenten vormen.
¥ij, Molukse jongeren, moeten de moed hebben dit historisch-.
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gegeven feit te aanvaarden en trachten er lering uit te

trekken. Dit zal evenwel niet zonder pijn en moeite gebeu-

ren: het is nu eenmaal niet prettig geconfronteerd te wor-

den met fenonenen, welke thans ontdaan zijn van hun maskers

en camouflagekleren. Maar deze pijn en moeite zal ons ech-

ter de rnoed en kracht verschaffen, welke ons in staat ver-

mag te stellen gedane fouten te corrigeren en nieuwe wegen
te doen inslaan.
Hetgeen betekent, dat wij, Molukse jongeren, niet langer

kritiekloos mogen accepteren wat zekere leidersfiguren menen
te moeten uitbrallen. Het merendeel van onze generatie is in

Nederland opgegroeid, opgevoed en heeft hier te lande een
opleiding genoten of geniet nog steeds een opleiding; weet
met andere woorden, of behoort dit althans te weten wat de
inhoud is van de zogeheten Christelijke Westerse beschaving:

zo er al sprake kan zijn van beschaving, dan is deze louter
en alleen gebaseerd op uitbuiting, het voeren van genocide

oorlogen, onderdrukking, racisme, plundering, vernietiging
van andere culturen. Voorbeelden hiervan kunnen we zo uit
onze mouwen schudden: Positie van de Amerikaanse negers in
de Verenigde Staten, de volkerenmoord in Vietnam, de verde-
ling van de rijkdom, apartheidspolitiek, etc.
Dat is het onopgesmukte gezicht van de christelijke, westerse

beschaving, tengevolge waarvan de oudere generatie de dupe
is geworden. En indien wij Molukse jongeren, dit niet willen

inzien of weigeren te erkennen, dan zal de vloek .die op onse
ouders rust op ons neerkomen en wellicht in een nog verschrik-
kelijker vorm.

Doch zover zal het beslist niet komen.
Tnmers, ieder volk, in welke situatie het moge verkeren en

welke fouten het ook moge hebben begaan, is in het bezit van

een geweten.
En dat geweten nu, wordt gevormd door de jeugd, de jongeren.
De jeugd, die zich bewust is van de chaos en verwarring in
deze wereld, een chaos, welke het gevolg is van een eeuwen-
lange uitbuiting en verdierlijking van de mens. De jeugd, die
goed weet, dat de ontwikkelde landen alleen rijker kunnen
worden door de plundering en verkrachting van de derde we-

reld.
Ook de Molukse jongeren, althans een bepaalde categorie ziet
in, dat het Molukse volk in Nederland en in de Molukken het
slachtoffer is van deze gangstermethoden. En deze catcgorii
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ziet het als zijn morele plicht, de Molukse jongeren te vrij

waren van een geweldige catastrofe, welke het Molukse VOLK

zal overvallen, indien in de mentaliteit van het Molukse

VOLK geen verandering komt.

Deze jongeren kunnen niet langer lijdelijk toekijken hoe

het Molukse VOLK nog verder wordt misbruikt door een onbarm-

hartig kapitalistisch systeem. Ze zijn oprecht van mening,

dat aan deze bepaald onchristelijke handelwijze een halt

moet worden toegeroepen. Ze zijn er van overtuigd, dat een

gehele liquidatie van kapitalisme neokolonialisme en imperi-

alisme van eminent belang is voor de bevrijding van het Mo-

lukse VOLK en andere onderdrukte volkeren. En de mogelijk-

heden om in werkelijke vrijheid te leven zijn er. Doch voor

het benutten van deze mogelijkheden is het noodzakelijk,

dat alle Molukse jongeren de bestaande verdeeldheid (gevolg

van de verdeel- en heerspolitiek) opheffen en één hecht

front vormen. De Molukse jongeren hebben de gelegenheid en

en het vermogen een radikalc omwenteling teweeg te brengen

in de versteende hersenmassa's van de boodschappers van het

kapitalistische systeem.

Alle Molukse jongeren in Nederland hebben, omdat zij deel

uitmaken van het Molukse VOLK en andere onderdrukte volkeren

van het kolonialistische juk.

Zij zullen daartoe in staat zijn, indien zij:

1. door onderlinge discussies de heersende meningsverschil-

len uit de wereld helpen teneinde de noodzakelijke een-

heid te kunnen creëren.

2. alle zogeheten leiders permanent blootstellen aan con-

structieve kritiek.

3. opkomen voor en zich solidair verklaren met alle volkeren

en groeperingen, die het slachtoffer zijn van imperialis-

me.

4. geen vrees koesteren voor het voeren van keiharde acties,

wanneer deze noodzakelijk blijken te zijn.

5. de Nederlandse overheid en het Nederlandse volk duidelijk

maken dat het absoluut geen zin heeft te trachten door

smerige propaganda en valse voorlichting de strijdlust en

offervaardigheid van het Molukse VOLK te doen verminderen.

6. zich permanent wijden aan de Molukse cultuur en deze ver-

der ontwikkelen.

7. zonder enige restrictie zal blijven opkomen voor het

Molukse VOLK.



Het Molukse VOLK zal lijden,

maar het zal overwinnen.

F.J. Penturij

( Frank Penturij is één van de jongens die op het ogen-

blik in Scheveningen gevangen zitten.
BEVRIJD DE POLITIEKE GEVANGENEN! )



MoordrechtL 23 April 1970
Oproep aan de gehele Zuid-Molukse JeügdV

De tijd laat duidelijk blijken dat wi j, jonge Zuid-Molukkcrs juist
nn in onze energiekste periode van het leven het feit onder ogen
moeten zien, om daadwerkelijk massaal iets te doen.
Vanaf 'nu moeten v/ij ons niet meer "laten wijsmaken, dat wat de ou-
deren tot nu toe willen voor ons de- wet is.
Pemuda, vanaf nu moet dat afgelopen zijn, van welk partij je ook
gezind bent. Neem die weg waaraan jezelf neer houvast hebt dan
die ijdele hoop in alles wat wij al do afgelopen 20 jaren meege-
maakt hebben. Zie je geen perspectieven meer in de strijd, ga dan
jezelf maar eens flink confronteren met andere fanatieke, gefrus-
treerde, conservatieve, progressieve, aan lager wal geraakte Zuirl-
-Molukkers.
Confronteer jezelf vooral om te beginnen met je ouders. Zie je het
helemaal niet, donder dan maar op uit onze samenleving, want je
zult als een grote nul fungeren en ons afbreuk doen. Wat ik ook
onder ogen wil houden is 't feit dat wij in deze gevestigde (ge-
makkelijke) samenleving te veel verwateren van onze strijd. Wij
zijn aan lager wal geraakte- revolutionairen; of wij zijn heie-
maar l geen revolutionairen meer.
Wij vinden het tegenwoordig normaal, wanneer demonstraties pas
door kunnen gaan als de politie haar toestemming heeft gegeven
of van dien aard. Mensen, zo walgelijk laag zijn wij afgezakt, dat
wij dat maar zonder meer aannemen. Mensen, de situatie is in feite
niet door politie (e.d.) moeilijk gemaakt, maar wij die dit alles
zo maar accepteren, werken aan deze situatie mee.
Hoe kunnen wij ons nu bevrijden, als wij van onszelf vanuit dit
systeem tot slaven maken. ^
Ieder individu moet ten eerste zichzelf onafhankelijk maken ten
opzichte van het tot nu heersende, alvorens naar een onafhankelij-
ke R.M.S. te streven. Diegene, die zegt, dat wij rekening moeten
houden met de Nederlandse wetten enz. wil ik de vraag stellen,
dat wij overal deze evolutie moeten doorzetten, zowel daar als
hier.
Per slot van rekening zijn wij hier gebracht op last van de Ncd.
Regering. Wij zijn hier grootgebracht met de wetenschap te moeten
strijden voor de R.M.S. Deze strijd begint eerst binnen ons éljco.
"gevestigde" gelederen. Onze leiders durven alleen maar te T/c:--
gaderen enz., maar durven als het er op aankomt, niet in de go-
vangenis te zitten.
Mensen, zó "gevestigd" zijn onze leiders, 't zijn een ster.lct.]
krossicjagers.
Wij bevinden ons nu nog in een situatie, dat iedere jongere, d
vil aktivcren, dezelfde lijn moet volgen zoals de- oudjes, ' dio
nog aan het bewind zijn, zich steeds aan vasthouden.
Zo kom je er toch NOOIT'.
Waarom? Zijn ze bang dat v/ij misschien te radikaal kunnen zijn?
De R.M.S. eist op dit ogenblik RADICALISME.
"Geweld" dat is wat je nu moet toepassen, je moet die hele er-
varing hebben, zodat je dan pas de perspectieven kan zien. Je
moet op deze manier revolutionair blijven. PROVOCEERl
Doe je dit niet, dan ga je ten onder, dan ben je bereid tot as-
similatie. Geloof niet in mooie theorieën zoals "vreedzame revo- .
luties", want dat is zo irreëel als 't maar wezen kan,_zoals in
onze situatie!! "Sta op en realiseer je dat"! Je bent in deze
wereld niet de enige die met dit probleem zit. Kijk om je heen,
je bent een waardevol deel in de Wereld-Revolutie. Stel je zelf
solidair t.o.v. de andere onderdrukte groeperingen in deze wereld.
Zo&k mekaar op en praat:--er tnrer.- kaat het geen gelegenhcidskwcstie
worden, want je hele toekomst hangt van deze hele kwestie R.M.S. .
af. Realiseer dit! ! T, ̂  „ . ,, rT r, T A Benny Manuputty .

^_LL^__Ü_L?__-^ Jopy SahetapyBuang Hehanussa



RAPPORT VAM C IQ december 1970.

AAN : CFO

Nr. : 10.753

Betr.: Bevrijdingsfront RMS - Vrijheidssehool.

Bijl.:

Op 27-11-1970 werd
het navolgende vernomen.

Kleine groepen Ambonese jongeren(BP alsook APRMS) hebben el-
kaar gevonden in het Bevrijdingsfront RMS, dat samenwerkt
met de Vrijheidsschool om op radicalistische wijze blijk te
geven van hun RMS-streven.
Groepen Ambonezen zijn reeds geruime tijd in training in de
taktie.K van ordeverstoringen, waarvoor kleine eenheden zijn
gespecialiseerd in: karate, provocatie, straatvechten, af-
leidingsmanoeuvres, etc.
Dit alles als voorbereiding op acties tijdens de procesvoerd
tegen de 33 Ambonezen.
Deze acties zullen dan gericht worden op: openbare gebouwen,
regeringsgebouwen, openbaar vervoer, politie en utiliteits-
objecten, Indonesische objecten (ook Wassenaar).

- 2 -
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De bijeenkomst c.q. demonstratie te Amsterdam op 28-11-1970
zullen beschouwd worden als training voor de acties tijdens
het proces te Den Haag.
Het is niet de bedoeling op 28/11 te Den Haag actie te voeren



AC:,/

Dalum: 2 3 AP R. 1971

RAPPORT VAN C 22 april 1971.

AAN

Mr.

CFO
11.1*88

Betr.: Plannen bij vrijlating van eerste groep Zuidmolukkel
(Wassenaar). _^__________

Uit
het navolgende vernomen.

werd op 13-̂ -1971

De Radicale jongeren zouden het voornemen hebben om
in samenwerking met het Zuidmolukse bevrijdingsfront bij
expiratie van de straftijd van de eerste groep Zuidraolukker*
die deel hebben genomen aan de actie Wassenaar een groots
opgezette actie te voeren.

zal zo mogelijk nadere informaties inwinnen omtrent
datum, plaats en soort van de actie.

Noot rapp.; Vijfentwintig van de bij de affaire Wassenaar op
31-8-1970 betrokken Zuidmolukkers hebben een straf opgelegd
gekregen van één jaar met aftrek van voorarrest.



RAPPORT VAN C

AAN : CFO '

NR. : 12.037 d.d. 16.7.71

BBTR.: Zuidmoluks bevrijdingsfront

Van

werd op 23.6.71 het navolgende vernomen:

Vrijwel onmiddellijk na de huiszoeking in IJsseloord (15«10.7<
heeft de Vrijheidsschool/Rode Jeugd zich solidair verklaard
met de Zuidmolukse vrijheidsstrijd, en contact gezocht met de
actiegroep RMS-links.
Laatstgenoemde groep weigerde echter op een voorstel tot
samenwerking in te gaan omdat
a) een solidariteitsverklaring van de Vrijheidsschool bij de

actie Wassenaar is uitgebleven;
b) zij van mening zijl, dat de Vrijheidsschool de Zuidmoluk-

kers voor hun karretje wil spannen;
c) zij hun eigen identiteit willen behouden.
Sen tweetal leden van de kerngroep •

~~ ' zagen ecnter wel wat
in een samenwerking met de Vrijheidsschool en traden uit de
actiegroep.
Het Zuidmolukse bevrijdinp;sfront kwam hiermede tot stand.
Voor dit uit circa 80 leden bestaande front, in hoofdzaak
Zuidniolukkers uit Amsterdam, .Voerden en Moordrecht, bestaat
onder de Zuidmolukkers echter weinig animo.
De banden van dit front met de Vrijheidsschool/3ode Jeugd
zijn inmiddels minder hecht geworden
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Bgl.:

Nadat geruime tijd weinig tot niets was vernomen ovejr het
Zuidmoluks Bevrijdingsfront, kwa» deze beweging opnieuw in
de belangstelling door een in de Groene van 18 december 1971
gepubliceerd vraaggesprek
met twee leden van het Zuidmolukse Bevrijdingsfront»

Oe doelstelling van het Zuidmolukse Bevrijdingsfront is «volgens
bedoeld artikel, het voeren vane*nnantl-ï«p~erfalÏBtische, an-
ti-kapitalistische strijd tegen de Nederlandse Regering en het
regime Soeharto voor de bevrijding van alle onderdrukte volke-
ren in Indonesië, die tegen het fascistische regime van Soeharto
vechten".

In dat kader zou een "revolutionair werkprogramma worden ont-
wikkeld, waarbij contact wordt gezocht, in het buitenland, met
Black Panthers, Nationaal Bevrijdingsfront van Zuid-Vietnam,
M.P.L.A. (s Vrijheidsbeweging in/van Angola), Maolsten in Parijs".

Bij het vraaggesprek ia de Groene werd een foto gepubliceerd
met het onderschrift "een persconferentie van het Zuidmoluks
bevrijdingsfront", waarmee gesuggereerd wordfr dat de personen
achter de tafel allen leden zouden zijn van deze beweging.
Waarschijnlijker is echter dat deze foto werd genomen van de
op oktober 1971 vrijgelaten "bezetters van "'assenaar".

CFO
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BfjL:

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

Nr. : 15.20*f d.d. 7.2.72

Betr.: Zuidmolukse Bevrijdingsfront.

Op 18.1.1972 werd vernomer
dat uit verkregen informaties is gebleken dat het Zuidmolukst
Bevrijdingsfront uit circa 15 Zuidmolukkers bestaat,die zich
in hoofdzaak ophouden in Arasterdam en omgeving.
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datum J 7 19» J

RAPPORT VAN C

AAN : CFO.

No. : 15. 17.3.1972
Betr.: Het Zuid Moluks Bevrijdingsfront.

Van werd op 17-2-1972 vernomen
dat Het Zuid Moluksebevrijdingsfront nauw samenwerkt met de pro-
jectgroep van de Sociale Academie te Rotterdam. Deze project-
groep houdt zich o.m. bezig met het geven van een politieke
scholing (RM3 en wereld politiek) aan Zuid Molukse jongeren.
Het ligt in de bedoeling dat deze jongeren de opgedane kennis in
Zuid Molukse kamp/woonwijken uitdragen teneinde hun "broeders"
meer politiek bewust te maken.

De aanhang van het Zuid Molukse bevrijdingsfront bestaat volgens
voor een groot deel uit "zwervers", Zuid Molukse jongere

zonder werk die elkaar in Amsterdam vinden.
Gevraagd naar zijn mening of hij het Zuid Moluks bevrijdingsfront
in staat acht tot een gewelddadige actie gaf als zijn persoo
lijke mening te kennen dat hij. hen hier niet toe in staat acht om
de navolgende reden:
a. zij missen de daarvoor geschikte personen;
b. zij geen steun hebben van de overige Zuid Molukse organisatie
c. het Zuid Molukse bevrijdingsfront geen strijdorganisatie/

gevechtsgroep is.



T,w ' b. fa fa A,.

informeerde bij naar het Zuid-Molukse Bevtî jdings-
front in het algemeen en in Moordrecht in het bijzonder.

verklaardet dat het front geen aanhang meer heeft en dat
"alles verzandt" ook de B.P.
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Aan

Betreft

nr.: d.d.

: KPMSM contacten,

Bijl.:

Van werd op 8.10.197if m.b.t.
de Z.Molukse organisatie KPMSM vernomen dat deze organisat:
contacten onderhoudt met Ned. radicale jongeren die o.m.
in Eindhoven thuis horen. Een Z.Molukker, waarvan de j
naam niet noemde, heeft voorts verklaard dat in kringen
van de KPMSM plannen bestaan contact te zoeken met
communistische landen. Aanleiding hiertoe is het feit
dat in de afgelopen jaren is gebleken dat van de democra-
tische landen geen steun te verwachten is voor het vrij-
heidsstreven van de EMS.

is" *.n mening dat deze organisatie vanwege de linkse
ideen weinig medestanders zal vinden onder de Z-Molukkers.
Voorts hebben vele Z-Molukkers bedenkingen tegen een aan-
tal van eerder genoemde bestuursleden omdat zij in het
verleden deel hebben uitgemaakt van de Badan Perintis,
(een organisatie welke zich inzette om de eenheid onder
de Z-Molukkers te herstellen) die als pro-Indon. werd
beschouwd.

301A10



RAPPORT VAN C

Aan: CFO

Nr: 75/H29

Betreft: K.P.M.S.M

29.5.75,

Door tussenkomst van ID-Utrecht werd op 6.2.1975
het volgende vernomen.

De opge-
richte groep K. P. K. S. M. heeft alle kansen gemist. Deze
groep was opgericht als vervanger van de Badan Perintis,
doch miste elke aanhang en toekomst mogelijkheden toen zij de
aanhang in Barneveld verloor na de teleurstellende uitslag
van het proces voor de rechtbank in Utrecht.
De K.P.M.S.M. (Kemauan Pemuda Maluka Selatan Merdeka) bestas
in feite niet meer. Het aantallis te verwaarlozen.



RAPPORT VAN C

Aan: CFO

Nr: 75/1127

Betreft: Groepering rond

29.5.75.

Door tussenkomst van ID-GP Nijmegen werd
volgende vernomen

het

Het "Zuidmoluks Bevriïdingsfront" van schat
op ongeveer 100 leden. wil zich

opwerpen tot een z.g. "derde president". Zij is sterk voor
geweld en dat trekt een groot aantal jongeren wel aan.

geeft haar organisatie drie jaar. is erg
autoritair en velen vinden haar onsympathiek. Hij verwacht
dat een aantal Molukse studenten zich bij haar organisatie
aal" aansluiten, maar dat zij van een koude kermis zullen
thuis komen. Of zal gedwongen zijn haar organisatie
op te heffen of deze studenten zullen de organisatie weer
snel verlaten. romantiseert de zaak teveel en ook
zv! zal helemaal niets kunnen bereiken. heeft contact
gezocht_rret Rode Hulp. Van een zekere vorm van samenwerking
is""volgens hem echter geen sprake.
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rW 'Aan : k* o

Betreft : Zuidraoluks Bevri j dings front.

i,-, , i3/8

Bijl.:

Op 11 augustus 1977 werd d.t.v. ID-Utrecht
het volgende vernomen:

Het Zuidmoluks Bevrijdingsfront zou niet op enige aan-
hang van importantie kunnen steunen. Volgens
moeten de weinige aanhangers gezocht worden in Assen,
Bovensmilde en Krimpen a/d IJssel.

301A10 - 506622*
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Aan :

Betreft :

5fe> d.d.
2 - f

Bevrijdingsfront te Krimpen a/d IJssel

Bijl.:

Volgens zal het Bevrijdingsfront in
Krimpen zich de komende weken zeer voorzichtig gaan
opstellen.
De Politie in Krimpen is volgens goed geïnformeerd
over bepaalde zaken binnen de Molukse gemeenschap.
Bovendien is de Politie zeer paraat.
Dit heeft het Bevrijdingsfront geconcludeerd uit activi-
teiten van de Politie juist op het moment dat het vol-
tallige bestuur van het Bevrijdingsfront op bezoek was
in Barneveld.

301A10-729017F-69
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Aan

Betreft

d.d. 2 1 SE?. 1979
CFB

Moluks Bevrijdingsfront te Krimpen a. d. IJssel

Bijl.:

Op 10-8-1979 werd van
volgende vernomen:

het

Volgens heeft het Moluks Bevrijdingsfront
te Krimpen a.d. IJssel zich de afgelopen maanden bewust
op de achtergrond gehouden.
De politieke ideeën van het Bevrijdingsfront leven echter
nog even sterk als voorheen.
Men houdt er ernstig rekening mee dat de politie en/of
inlichtingendiensten zeer veel interesse hebben in hun
doen en laten.

De actiefste leden van het Bevrijdingsfront hebben zich de
laatste tijd voornamelijk bezig gehouden met sociale
problemen van de Molukkers uit hun omgeving.

301A10-729017F-69
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d-d-':F 8 APR. 1980C( CFO)nr.: &

Aan :

Betreft : "Zuidmoluks Bevrijdingsfront".

Info: I

B\jl. :

r>p werd

het volgende vernomen:

1. Het Zuidmoluks Bevrijdingsfront in Nederland heeft momenteel
aog +, 35 leden. De leden zijn verspreid over verschillende
Molukse wijken met kernen (cellen) in Krimpen a/d IJssel,
Hoogkerk, Barneveld, Weesp, Huizen, en Loosdrecht.
Aan het hoofd van de zgn, celgroepen staat een contactpersoon.,
welke deelneemt aan besprekingen in het Centraal Comité (C.C.)
Indertijd (ongeveer 2 jaar geleden) kwam het Centraal Comité
nog wekelijks bijeen . Nu vindsn_fiT nog nauwe-
lijks vergaderingen plaats.

301 A10-9192SOF



POLITIEK PROGRAM
t . .

van de KEMAUAN PBMDDA MALUKU 3ELATAN MERDEKA

l I REVOLUTIE.
] •»•—̂ ^̂ —*»̂ M«̂

i Wij, de K;P.M.S.M.,willen niet slechte Suharto en zijn
] kliek uit de Molukken verjagen en er de R.M.S.-vlag
i hijsen,maar daarnaast een Molukse revolutie ontketenen.
i Dit betekent,dat wij willen dat het gehele Molukse volk
i ; écht vrij zal zijn,bevrijd van de ketenen der imperialis-
' tische en öeokolonialistische landen, zodat het daad-
'•' werkelijk zal beslissen over de toekomst van ons land T
: Uitsluitend Suharto verjagen is namelijk niet voldoende
j en vormt ook geen waarborg voor de vrijheid van ons
] volk; we mogen'°aiet -vergeten dat de plaats van Suharto
] en consorten kan worden ingenomen door elke wille-

keurige C Molukse ) leider met gelijkluidende ideeën,
zodat ons volk opnieuw uitgebuit zal worden.

. Wij, de K.P.M.S.M., willen een andere R.M.S.: een R
5 R.M.S. waarin het volk zelf de bezitter is van de grond
j - de natuurlijke rijkdommen, de produktiemiddelen, enz.,
'l dus~ zelf de werkelijke machthebber is.
j In onze samenleving speelt de adat isti-adat een be-

langrijke rol; deze zal moeten worden aangepast en ten
dienste moeten staan van de revolutie. Voor onze re-

i volutie wordt geen onderscheid gemaakt wat betreft de
; bruikbaarheid van de talenten van ons volk. Er bestaan
\n talenten die in de revolutie niet gebruikt zouden
l kunnen worden. Allen hebben het recht en de plicht
; deel te nemen aan de gezamenlijke strijd voor:

j **** flg omvorming van de huidige maatschappijvorm

"1 **** het gebruik van onze eigen hulpbronnen ten gunste
•« van de gehele bevolking en niet ten gunste van
: een kleine groep uit de samenleving^ leiders,

vertegenwoordigers van multinationals,militaire
, kopstukken,kortom uitbuitende machthebbers)



1 II

Wij zijn ervan overtuigd dat de revolutie momenteel alleen
kan plaatsvinden, middels een gewapende volksstrijd in de
Molukken.Een gewapende volksstrijd is een radikale daad
van zelfbevestiging, van bevrijding uit de ketenen»

Gewapende strijd is voor ons als onderdrukt volk één Van
de noodzakelijkste voorwaarden om gedachten en opvat-
tingen te veranderen.
Wij mogen niet vergeten dat 350 jaar onderdrukking door
Nederland» Groot-Brittannië en Portugal en ons verblijf
in Nederland zijn koloniale smetten heeft achtergelaten
en vastgehecht .Van deze koloniale smetten binnen onze
gemeenschappen moeten wij ons bewust zijn. Om met een
voorbeeld te spreken: zoals een chirurg zich eerst ont-
smet van bakteriën alvorens hij de patiënt opereert ,
zo zullen wij ons van de westers-kapitalistische
koloniale invloeden moeten vrijmaken alvorens we onze
kinderen en het onderdrukte volk .willen op.voeden tot
de revolutie.

I I I VOLKSBEWUSTZIJN ' " • ' . "

Wij,als'één van de talloze onderdrukte volkeren,zullen
alles in het werk moeten stellen om werkelijk onafhankelijk
en vrij te worden,zodat we ons land verder kunnen op-
bouwen .Ge beur t dit niet,dan gaat het slechts om schijn-
onafhankolijkheid en schijn.-waarden: ons volk zou slechts
worden overgeleverd aan nieuwe leiders, die de rol van
Suharto zouden overnemen, eveneens volk en land zouden
verkopen,uitbuiten en onmondig houden,zoals zijzelf wel-
licht tot één van de Zuidoostaziatische marionetten-
regeringen zouden degraderen.
ALS ONS VOLK ZELFBEWUST IS,WEET DAT HET RECHT AAN HAAR
ZIJDE STAAT EN WAARVOOR HET VECHT,IS HÉT ONOVERWINNELIJK.
De nadruk in onze politiek valt dus op opvoeding tot volks-
bewustzijn; EENHEID. •;--••.
Het zijn niet de wapens die de strijd beslissen maar de
mensen die ze hanteren in liefde voor elkaar en de medemens
Onze strijd is niet gericht tegen het Indonesische of het
Nederlandse volk,maar tegen de systemen die door hun leiders
worden gehanteerd om niet alleen hun eigen volk,maar vooral



ons volk :0n andere volken in de dorde- wereld te
onderdrukken en uit te buiten. .
De meeste westerse landen hebben een kapitalis-
tisch systeem: .een kleine topgroep heeft de
bedrijven,gronden, scholen enz. in haar bezit
en dwingt de rest van het volk voor loon
(in veel landen niet veel «neer dan het vereiste
minimum) voor hen te werken. De extra-opbrengst
van hun arbeid vormt de enorme winst van de kapitalisten.
Demokratie is in deze landen ook niet veel waard,
oodat. het systeem van uitbuiting in stand wordt ge-
houden.

IV INDONESIË.

Indonesië is een land( zoals bijv. ook Argentinië
Chili, Brazilië enz.)dat voor het onderdrukken
en uitbuiten van de bevolking niet alleen het kapitalis-
tische systeem hanteert,maar waar het diktatoriale regime
zich slechts weet te handhaven middels de streng
aan haar gebonden macht en geweld van het politie-
apparaat en het leger.
Het volk zelf wordt in haar ontplooiing belemmerd:
het leeft in armoede,haar land wordt afgenomen en ver-
kwanseld:, visgronden worden aan andere landen verpacht,

l (o.a. Japan)«bodemschatten worden door andere landen
j gedolven, multinationale ondernemingen krijgen vrij
l spel en zien kans via o.a, korruptie grote invloed
3 op de leiders uit te oefenen en zodoende hun ver-
I deel en;heerspolitiek toe te passen en de bestaande
* situatie te laten voortbestaan.
l Tegnstanders wacht de zware repressie en uiteraard is
j er de censuur.
| Deze vorm yan onderdrukking handhaaft zich slechts
| wanneer de leiders over kapitaal en wapens beschikken.
l Vandaar de nauwe betrekkingen tussen de diktatoriale
• regering van Indonesië en de bij het voortbestaan van

dit systeem baathebbende imperialistische landen.

i



i v STRIJD

Gezien deze situatie,waarbij ons volk onderdrukt is,
zullen de volgendo DOELSTELLINGEN van de K.P.M.S.M.
steeds verder moeten worden ontwikkeld:

** HET ONTKETENEN VAN DE VOLKSEEVOLUTIE IN DE
MOLÜKKBN. : ' .

** HET KOOBDINEEEN VAN AL HET VERZET TEGEN DE
REPUBLIK INDONESIA EN DAARBUITEN. .

1 ** HET AANBINDEN VAN-DE STRIJD TEGEN NEOKOLONIALISME,
f KAPITALISME,IMPERIALISME EN NEOFASCISME.

Dit houdt dus in een gezamenlijke strijd mét andere,
door de R.I. onderdrukte volkeren en met hulp van
landen met een revolutionaire systeem.

•• Onze grootste en meest belangrijke taak ligt in de
\. Onze strategie moet gebaseerd zijn op het

ontketenen van de revolutie in de Molukken,aangezien
i het positieve resultaat daarvan de enige mogelijkheid
| tot werkelijke vrijheid biedt.De gewapende strijd'vindt-
' dan ook niet plaats in Nederland;hiermede verspillen wij
j . slechts onze krachten. Voorbeelden zijn in voldoende '
l mate aanwezig.
• We «céten dan ook duidelijk onderscheid weten te maken
j in vormen van gewapende strijd:
\* AKTIEVE GEWAPENDE STRIJD zal zich goed moeten voor-

.-; bereiden en organiseren.Zij is ee'n van de belang-
: rijkste peilers in onze vrijheidskampjze moet zich
•' voor het grootste gedeelte afspelen in de Molukken
\n moet worden gekoördineerd met de strijd van
1 andere verzetsbewegingen binnen Indonesië: in Irian
\n Barat, Oost-Timor, enz.

** PASSIEVE GEWAPENDE STSIJD:dezè vorm van. geweld zal
ui sluitend plaatsvinden wanneer wij in Nederland
of daarbuiten direkt worden bedreigdCvb Vaassen,

. Capella a.d.IJssel enz.,) -
•] Kunnen wij deze scheiding niet toepassen,dan zullen

de gevolgen voor onze strijd rampzalig zijn:onze
krachten zouden zijn verspild en gezien de huidige
politieke verhoudingen in de wereld zou dit ook niet •,

j Juist zijn. . •: .':-:.
1 LIEVER STRIJDEND STERVEN DAN ZWIJGEND,WANT .ZOLANG WIJ '

'• TEGEN ONZH ONDERDRUKKERS NAAI? DÉ WAP3NS G2IJPSN ZULLEN
; WIJ MISSCHIEN ONS EIGEN LEVEF V3RLIE2EN,MAAR ONZE



KINDEREN DE KINDEEEN VAN ONZE KINDEREN ZULLEN EINDELIJK
ZONDER HONGER EN NIET LANGER IN ARMOEDE LEVEN.WIJ STER/
VEN,OPDAT IEDER DIE NA ONS KOMT HET BETER ZAL HEBEEN.
MENSEN DIE HEBBEN BESLOTEN VOOR DE VRIJHEID TE WILLEN
STERVEN,KAN MEN NIET BANG MAKEN.

VI AHBON DOOR DE EEUWEN MISLEID.

Wij.de K.P.M.S.M., zien de'R.M.S.,zoals dié in 1950 is
geproklameerd,als een uiting van het Zuidmolukse volk

; om zelfstandig over haar toekomst te bepalen.
> De R.M.S. van 1950 berust op het zelf be s oh ikkingsre cht

•jj vastgelegd in de R.T.C.-overeenkomsten van 27-12-194-9.
-\e overeenkomsten zijn gemaakt om de souvereiniteits-
} overdracht voor het Nederlandse parlement akseptabel te
| maken.Bovendien is het een koloniale konstruktie ge-
1 veest om de feitelijke macht in Indonesië te behouden.
\. om dez,e reden móeten wij niet krampachtig vast-

houden aan dergelijke konstrukties.CJuridisch is de
R.T.C-.-overeenkomst overigens juist), • ,
Wij moeten de R.M.S.-strijd baseren op;
** HES FEIT DAT IEDER VOLK HET RECHT HEEFT ONAFHANKELIJK

TE ZIJN EN DAT HET IN HAAR EIGEN KRACHT LIGTDAT IDEAAL
TE VERWEZENLIJKEN. '

** DE BEWUSTE KEUZE VAN EEN VOLK OM ZICH'VRIJ TE MAKEN
VAN DE ONDERDRUKKING.

Op het moment van de proklamatie van de R.M.S. was :de
konservatief en afhankelijk van westers kapitaal,
(m.n.Nederland en USA).De laatste dertig jaren hebben

•l ' ons geleerd dat dit de laatste fatale gevolgen heeft; •-
| het geeft de beste garanties tot het voortzetten van de
• vroegere koloniale verdeel- en-heerspolitiek, :...
i Als gevolg van deze politieke in de Molu'kVen- zijn wij

•\e Molukkers, de grootste slachtoffers geworden binnen
l de gehele Indonesische archipel.Materie:-! gezien hadden
"| wij het aanzienlijk beter dan vele anderen in Indonesië

(loon,scholing, funkties, enz. ),maar juist daardoor
werden wij misbruikt door Nederland om mee te helpen
andere volken te onderdrukken en de Nederlandse be-
langen te verdedigen, tot; en met de periode van de
tweede wereldoorlog en de. politionele aktias daarna.
Wij, onze o'üders, grootouders, enz. zijn opgevoed om
voor.de Nederlanders, voor het kapitalisme, te werken
en de bijbehorende denkbec-lden over te nemen.



l Nog steeds zijn er talloze instanties en mensen onder
j ons, die daar inlopenrhet kritiekloos uitvoeren van :
4 opdracht en, van hogerhand gegeven. " . " , -. -
j De oplossing vanuit Nederland kan niet komen,wanneer

men blindelings aanneemt en navolgt wat wordt ge-
dikteerd door de huidige Molukse le-i-ders,die'zich
maar al te vaak aan het lijntje laten houden door CRM,
ICCANjG,emengde Kamerkommissie,Sticht ing door de Eeuwen
Trouw, enz, enz. . .

VII STEUN.HULP.BEGRIP ?

De gevolgen van het kolonialisme zijn nog steeds in
Nederland en in de Molukken levensgroot aanwezig: •
in Indonesië ziet men ons nog steeds als Zwarte
Hollanders,in Nederland ontstaat verdeeldheid onder
volk omdat velen nog steeds weigeren in te zien dat

~ . tot op heden de verkeerde ideologie en strategie zijn
toegepast, in het buitenland bestempelt men ons als
uiterst konservatief door onze geschiedenis en het be-
leid en de uitspraken van de Molukse leiders.
Wij» de K.P.M.S.M.,zijn van mening dat Nederland ons
vijandig gezind is. Dit westers-kapitalistische land
met haar demokrüsche bestel houdt dé werkelijke macht
in handen van multinationals,banken en andere kapitaal-
krachtige instanties, gro.epen dié niet gebaat zijn bij
een val van het Suharto-regime en een niet naar westers
model ingerichte R.M.S.
EEN ZEER GROOT DESL VAN DE ' TELEGRAAF'-LEZENDE EN'TBOS»-
KIJKENDE MET I2UIDENIERSMENTALITSIT BEHEPTE BEVOLKING
VAN NEDERLAND,REAGEERT HAAR FRUSTRATIES EN SUPERIORITEITS-
GEVOELENS AF OF MOLUEKERS,SURINAMERS,ANTILLIAAN,BUITEN-
LANDSE WERKNEMERS,3N3. IN DE VORM VAN AL:: DAN NIET VER-
KAPTE DISKRIMINATIE EI NON-INTERESSE VOOR DE PROBLEMEN
V A N DEZE GROEPEN. - - . - . ' -

t
1 Uit angst voor mogelijke verwoesting van de ' prachtige'
J Nederlandse samenleving door Molukkers,wil het Neder-
•1 landse parlement nog wel komen tot uiterst progressieve
.; uitspraken als het * onderkennen ' van de: politieke
i aspiraties van Zuidmolukkers.



VIII GEVAREN VOOR DE H.M.S. WERKELIJKE STEUN

Beredeneerd vanuit het Nederlandse kapitalistische
systeem kunnen wij nooit steun verwachten van deze zijde
noch van enig ander westers land.
NEDERLAND HEEFT ONS'NIETS TE BIEDEN,ZOLANG DE R.M.S. -
STRIJD DIT LAND NIETS OPLEVERT.
Nederland is dus wel degelijk een vijand van het Molukse
volk:met steun van de Nederlandse regering investeren
A.B.N.,Philips,Shell,Unilever enz. miljoenen in Indo-
nesië.Nederlands materieel wordt ingezet in de Indo-
nesische onderdrukking van voor hun vrijheid opkomende
groepen.Bovendien is Nederland één van de belangrijk-
ste landen binnen de I.G.G.I.,de organisatie die jaar-
lijks garant staat voor geldleningen aan het Suharto -
regime. Voor Nederland is Indonesië een zeer belangrijk
ontwikkelingssamenwerkingsconcentratieland.Zonder al
deze buitenlandse steun (steeds van westerse landen) is
het Suharto-regime niet in staat de bevolking zo .
efficiënt als thans te onderdrukken.
Aan de andere kant garanderen de rijke landen langs deze
weg zich van een sterke positie in Indonesië,stellen zij
voorwaarden en mengen zij zich dus zo tevens in de R.M.S.
zaak. .
In Nederland zelf gebruikt men nog andere middelen om de
5.M.S. te vernietigen: . . .
* Het ICCANdnter Kerkelijk Kontakt Ambon Nederland)
* Deze door CRM gesubsidieerde instantie poogt via de ge-
bruikelijke godsdienstige wetf de Nederlandse inbreng
binnen de Molukse samenleving (bijv.via de Stichtingen)
te garanderen.Soms Lopen aanvragen van stichtingen om
subsidie via het ICCAN,zodat men voldoende kontrole
heeft op de praktische uitwerking van deze stichtingen.

* De BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst).
Zij gaat de gangen na van alle hier in Nederland ver-
blijfen-de MolukkersjO.a. door het volgen en schaduwen
van personen,het aftappen van telefoons,het bijwonen van
Molukse avonden,het maken van foto's,films,videotapes enz
tijdens manifestaties en akties,het infiltreren binnen de
Molukse woonwijken, enz.

* De Nederlandse regering laat Indonesische agenten in Ned-
erland toe om verdeelheid te zaaien binnen de Molukse
woonwijken,door o.a. valse voorlichting te geven om
repatriëring te stimuleren.



Ook levert do Nederlandse rc-goring \vapens aan Indonesië.
* Dan is er nog een aantal Nederlandse en Nederlands-Moluk- •
se instellingen die denken de Molukkers te helpen, maar in
feite zelf vaak integrerend én assimilerend werken.
Stichting DDET en bepaalde afdeling van CRM die Molukkers
stimuleert terug te gaan zijn voorbeelden. DDET plaatst
de H.M.o.binnen het kapitalistische systeem en baseert de
strijd op het christendom;CRM laat molukkers naar Indonesië
gaan om hen te doen assimileren aan het huidige Indonesische
systeem»

Voor alle genoemde gevaren moeten wij waken.
Het is voor ons van belang,te weten dat onze hulp niet hier-
vandaan verwacht kan worden e'n mag v/orden, maar van landen
die onze strijd als rechtvaardig zien en de revolutie willen
steunen.

DAAROM, IN HET KAD3R VAN DE REVOLUTIONAIRE BEVRIJDING VAN
ALLE ONDERDRUKTE VOLKSREN,VRAGEN WIJ DAADWERKELIJKE SOLI-
DAIRE STEUN VAN ALLE GELIJKDENKENDE,REEDS BEVRIJDE
VOLKEREN,DIE REEDS OP WEG ZIJN HUN LAND EN VOLK IN WERKE-
LIJK SOCIALISTISCHE ZIN TE ONTWIKKELEN EN ZOEKEN WIJ SA-
MENWERKING MET HEN DIE OP REVOLUTIONAIRE Ï7IJZE WENSEN
HET INDONESISCHE MONSTER TE VERNIETIGEN ZODAT OOK ONS
VOLK IN VRIJHEID ZAL KUNNEN BOUWEN AAN HAAR TOEKOMST. '

•ooooo-

1. ledere kritiek op dit politiek program zien wij als een
stap verder in ons volksbewustzijn,wat nodig is voor on-
ze volksstrijd.

2. Iedere kritiek zien wij als gezamenlijk verantwoordelijk-
heid dragea.

3. Iedere kritiek zien wij als middel.om nader tot elkaar
te komen en ons doel te bereiken,zodat niet nog meer
versplintering plaats heeft. Het verleden moet ons
deze les toch wel geleerd hebben. .

k. Iedereen moet zijn kritiek laten horen,zodat we niet
'van elkaar vervreemden.Dat is een eis van de revolutie
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ACD

datum 2 9 APK. ï !J C C

CO

b.

C( CFO )nr.:

Aan :

Betreft :

Bijl. :

d.d. :

Zuidmoluks Bevrijdingsfront.

25-3^1980 werd

het volgende vernomen:

Info: I

1. Enkele Molukse jongeren uit het kamp Vught hebben _̂ ^
laten weten aansluiting te willen bij het ZuidffiöTuks

Bevrijdingsfront.

2. Volgens hebben Molukkers van het Zuidmoluks Bevrijdings-
front uit Krimpen a/d IJssel jarenlang goede zaken gedaan met
een wapenhandelaar in Baarle-Nassau.

301 A10-919260f



datum 16 ME! 198Q

CO

b.

C(CFO )nr,

Aan

Betreft

d. d Infos

CF

Anai Alifoeroe,

Bijl.:

nr werd

het volgende vernomen:

Het Zuidmoluks Bevrijdingsfront staat positief tegenover contacten
met de jongerenorganisatie "Anai Alifoeroe.
Op zaterdag 19 april zal deze org. een bijeenkomst houden in Den
Bosch, waarbij het Zuidmoluks Bevrijdingsfront wordt uitgenodigd.
Volgens de leider., van Anai ALIZQEEQE, heeft de regering
van Benin aan leden van de jongerenorganisatie te kennen gegeven,
bereid te zijn de Molukkers te steunen, op voorwaarde dat de
Molukkers in Nederland zich tot een eenheidsfront bundelen.
Reden waarom de organisatie Anai Alifoeroe zich zo sterk maakt voor
een eenheidsorganisatie.

301A10-819172F



datum 16 ME! 1980

CO

b. d.

Bjjl.:

C(CFO )„r.: < d. d.:

Aan : CF

Betreft : Manifestatie 12 april Krimpen

Info: 3

nr 23.fr. 1980

het volgende vernonen:

In de stichting ïïman te Krimpen a/d IJssel heeft op zaterdag 12 april
de herdenkingsdienst plaatsgevonden t.g.v. de executiedag van
SOUMOKIL,
De dag werd georganiseerd door leden van het Moluks Bevrijdingsfront,
die verder echter nauwelijks op de voorgrond zijn getreden.
Circa 10O Molukkers uit diverse geledingen hebben de bijeenkomst be-
zocht.

301A10-8U17»



ACD

datum 0 9 M E I 1 9 8 0

CO . ' » ' i. '•

b. d.

Aan

Betreft

d.d.: g HEH980 Info: 2

" Manifestatie Krimpen a/d IJssel 12 april j.l.11

vrerd

het volgende vernomen:

Het Zuidmoluks Bevrijdingsfront in Krimpen a/d IJssel heeft de
organisatie, op zich genomen van de herdenkingsbijeenkomst
op 12 april a*s. te Krimpen a/d IJssel.
De leden van het front zullen tijdens de dag echter niet op de
voorgrond treden.
De bijeenkomst begint om 11.30 met het hijsen van de RMS-vlag
in het stichtingsgebouw ÏÏMAM.

301 A10-919280F



ACD

datum

CO

b. •

C(CFO )nr<

Aan

Betreft

l £ l d-d- : 1 2 JUHS1980 Info:

Bijl. :

Indonesië comité afd. Gouda.

Op 7-5.1980 werd

het volgende vernomen:

Het Zuidmoluks Bevrijdingsfront heeft in 1979 contact ge-
zocht met een lid van het Indonesië comité afd. Gouda.

301A10-819172F

Het Bevrijdingsfront had eveneens het voornemen om een dag
te organiseren t.b.v. Indonesische bevrijdingsbewegingen.
Om organisatorische redenen is het nooit zover gekomen.



ACD / (/ƒ5

datum i 2 , j'|l 'j -j f; (j

co

b. d.

d.d.: M 2 f1"" «*~» Info: IC(CFO )nr.: ^C

Aan :

Betreft : Coalitie F.A.A* met het Moluks Bevrijdingsfront.

Bijl.:

np 7-5-1Q80 werd

vernomen:

dat het Moluks Bevrjjdingsfront
op de 19e april in Den Bosch in principe een coalitie heeft
gevormd met het Front Anai Alifoeroe.

301A10-819172F



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

f ~;

b.

1748300
i ? SEP. on

C..

Distr.: Bijiage(n):

Afschr.:

Betreft: Zuid Moluks Bevri jdingsfront

Volgens vele Molukkers is de R.M.S. een vastgelopen zaak. Leden
van het Zuid-Moluks Bevrijdingsfront

willen het geheel weer wat oppeppen. De laatste
tijd worden ze regelmatig gesignaleerd in het noorden van het
land (Bovensmilde, Hoogkerk). Wat deze lieden precies van plan
zijn is niet bekend.
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