
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Molukse gijzelingsacties te Wijster en Amsterdam 
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Haar ai^lii/^in^ vnn een p:ornlelinj;o mededeling;, van iemand ;lic onbe-
kend wcmr;t te 'bl.jvon, rapportier ik:

hoofü'-OMt v 'n r;o o itopoliti^ to "oo.^ov.^n, 'J het vol^nde.
Op vrjjclaj H ' ïpril 1y75 i/erd m-: ' ;!oor een ^ernoon, die K'.n naam niet r
noemd wil lie'/r.n ;r(;de;;cdcoid, dat h r renets coruirne t "d r'leel -;ij-n.--..kt
van <3en jroop "•,1i-:! T'^lu':'1 errs (h ; ' z»£;t ';ein filtreert to ?.;;n) .!1 n de be-
doeliiir; 'iOV,~" ::•!••! er Irei.iistirc)'.© }'nnfleliar:3!i té verricl,ton. 'ior.c jroo:>
unc van ::l...:-i cin i -.•! ' .-• - i3 v.i-i ' ~ ( ^ t Ko iinl:l:jl; !I.ii« tu ^/'.-rjlsn. Volv^ns bo-
doeld porcoüH 2!_n dr \?.\a vari dnze e;roep £;onaand:

lj;-nr, tip*jov3r z'--n ó-s. n^.'ir.an die dit orraniFTran en achter de rehor-
men werken ;jena,->md en , bsidon -..-onen te
I!oor;ovo.nn. Qer.e tvrfje r-^id^n ooi', in hfit bnzit e;:<n van automatinche vuurwa-
pens, i'el':o zi j fi avondr; en '•: nachts in liixn auto vei'vooren.

Dar.s ioi 'ers hcL'-on een «:;rocp van on^v-ve r 5^0 .1 700 anibon^ss jon£;a-
ren achter zich.

Op 'f) april 1^7 '̂ ii- hot ÜR üedoolin£r dat er oen vliegveld in IToder-
land wordt "r.i^vnl! n er. dat er «on bank s:o.l vjorden beroofd.

liet is de bedoeling dat er in Don !Ta«£ raoeili:lcheren wor/rw vcrcor—
zaakt '.-;3dat r. ^n c"-"00'-' jon.^orsn e^jens anüers hunenode plannen ton uit-
voer lamnon brc-uj-en.

evven, fa april 197b.

Do rapporteur,

• •.->•.:. . '.:•!.'; v in poli t
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Datum : 11-12-1975
no. » 682/75

Evaluatie t ,

Onderwerp t akties Zuid-Holukkers»

In de loop van zaterdagavond, 6-12-1975, "bereikte ons
een bericht

van de volgende strekking»
Op vrijdag 5-12-1975, in de middaguren, vond te Moordrecht,

op een onbekende plaats, zijnde dit niet in een woonwijk, een bij-
eenkomst plaats van een tiental Zuid-Molukse jongeren, welke bij-
eenkomst tot doel zou hebben gehad, zich te beraden over akties,
die ondernomen zouden kunnen worden, indien de Nederlandse re-
gering niet zou ingaan op de eisen van de terroristen te Wijster
en Amsterdam.

Volgens zou men de bedoeling hebben een Nederlandse
minister te kidnappen, waarbij werd gedacht aan de Ministers
van Buitenlandse Zaken, C. E. M. en Justitie.

De groep jongelui was ongeveer van gelijke leeftijd en
naar schatting 18 jaar oud. Namen en plaatsen van herkomst waren
niet bekend, althans niet nauwkeurig. Wel werd medegedeeld, dat
zij vermoedelijk afkomstig waren uit de gemeenten Assen, Boven-
smilde, Krimpen a/d Ijssel, Capella a/d Ijssel en Moordrecht zelf.

De wijze waarop zij zich verplaatsen zou zijn hoogstens met
twee of drie personen, in bezit van aktetassen, weekendtassen,
koffers enz., onder gebruikmaking van hetzij eigen vervoer, hetzij
openbare middelen van vervoer. De meegevoerde bagage zou kunnen
dienen, om wapens te vervoeren.

Qp vrijdag 5-12-1975, omstreeks 17.00 uur, hadden de jonge-
lui Moordrecht verlaten met onbekende bestemming.

Zij zouden zwervende zijn en zich in den Haag of omgeving
bevinden»

Wel werden in dit verband drie plaatsen genoemd waar zij
zich zouden kunnen ophouden en welt
Bazarstraat 50 te *s-Qravenhage, alwaar een H.M.S. kantoor zou
zijn gevestigd;

en

Volgens was het aanvankelijke plan, om een
Nederlandse Minister te kidnappen het eigenlijke doel van de
terroristen te Wijster en zouden zij niet volgens hun instruc-
ties hebben gehandeld.

De schoonzoon van Ds. Metiary, o. a. medebemidde-
laar te Wijster zou, volgens vernam, degene zijn, die
het plan tot kidnapping had uitgedacht; in ieder geval zou hij
volledig op de hoogte zijn geweest.



BSTHSFT: GIJ2ELIÏIGSN WIJSTEH EN AMSTERDAM.

ID-1-1976. ACD

datum 5 J»'.'•• '̂ 76

CO

b. d-

Naar aanleiding van de gijzelingen wordt het volgende
medegedeeld: "Twee jongens uit Smilde te weten beiden fs zijn in 1975 met
vakantie geweest naar Indonesië» Ze hebben de zaak daar bekeken en kwamen terug met
het verhaal, dat de toestand waarin de familieleden daar verkeerden slecht waren» Zi.
werden onderdrukt. De 's bespraken dit met andere jongeren. Onder deze jonge'
ren waren ook de jongens, die meegedaan hebben aan de gijzelingen. Als groep hebben
zij toestemming gevraagd aan het hoofdbestuur van de Pe muda Masjarakat om deze
akties te mogen voeren. De toestemming werd verleend door het hoofdbestuur onder voo:
zitterschap van , Andere in het land,plaatselijke besturen van de Perauda
Masjarakat.waren hier tegen. De Pemuda Masjarakat Smilde was in principe tegen, maar

• - ze gaven de plannen een kans. Aangenomen kan worden, dat de beide 's een en
ander in gang hebben, gezet na hun terugkomst.

Er werd te Smilde in een clublokaal getraind en wel in
de nacht tot vroeg in de morgen. Br werd in twee groepen getraind te weten
a, een groep voor de trein,
b. een groep voor het consulaat*

Als reserve was de ambassadeurs woning in Wassenaar geko
zen. De plannen daarvoor liggen klaar. De groep moet evenwel nog worden geformeerd.
Voor hen is echter de bewaking en eventuele bewapening in Wassenaar nog een onzekere
factor. Meerdere verkenners bekijken dit. De uitvoering zal waarschijnlijk wel door-
gaan, daar er voor de volle 100$ achter zou staan. Het aantal deelnemers
is ook niet bekend, doch wanneer de ontbrekende gegevens niet kunnen worden bemach-
tigd zal in overweging worden genomen een bestorming te doen.

De trein had niet te Wijster moeten stoppen, doch door
moeten gaan naar Amsterdam, Vermoedelijk werd er niet op gerekend, dat zij in een
stoptrein zaten, injplaats van in een intercity, die naar Amsterdam ging.

De kaping in de trein en de gijzeling in het consulaat
hadden tegelijkertijd moeten plaatsvinden. De groep, die in Amsterdam de gijzeling
uitvoerde was daar namelijk al en verbleef in een pension. De groep heeft zich als
een groep vakantiegangers gemanifesteerd door bij een WV bureau inlichtingen te vra

^ gen.
De gegijzelden uit de trein en de gegijzelden uit het

consulaat hadden dan samen met het totaal aan overvallers op Schiphol in een vlieg-
/ moeten tuig/vertrekken met bestemming Tiraor. Voorzien van wapens, die gefinancierd v/orden

uit het buitenland, hadden de overvallers zich willen aansluiten bij guerillastrij-
ders op Ceram.

Onder de Zuid Molukkers in de woongemeenschappen zijn
vrij veel wapens, waaronder vrij veel Uzi's. In verband daarmede aijn er constant
waarschuwingsposten ingericht, Wanneer er een inval zou koraen door de politie of doo
militairen, dan zullen de wapens niet worden uitgeleverd, doch men zal zich gewapend

/ er hand/tegen verzetten,
29 december 1975



<•*)
A U R O R A d.d. 16.1.76 '

2. Terrorisme

Tijdens een bijeenkomst van de adviesgroep terreurbestrijding uitte
Mr. Gonsalves gisteren sterke kritiek op de Amsterdamse politie die

5 tijdens de triiaelinF.sacjtie in het Indonesische consulaat het bij-
| • standsteam o.l.v. de C,v.P. niet sag staan. Eveneens uitte hij
* enige kritiek op de BVD die hij gebrek aan openheid verweet.

Volgens HC heeft hij hierbij geen concrete punten aangegeven.
H.BVD stemt in roet de gedachte van PK.BVD dat wij het verslag van de
bijeenkomst maar eens moeten afwachten om te bezien of Mr. Gonsalves
moet worden gevraagd zijn bezwaren te concretiseren.
PH.BVD zal dit dan eventueel doen.



datum 19 JAN. 1976

CO

b.

C (CF ) nr.: T*/ ^3 d.d.

Aan : CF

Betreft : Overgave Wijster-terroristen.

\ JAH.

Bijl.:

Uit
gende vernomen.

werd op 15»12.75r &et navol-

Onder de Molukse politieke figuren rond MANUSAMA, maar ook
onder zijn aanhang in de verschillende Molukse concentraties
is rumoer ontstaan over de plotselinge overgave van de
terroristen te Wijster.
Men heeft deze overgave toegeschreven aan MANUSAMA en de
wed, SOUMOKIL, die zich voor het "Hed. karretje11 zouden
hebben laten spannen en aan de terroristen beloften hebben
gedaan die niet zijn na te komen.
Men voelt zich door MANUSAMA bedrogen en is doende hem ter
verantwoording te roepen.

301A10



ACD

datum

CO

b. ,

/ * 6 J.
26 M197B

d. r

) nr.: d.d. 1\ .. \T *C(

Aan : CF

Betreft : Inzameling onder Z.Molukkers te Woerden t.h.v. de
terroristen van Beilen en Amsterdam

Bijl.:

— Op 7.1.1976 werd via ID Utrecht het volgende vernomen:

In Woerden wordt onder Zuid-Molukkers gecollecteerd
voor rechtshulp t.b.v. de terroristen van Beilen en
Amsterdam. Op één avond werd ƒ 1?00t
opgehaald.

301A10



ACD

datum

CO

b.

2 9 M 1 9 7 6

d.

C (

Aan

Betreft

) nr.: d.d.

CF

Oordeel over acties in Wijster en Amsterdam

Bijl.:

Op l6-12-75werd

vernomen:
het volgende

De indruk van is, dat het in Capelle a/d IJssel
momenteel rustig ie. XK Zowel jong als oud, actief
als niet actief, staat achter de acties, hoewel door
de meer gematigden de doden worden betreurd.
Sommigen vinden het jammer, dat de actie in Wijster
is beëindigd.
In het algemeen is men van mening dat er iets moet
gebeuren, dat de regering toch enigszins een gebaar
moet maken, omdat anders een explosieve situatie
ontstaat, waarin, naar de mening van jongeren, harde
acties zeker zullen volgen, mogelijk zelfs op korte
termijn (twee maanden). Ook in TAMAELA-kringen staat
men, volgens , positief t.o.v. de acties in
Wijster en Amsterdam.

301 AIO



ACD /
06FEB.1976

co

b.

C ( Cl) nr.:

Aan :

Betreft : Deelnemers treinkaping WIJSTER

d d | B FEB. tSTB

Bijl.:

Op 6.1.1976 werd
het volgende vernomen:

In een pas kortgeleden begonnen landelijke geldinzaraelings-
actie t.b.v. de kapers en bezetters wordt van ieder BP-gezin
een bijdrage xKZXXKkt van ƒ 100,— verwacht.

301A10



ACD

datum Q6FB.1976

CO

b. d.

C(CF )nr, ft,/ / * / d.d. ̂  5 ̂  m

Aan : yx GT

Betreft : Dankbetuiging aan de 1^ terroristen (Wijstar en A»dam)

Bijl.:

Op 23.1.1976 werd
navolgende vernomen:

In een brief aan de Molukse gemeenschap te Smilde
hebben de Vrije Z-Molukse jongeren uit Capelle a/d IJssel
hun dank betuigd aan de 1^ terroristen (zie bijlage)

301A10



Capelle a/c1. IJssol»

Aan de Su.idriolukse ;̂cuee:isch£.p in 2ovcn

One Kedelcven ;;ac>.t uit n::.ar de jongens on fr.nilioloclcn die nauu be--

trokkcn zijn ^eweeot bij de aktics in ..rnsterdvxi on Seilcn. Ui j zijn

de "veertien jongens1,' voel dank verschuldigd voor hvm bijdra;;c in

onze Vrij hoi ds s tri j j., Ze hebben hun levens ~eofferdj terv.rijl de

kerstda.̂ er. en oud/niouw al in zicht waren.

Sounokils dood is toch niot voor niets ^eweeGt. Hij heeft nu waardige

::z- .:. opvolgers -̂ elrrê en on zijn be^onn^u werk c.f te ruxhen.

Onze dan.1; jaat ook uit nr.;ir de ouders, die er tijdene hun hele a!:tie

achter heVocu ;;cotae.n. Vooral nu zullen ze hun zonen niiŝ e:!, i.\a.~.r

ze zijn zich be'.mst Ca.t hun offer niet teve^eefs is ^;ev/eect. Ook

verbeten \/e niet de jon;jorc;i uit JJovcn P'iilde, die in vleze raoei-

lijke periode allee hebben -ode. ;.n on hun vricnc'.cn tijdons de aktie

op wat voor nrr.nier dan ook te steunen.

StrcLks bij de berechting vcm rlcze "''Veertien ?ahlc.i;r.no:> door do

a rdse rechter, zal d ze hanc' Ion vol-;ens *T . voor hè;.: ^clclende wet-

ten. De Hemelse Hechter zal echter oordelen zoalo het "en "oeti.'.nt»

Hij zc-.l niet verbeten dat oen volk (I?.M.St) door eo;i ander volk ("!.!,)

onderdrukt en uitgebuit v;ordt.

De onderhandeling;, die de ''veertien'1 no^elijk hebben f;;e:uar-.kt door

hun daad, zal het koncnde jaĉ r zijn vruchten rioetcn c.fwerpon voor

het hele Zuid;r.olukGe Volk.

ME.̂  hot JL'.-.r 1976 ooi: het bo;-in zijn vr.n oen ^rote sta^> vooruit iu

do richtin;; var. een onafhan!:elijkc Itepubliek flaluhu Selatr.;i,

'.'ij, Vrije Zuidnolukce Jongeren, i'.it Ca^olle a/d IJssel, vrensen cle

gehele Zuidnolukse ^enccnschap in Boven 3;-,ildd een voorspoedig

iTieuv/ Jar.r, al zal het r.isschicn nocilijk zijn, daar cle ;;c"iecnschap

verkleind is, door het niesen van onze ""Veertien Vrijhcidstrijdcrs:;,

j'icttcain noot on ue ons 3C2":"-'cr'liJ-" ideaal vorv/ezclijkcn»

II E U A M U_a__I A

Vrije Suidnclulrsc Jon-er en.

Tjc-.bc.n- Capcllc a/cl IJssel.



ACD

datum 16FEB.1976
CO

b.

d.d.

Aan

Betreft

CFB

Treinkaping Wij«ter

16 FEB, 1976

Bijl.:

Op 23-1-1976 werd

volgende vernoBea:
het

In Molukse kring was ter ore gekomen, dat de
oorspronkelijke groep treinkapers bestond uit 5
Molukkers uit Boven Smilde en 2 Molakkers uit Assen.
Laatstgenoemden zouden echter in opdracht van de
KPK-Assen geen deel mogen nemen aan deze kaping,
waarna de 5 uit Smilde verplicht waren geweest om
in Smilde nog twee man uit te zoeken.
Door deze gang van zaken, zou er een controverse zijn
ontstaan tussen de KPK-SmiJjde en de KPK-Assen.

301 Al O



Gb

"Wij vrije Zuidnolukse Jongeren, bezetters van het Indonesische
"K*nsul&at Generaal geven hierbij de volgende verklaring af:
"De treinkaping in Beiion en de bezetting van het Indonesische K»»n-
"sulaat Generaal te Amsterdam uitgevoerd door de Vrije Zuidmolukse
"Jongeren is enkel en alleen te wijten aan het feit dat de Neder-
"landse verantwoordelijke autoriteiten het Zuidmolukse v«lk 25 jaar
"lang onrecht heeft gedaan, d*or het rechtmatig bestaan van de
"R,M,S. te negeren en'de R.M.S.-zaak n«rit serieus te nemen.
"25 Jaar lang heeft het Zuidmolukse v>lk aangepaste middelen ge-
"bruikt om de Nederlandse autoriteiten duidelijk.te maken, dat de
"R.M.S.-zaak geen afgedane zaak is.
"De tijd heeft *ns geleerd dat petities en demonstraties geen vior-
"uitgang hebben geboekt. Is het. daarom nu niet de tijd «ai minder
"en/»f onaangepaste middelen te gebruiken, misschien zal Nederland
"nu -eindelijk eens ons gerechtvaardigd streven naar een ̂ afhanke-
lijk Republik Maluku Selatan *nder rgen durven zien.
"Nederland heeft bij de 9>uvereiniteits-^verdracht *p zich genfmen
"het zelfb&ffl-chikicingsreoht van al de diverse bevolkingsgroepen in
"de archipel te zullen bevorderen.
"Het heeft deze toezegging bovendien vastgelegd in de Wet "S«uve-
"reiniteitsoverdraoht". En wanneer Nederland zich daaron niet houdt,
"dan houdt het zich niet aan haar eigen wet. Ala Nederland v»or
"haar eigen wetten geen respect heeft hoe kan zij van het Zuidmoluk-
"se vftlk verwachten dat zij dit wel d«en?

"Wij hebben beslaten «m aan deze bezetting een einde te maken na de
"ttezegging van de Nederlandse regering te hebben verkregen, dat er
"een gesprek plaats zal vinden net *nze leiders (Regering Manusama)
"iraarbij het accent zal warden gelegd »p de politieke aspecten van
"de Republik Maluku Selatan.
"Onze Aaad hebben wij beëindigd, daar *nze leider» en het Zuidra*-
"lukse v»lk de fakkel van «nze vrijheidsstrijd rver zullen neraen",

"Laat v*or de Nederlandse regering en het Nederlandse volk één ding
"duidelijk zijn; "ZSLFS MET IJZ3REH KETENEN OF DONKERE CELLEN, JA
"ZELFS MET JE DOÖJ)_KAK MSN DE KTt'vCHT VAM EBT ZUIDMOLUKSE ?JBL NIET
I N BOEIEN S L A A K " . '

VRIJE ZUIDMOLOKSE JOHGEREN.



C ( CF) nr.

Aan

Betreft

d.d.
CFB

"Aksi ƒ 100,--"

Bijl. :

Op 16.2.197e werd
het volgende vernomen:

De "Aksi ƒ 100,—" heeft in de Molukse wijken in Assen en
Boven-Srailde een bedrag van ƒ 20.000,— opgeleverd.

301A10 - 506622*



datum fl2MRTl??6

CO

c (

Aan

Betreft

dd.

CF . ;>tó 13/B

Comit^é voor de inzameling van gelden t.b.v. de
rechtsbijstand voor de terroristen van tfijster en

Bijl. :
Amsterdam.

_ Op 5.2.1976 werd
het volgende vernomen:

Onder auspiciën van hoofd KPK, zou er
ean comité zijn gevormd voor Capelle en Krimpen a/d IJssel
met het doel gelden in te zamelen t.b.v. de rechtsbijstand v
voor de terroristen van Wijster en Amsterdam. Dit comité
zou bestaan uit:

301A10 - 5066 ÏZ*



-.yan gempo Amsterdam

Politieke stellin&nsne 'Jrije Zuidrcolukse Jongeren t. a. v. hst proces
tegen onze kameraden te Amsterdam dd. 23 en 25 maart 1976.

DOEL V AH DE DCMC-J5TR AT I L;

1. Solidariteit betuigen met de bezetters van het Indonesische consulaat;
2. ageren tegen de Indonesische agressie, tegen het Indonesische imperialisme

en de onderdrukking van het Zuidmolukse Volk op rie Flolukken en. andere
bevolkingsgroepen in het Indonesisch archipel, o. a. Papoea's, Cost— Timorezen
etc.

3. ageren tegsn rie houding van de Nederlandse regering t. a. v.:
a. van de Zuidmolukse Vrijheidsstrijd
b. collaboratie met het Indonesisch, fascistisch, imperialistisch

generaalsbeuind.

DE f.OTIVERir.'G VAD DE DADEN PNZER KAKERADEM

Onze kameraden zijn door de omstandigheden waarin het Zuidmolukse volk verkeert
tot hun daden gedreven. Zodoende kan men hun daden niet beoordelen of veroordelen
zonder die omstandigheden te kennen. Die omstandigheden zijn:

a. 25 jaar lang is het Zuidnolukse vraagstuk bewust genegeerd rioor
de nederlandse regering en het fascistische en Imperialistische
Indonesische generaalsbewind. Deze houding is te verklaren uit

"~ politieke militair-strategische en psychologische belangen en de
• • — >-> Economische banden tussen heide landen.

h. Provocerende uitspraken van Nederlandse bewindslieden (bv. De
RMS is esn wasndsr.kheeld)

c. Bevrijdingsbewegingen in Afrika worden wel gesteund en de regering
erkent de Volksrepubliek Angola, terwijl geen poot uitgestfcen
wordt veer de R M S of andere bevri Jdir.qsheuieqingen in Indonesië.

Dit alles bepaalt cnze houdirg tav het proces.

Het proces op zich is een schi.inproces. Hot weergeeft niet de uare
igks aRrri van hst gebeurde. In ait proces wordt alleen aandacht hesteed

aar. de _qenol_ns_n( bezetting) en niet aan de oorzaken, (zie boven) Gek de belangen
van de hournecisisCrenerino.bedri 1f sleven etc.) in deze zaak ;ullon niet aan
het licht komen in dit proces, (zie punt a)

Door een indrukwekkend machtsvertoon van oa. het politieapparaat bevordert da
Nederlandse overheid het in rüscrecüet hrengen van rie Zuidmclukse zaak en de
vooroordelen tov het Zuidmolukse volk.
De ir.sdia spelen samen tret rie justitie een belangrijke rol in het kweken van een
neoetief geladen sfeer. Dit proces doet dan ook denken aan de vele schi jnprocessen
-*~ berechtingen in fascistische staten.

Dit politlekg prcces ujrdt verlaariH tot eon crirrineel proces!
Uij staan achter onze kameraden en zijn van nsning dat uit onopgeloste politieke
vraagstukken konflikten voortvloeien dia uitmonden in politiek gsueld,

"UANT ZIJ DIE VREEDZAME REVOLUTIE ONMOGELIJK NAKEN
KAKEN CEUELDDAD1GE REVOLUTIE ONVERMIJDELIJK"

Weet rie woorden van cnze kameraden:

" Onze daad hebben wij bee'indigd daar onze leiders en het
Zuidmolukse Volk rie fakkel van onze vri jheiristri jd over
zullen nemen"

V R I J E ZUIDr - i r iLL 'KSE



datum

CO

b.

/ *J/
i T9 WMRT1976

/

c
Aan

Betreft

nr.:
/ — ̂ 1

: C -f*

: Missie Militair

d.d. * S M f978

Bijl.:

Uit
het volgende vernomen.

werd op 24-2-1976

Onder de aanhangers van TAMAELA werd een zgn.
Regeringsverklaring verspreid; betrekking hebbende
op de gijzeling te Beilen en Amsterdam (zie bijl*).
Bedoelde verklaring werd ondertekend door:
P. THENÜ (uit Twello) - Minister President
J.J. MANÜPUTTY - Minister v. Defensie
J. TUPAMAHD - Staats secr. v. Defensie.

NOOT: uit dit rondschrijven blijkt dat de M.M. de
acties Beilen en Amsterdam niet onvoorwaarde-
lijk afwijzen.

301A10



PEMERINTAH DAROERAT REPOEBLIK MALOEKOE SELATAN

Dl LOEAR NEGERI

REGERINGSVERKLARING

De Zuid-Molukse Noodregering onder Zijne Excellentie Generaal I.J.Tamaela
verklaart dat :

a. zij de doden, die in Bellen zijn gevallen zowel het
Nederlandse volk alsmede het Zuid-Molukse volk hebben geschokt,
ten zeerste betreuren.

b. Gewelddadige akties in Nederland passen niet in ons beleid,
maar rekeninghoudend met onze positie zijn dergelijke akties die
te maken hebben met ons strijd niet te voorkomen.

c. gelet op het bestaan van de nog steeds van kracht zijnde status
van S.O.B, tussen Indonesië en de Republikder Zuid-Molukken

\ staan wij als Zuid-Molukse regering en volle achter de bezetting van
:. * onze vrijheidsstrijders van het .Indonesische Consulaat te Amsterdam,

met alle konsekwenties vandien, totdat ons doel :
' een v r i j en een onafhanke l i j k land bereikt is.

' Wij volgen de ontwikkelingen op het voet.

Namens de Zuid-Molukse regering
, onder Z.E.Generaal I.J.Tamaela
i
{ wg.: P. Thenu- J.J.Manuputty - J. Tupamahu
1 Min.President Mi n. v. Defensie Staatssekr. v. Defensie
>.

i PENJATAAN PEMERINTAH

F

Pemerintah Daroerat Repoeblik Maloekoe Selatan Di Loear Neger i jg di pimpin oleh PJM.
Kepala Negara General l. J.Tamaela, men jata kan sebagai terseboet di bawa :

a. ketiga korban peristiwa Beilen sangat kam i sesalkan.
b. Djalan kekerasan tiada sekali kali terdapaf didalam beleid Pemerintah

Daroerat Repoeblik Maloekoe Selatan di Loear Negeri, tetapj mengingat
kepada keadaan perdjoeangan kami, maka kedjadiaan2 sedemikian tadapat
kam i hindarkan.

c. Mengingat kepada adahnja keadaan perang (S.O.B.) terhitoeng dari 1950
maka Pemerintah Daroerat Repoeblik MaloeJcoe Selatan di Loear Negeri,
rajatR.M.S. di Negeri Belanda dan rajat R.M.S. di Tanah Air
berdiri di belakan pedjoeang2 kemerdekaan Repoeblik Maloekoe Selatan
jg kini mendoedoeki consulaat Repoeblik Indbnesia di Amsterdam.

Kami setiap waktoe mengikoeti perkembangan tsb. di a tas.

a.n. Pemerintah Daroerat Repoeblik
MaloeJcoe Selatan di Loear Negeri

1.1. ; P .Thenu J.J.Manuputty J. Tupamahu
Perdand Menteri Men. Pertahanan Selcretaris Negara Pertahanan

Twello, 7 december 1975
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datum T3APR197
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CO
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C (CFO ) nr.:

Aan : CF

Betreft : Hoger beroep verdachten Vijgter

,,'3 APR. B7B

Bijl.:

Op werd
het volgende vernomen.

verwacht dat de verdachten in hoger beroep zullen gaan.
MANÏÏSAMA heeft hierover op vrijdag 12.5-76 informeel gespro-
ken op een bijeenkomst in het stichtingsgebouw "PATTIMURA"
te Assen.

De ouders van de terroristen
vinden het overigens niet nodig dat de zaak in hoger beroep
zal worden behandeld. Zij zijn allang blij met deze straf.
Zij vinden dat, indien de zaak in hoger beroep wordt behan-
deld, Mr. DROESSEN de enige is, die er (financieel) voordeel
bij heeft.
HANÜSAHA heeft op deze bijeenkomst gezegd, dat er tussen
heden en het hoger beroep geen "gedonder" moest komen. Vol-
gens komt hierover nog wel een rondschrijven aan de
wijken.
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datum

CO

b.

C

Aan

Betreft

) nr. d.d. •
ME11976

Bijl.:

OP 1̂ -̂ -76 werd

vernomen:
het volgende

M.b.t. de speodvergadering in Bovensmilde op 5 april
j.l. gehouden in het jeugdlokaal zijn enige nadere
bijzonderheden bekend geworden.
Onder de aanwezigen bevonden zich o.a. Ds. METIA3Y

In totaal circa 20 personen.

Voorts zou op genoemde vergadering door KEDAKY ge-
sproken zijn over de acties Wij ster en Arasterdam
in december vorig jaar.
De treinkaping bij Wijster had vlgs. METIA3Y geen
politieke achtergrond en werd derhalve door hem af-
gekeurd. (Hogelijk i.v.m. de drie vermoorde Neder-
landers?) De bezetting van het Indonesisch consu-
laar in Amsterdam daarentegen kon wol zijn goed-
keuring wegdragen. -,_

301 Al O - 506622*



Vervolgblad nr. -2- bij C-rapport nr.

Volgens had dit tot gevolg, dat de ouders van
"de ;'onGenc uit Amsterdam" "gewoon" deden., terv/iji
de ouders van ds treinkapers dani<j overstuur waren,
evenwel met uitsonderin;: v;.n
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dd
Aan

Betreft

CFB

Boven Smilde

Bijl.:

Op werd
het volgende

vernomen:

In Boven-Smilde wordt sedert enkele weken in de
kerk in de Molukse v/ijk een dienst gehouden, die
iedere vrijdag avond om circa 20.OP uur aanvangt
en die betrekking heeft op de 1^f üuidraolukse jongens
die momenteel in verschillende gevangenissen ver-
blijven n.a.v. de acties in dec. 1975-
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datum C10:C.19?6

C ( C F O > " ' - :

Aan :

Betreft :

1 DEC. 1876
CF/3

Herdenking aktie tfijster/Asd.

Bijl.:

Op 21-10-1976 werd

volgende vernomen
het

had via via vernomen dat de aktie Wijster/Asd
o.a. herdacht zou worden door een kerkdienst in
alle wijken.
In de kerken (m.n. G.I.M. en G.P.M.) zal op die dag
een brief worden voorgelezen die door de 1*f terroris
ten is opgesteld.

301 Al O - 506622*


