
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Molukse gijzelingsacties te Bovensmilde en Glimmen 
23 mei – 11 juni 1977 



O 7
AURORA

2/3 lig

OCHTENPBESPREKING op dinsdag 24 mei 1977

Aanweeigt H.BTD - PH.BVD - PBC - TVC - HB • HC - HD - HAZ - K/D

Afwezig l HK - H.TD * PHB

1,
Qesproken wordt over de op maandag 23 mei jl* plaatsgevonden acties van Zuid*
molukee zijde, die leidden tot de gijzeling van een aantal schoolkinderen en
leerkrachten in e*,A Lagere School in Bovensmilde en van een aantal t re in-
passagiers in een bij Glimmen/De Punt tot stilstand gebrachte trein. HC dellt
mede dat de eisen van de bezetters van de school thans bekend zijn* Over deze
eisen wensen zij niet te onderhandelen. Het Nederlandse antwoord moet uiter-
lijk morgen te 1*t,OO uur ontvangen zijn. Ds. Metiary zal hedenmorgen onder*
vraagd worden door de gemeentepolitie van Assen. K/D had in verband met de
gijzelingen telefonisch contact met de heer van Voorlichting BiZa
(n.a.v* een vraag van het Utrechts Nieuwsblad) « met de Brabant Pers
i , de Gemeenschappelijke Persdienst ( en ),de Telegraaf
( ) en met het Algemeen Dagblad ( )• Naar aanleiding van
een vraag van de Minister of er indicaties zijn dat de Ned. Volksunie voor-
nemens is tegenacties te ondernemen zal HB de desbetreffende afdeling op deze
mogelijkheid attenderen*



YVVÜ'. • • ' • • • r'-'.oortif l-4

Co \-ba

Maandag 23 oei - zaterdag 11 .juni 1977

I. TREINKAPING TE PE PUNT

Op maandag 23 mei 1977 te ca. 09.30 uur hebben negen Zuidmoluk-
c -

kers, onder wie één vrouw, allen afkomstig uit de Zuidraolukse woon-

wijken te Assen en Bovensmilde, de intercity-trein Zwolle-Groningen

met de noodrem tot stilstand gebracht en de treinpassagiers in gijze-

ling genomen.

Kort na het moment van kaping werden een dertigtal passagiers

door de terroristen vrijgelaten.

Van de overige 56 passagiers bleven er 53 tot zaterdag 11 juni

in gijzeling. Eerder waren op zaterdag ^ juni twee zwangere vrouwen

en op woensdag 8 juni een man (met hartklachten) door de terroristen

vrijgelaten.
Op zaterdag 11 juni te 05.00 uur, negentien dagen na aanvang van

de treinkaping, werd de gijzeling beëindigd door een aanval van mari-

niers en een afdeling van de BBEK.

Bij deze aanval kwamen twee gijzelaars en zes Zuidmolukae ter-

roristen om het leven. Een Zuidmolukse terroriste werd zwaargewond.

II. BSZETTING VAN DE SCHOOL TE BQVENSHILDJS

Nagenoeg op hetzelfde moment waarop de treinkaping plaatsvond,

drongen vier Zuidraolukkers de Openbare Lagere School te Bovensmilde

binnen, waar zij vijf leerkrachten en ca. 125 kinderen in gijzeling

namen.

Onmiddellijk na het begin van de bezetting, werden ca. 15 Zuid-

molukse schoolkinderen vrijgelaten.

In verband met een infectie-ziekte, die na enkele dagen cnol

een groot aantal schoolkinderen aantastte, werden in de nacht van don-

derdag 26 op vrijdag 27 roei alle schoolkinderen alsmede een leerkracht

door de Zuidmolukse terroristen vrijgelaten. De achtergebleven vier let»:

krachten werden op zaterdag 11 juni te ca. 05.00 uur bevrijd, terwijl

de vier Zuidmolukse terroristen werden gearresteerd*



III. EISEN VAN DE TREINKAPERS

In de nacht van maandag 23 op dinsdag 2k mei werd door de trein-

kapers hun eisenpakket kenbaar gemaakt. De eisen waren:

a* Er dient een geblindeerde bus te komen waarvan de banken verwij-

derd dienen te zijn. De bus moet volgetankt en van een chauffeur

voorzien te zijn. Met de bus moeten de kapers en de gegijzelde

passagiers naar het vliegveld Eelde worden vervoerd.

b. Vertrek vanaf vliegveld Eelde naar een onbekende bestemming*

c. De vliegtuigbemanning mag pas op een teken van de kapers aan boord

komen. De gegijzelde passagiers gaan eveneens met het vliegtuig

mee.

d. Er dienen 21 Zuidmolukkers in vrijheid te worden gesteld. Het be-

treft hier de 14 Zuidmolukkers die veroordeeld zijn terzake deel^-

neming aan de acties van december 1975 en een zestal Zuidmolukkers

die veroordeeld zijn terzake deelneming aan de mislukte gijzeling

van Hare Majesteit de Koningin in maart 1975-

e. De eisen dienen binnen 8̂ uur te worden ingewilligd, anders zul-

len er slachtoffers vallen. Afloop ultimatum is op woensdag

25 mei te 1̂ .00 uur.

Op dit tijdstip werd door de Zuidmolukee terroristen echter geen ge-

volg gegeven aan hun onder punt e. vermelde dreigement. Wel werden

•p woensdagavond 25 mei vanaf ca. 21.OO uur tot 22.30 uur een aan-

tal gegijzelde passagiers, geblinddoekt" en met een touw om hun nek

buiten de trein gezet. Na verloop van tijd werden deze passagiers

echter weer ongedeerd naar binnen gehaald.

Met het verstrijken van de tijd bleven de eisen van de trein-

kapers gehandhaafd, zij het, dat er geen ultimata meer werden ge-

steld en afgezien werd van de eis van een bus naar Eelde

Op donderdag 9 juni 1977 restten nog slechts de volgende twee

standpunten

a. Een vrije aftocht voor de terroristen met de 21 Zuidmolukkers wie:

vrijlating werd geëist of

b. de dood voor zowel de terroristen als de gijzelaars.



IV. BEMIDDELINGSACTIVITEITEN

Nadat vrij spoedig na het bekend worden van de beide terreur-

acties enkele vooraanstaande Zuidmolukkers, zoals "vice-president"

LOKOLLO, en het hoofd van de Zuidmolukse ordedienst zich als

bemiddelaar hadden aangeboden, werd een eerste serieuze poging om met

de Zuidmolukse terroristen in contact te komen ondernomen op dinsdag--

middag 2k mei, namelijk via de gebroeders , beiden hoofdbe-

stuurslid van de Zuidraolukse jongerenorganisatie Pemüda Masjarakat.

Aangezien op het voorstel van het beleidscentrum aan de Zuidmo-

lukse terroristen de als "gesprekspartners" te accepteren,

niet door de terroristen werd ingegaan, keerden deze twee ónverrichter-

zake naar hun woonplaats terug»

Op zondag 29 mei waagde de Zuidmolukse arts, dr TÜTUHATUNEV.'A

- lid van het "kabinet" van ir MANUSAMA - een poging. Ofschoon ook hij

in eerste instantie nauwelijks "voet aan de grond kreeg" slaagde hij

er op zondag 5 juni in de twee zwangere vrouwen mee de trein uit te

krijgen. :

Inmiddels hadden de treinkapers zelf op dinsdag 31 mei om twee

bemiddelaars gevraagd, t.w. de Zuidmolukkers en

Toen hierop door het beleidscentrum afwijzend werd gereageerd, lieten

de treinkapers de naam van mevrouw SOÜMOKIL vallen* Op zaterdag ** juni

bracht zij, in gezelschap van dr TAN *) een zes uur durend bezoek aan

de trein. Het resultaat van dit bezoek was - naar later bleek - nage-

noeg nihil. De terroristen maakten kenbaar, dat zij zich op geen. enkele

wijze van hun eerder naar voren gebrachte standpunten, lieten afbrengen.

Wél lieten zij weten, dat de twee Zuidmolukse bemiddelaars rechtstreeks

contact dienden te onderhouden met het Nederlandse "regerings"-crisis-

centrum.

Aan dit verzoek werd gevolg gegeven door Minister Van AGT, die

op dinsdag 7 juni een ontmoeting had met dr TAN en mevrouw SOÜMOKIL.

') (voormalig "Minister van Sociale Zaken in het "kabinet"
van ir MANUSAMA).



Afgesproken werd, dat dr TAN en mevrouw SOÜMOKIL op donderdag

9 juni andermaal een bezoek aan de trein zouden brengen, voorzien van

de volgende opdrachten:

a. de kapers zo tactvol mogelijk duidelijk maken, dat de Nederlandse

regering hun eisen afwijst;

b. aan de kapers vragen wat het land van hun bestemming is.;

c. aan de kapers vragen wat hun alternatief is wanneer hun eisen niet

worden ingewilligd - m.a.w. wat doen zij met de gegijzelden.

Na terugkeer van hun wederom vrij langdurig onderhoud in de trein

op donderdagmiddag 9 juni, bleek al gauw, dat de onderhandelingen

"muurvast" zaten en er geen enkel uitzicht was op een versoepeling op

korte termijn. Naar voren kwam, dat zelfs sprake was van een "verhar-

ding" bij de treinkapers. .

.Dit werd bevestigd door dr TAN, die op vrijdagavond tegenover

de pers verklaarde, dat een nieuwe bemiddelingspoging weinig zin had.

Hij voegde daar voorts aan toe, dat, wanneer de Nederlandse regering

met geweld tegen de terroristen zou optreden dit mogelijk een burger-

oorlog tengevolge zou hebben.

ZUIDMOLÜKS CaiSISCSNT.KÜM'

Na de gebeurtenissen in Vaassen - oktober 1976 - was door de

Zuidmolukse "top" besloten, dat in tijden van spanningen er een Zuid-

moluks crisiscentrum zou moeten functioneren. Reeds vorig jaar werd

besloten, dat een en ander dan onder leiding zou komen te staan van

"vice-president" LOKOLLO. . .

Onmiddellijk na het bekend worden van de terreuracties in Drente

werd ten huize van LOKOLLO te Capelle a/d IJssel voornoemd Zuidmoluke

crisiscentrum ingericht waarvan voorts deel uitmaakten "Minister"van

Binnenlandse Zaken , hoofd van de Zuidmolukse ordedienst

en het hoofdbestuurslid van de Badan Persatuan

Gedurende de terreuracties onderhield dit crisiscentrum alle

contacten met het Nederlandse crisiscentrum, met de leiding van de

officiële Zuidmolukse organisaties en met de Zuidmolukse bemiddelaars.



Belangrijke consequentie van de tevoren gemaakte afspraken over

wie het crisiscentrum zou "bemannen", was dat ir MANÜSAMA volledig

"buiten spel" kwam te staan. Tevens betekende dit, dat de ambitieuze

en emotionele "vice-president" LOKOLLO hierdoor zijn kans zag gedu-

rende enkele weken op de voorgrond te treden. Gevolg van dit alles

was echter, dat door de soms "halsstarrige" en "eigengereide" opstel-
•

ling van LOKOLLO een weinig positieve bijdrage geleverd werd tot het

zoeken van .een snelle voor beide partijen bevredigende oplossing.

Veeleer kan gesteld worden, dat hij bij tijd en wijle getracht heeft

de bemiddelingspogingen te traineren getuige ook zijn soms weinig

meegaande houding tegenover zijn gesprekspartners op het Nederlandse

crisiscentrum.

VI. DE VRIJE ZÜIDMOLÜKSE JONGEREN UIT ASSEN/BOVENSMILDE

De dertien Zuidmolukse terroristen, allen afkomstig uit de'

Zuidmolukse woonwijken te Assen en Bovensmilde, wisten zich gedurende

de duur van de terreuracties verzekerd van de steun van de Vrije Zuid-

molukse jongeren uit die wijken.

De Zuidmolukse jongeren uit deze twee wijken hebben zich in de

afgelopen periode - vanaf december 1975 - meer dan enig andere Zuid-

molukse woonwijk zelfstandig opgesteld, hebben een eigen politieke

koers ingeslagen en hebben afstand genomen van de naar hun mening te

gematigde koers van ir MANÜSAMA. Met name in Assen voelden de jonge-

ren zich meer aangetrokken tot de meer agressieve plannen van ds

METIARY, die naar het scheen in verdergaande onderhandeling was ge-

treden met vertegenwoordigers van Vietnam.

Voorts kwamen uit JAe wijken te Assen en Bovensmilde de meeste

negatieve reacties op de tot standkoming en de eerste "magere" resul-

taten van de Zuidmolukse-Nederlandse Gesprekscommissie. Met name on-

der leiding van een aantal "radicale" semirintellectuelen zoals b.v» •

uit Bovensmilde kwamen vrij kritische geluiden en zocht

men naar een eigen "progressief" beleid. Toen de acties een feit

waren schaarden de Zuidmolukse jongeren uit Assen en Bovensmilde

zich daarachter.



De landelijke organisatie van de Vrije Zuidmolukse Jongeren

(Pemuda Masjarakat) kwam echter, op 24 mei met de volgende persverkla-

ring uit: - : •

" Ondanks de tot nog toe onbekende redenen en eisen van de trein-
kapers en de beze.tters van de school, betreurt en keurt Pemuda
Masjarakat de gebeurtenissen ten sterkste af. Ook indien de
acties zijn uitgevoerd in verband met de verwerkelijking van
een Vrije RMG, distancieert zij zich van de acties. Pemuda
Masjarakat is van mening, dat dergelijke acties de rechtvaar-
dige strijd van de RMS schaden. Zij spreekt de hoop uit, dat
de gijzelingen een snelle en goede afloop hebben. In het bij-
zonder leeft zij mee met de schoolkinderen die het slachtoffer
zijn geworden van de gijzelingen".

Op dinsdag 31 mei 1977 werd een meer uitgebreide persverklaring uitge-

geven door de Vrije Zuidmolukse Jongeren uit Assen en Bovensrailde,

mede onderschreven door het Bevrijdingsfront RMS uit Gennep, Hatert,

Heer, Tiel en Eist. Opstellers van deze verklaring waren: t

, J. METIAHT en

In déze verklaring schaarden zij zich achter de acties en werd

- op scherpe toon stelling genomen tegen de wijze waarop de Nederlandse

regering de acties veroordeelt.

Met name de zinsnede: "Onze jongens hebben nu veel te bieden,

nvl. zestig mensenlevens" trok sterk de aandacht.

Zeer waarschijnlijk vanwege de vele negatieve reacties, niet

alleen van Nederlandse kant naar ook uit eigen, Zuidmolukse kring werd

op woensdag l juni een nieuw perscommuniqué uitgegeven, waarin afstand

werd genomen van de hierboven vermelde uitlating. Gesteld werd, dat

gezocht moest worden naar een toekomstig beleid gericht op het behoud

van mensenlevens, maar met tegemoetkoming aan de gedachtengang en het

eisenpakket van de Zuidmolukse terroristen.

VII.SPOEDCONGRES OP ZATERDAG b JUNI

Na zondag 29 mei heeft ir MANUSAMA initiatieven ontplooid een

Zuidmoluks spoedcongres bijeen te roepen. Hoepel met name "vice-

president" LOKOLLO niet van de noodzaak daartoe overtuigd was, wist



ir MANUSAMA zijn plannen toch door te zetten. Het congres, dat gehou-

den werd op zaterdag *f juni in de Zuidmolukse woonwijk Oostgaarde te

Capelle a/d IJssel had tot doel een standpuntbepaling van de gehele

Zuidmolukse gemeenschap ten opzichte van de terreuracties.

Tijdens het congres bleek, dat het merendeel der Zuidmolukse .

vertegenwoordigers zich - zij het met enige kritiek - achter het eer-

der door ir MANUSAMA geventileerde standpunt schaarden. Dit hield in,

dat ir MANUSAMA de acties betreurt en er zich van distancieart.

Ir MANUSAMA werd in deze houding andermaal gesteund door verte-

genwoordigers van het hoofdbestuur van de Zuidmolukse jongerenorgani-

satie Pemuda Masjarakat.

Slechts vertegenwoordigers uit de wijken Assen en Bovensmilde

bleven bij hun eerder ingenomen standpunten en veroordeelden de af-

keurende houding van ir MANUSAMA c. s.

Aan het eind van het congres werden de volgende resoluties

aangenomen:

a. De Zuidmolukse gemeenschap staat achter de bemiddelingspogingen

van dr TAN en mevrouw SOUMOKIL en wenst, dat de Nederlandse re-

gering alle steun geeft aan deze bemiddelaars.

b. De Zuidmolukse gemeenschap dient achter ir MANUSAMA te blijven

staan.

VIII. ONTWIKKELINGEN EN RSACTIES NA BEËINDIGING VAN DE

De wijze waarop de terreuracties op zaterdagmorgen 11 juni wer-

den beëindigd en tengevolge waarvan in de gekaapte trein behalve twee

gegijzelden ook zes Zuidmolukse terroristen het leven lieten, heeft

de Zuidmolukse gemeenschap diep geschokt. Hoewel men een snelle en

voor beide partijen bevredigende oplossing zelf ook niet verwachtte

was dit een einde dat men niet had verwacht.

Nadat in het weekend daaraanvolgend er een stemming van grote

verslagenheid heerste maakte deze in de daarop volgende dagen plaats

voor een meer rancuneuze sfeer.



Opmerkelijk daarbij was, dat daarvan niet slechts in de woon-

wijken te Assen en Bovensmilde sprake was, maar in nagenoeg alle Zuid-

molukse concentraties in Nederland. .

Een andere uiting van deze "eensgezindheid" werd merkbaar, toen

op dinsdag l** juni de zes gedode Zuidmolukse terroristen ter aarde wer-

den besteld en ca. 10.000 Zuidmolukkers uit het gehele land en van di-

verse groeperingen (o.a. TAMAELA-groepering, pro-R.I.Zuidmolukkers,

etc.) acte de présence gaven.

Nadien is er in meerdere Zuidmolukse woonwijken sprake van een

bijzonder gespannen situatie. In enkele plaatsen zoals Krimpen a/d

IJssel en Culemborg is het reeds tot uitbarstingen gekomen.

Voor de nabije toekomst zal rekening moeten worden gehouden met

een voortduren van deze gespannen sfeer waarbij een geringe aanleiding

voldoende kan zijn voor het uitbreken van ernstige ongeregeldheden.



AURORA

OCHTHIDBESPBEKING op dinsdag ifr Juni 197?

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - H B
HAZ . HK

Afwezig: —

- H C - D O B - P H E - HTD - '

1* Zuidmolukkers

Gesproken wordt over de begrafenis van de in de trein omgekomen kapere
die hedenmiddag in Assen plaats vindt* In Breda is een gesprek ge-
voerd o.l.v. Mr. Qonsalves over de inlichtingen die erop duiden dat
radicale Zuidmolukkers in het Zuiden des lands nieuwe acties zouden
willen ondernemen.

Verder wordt aandacht geschonken aan hetgeen Minister De Gaay Fortaan
gisteravond in een uitzending van Achter het Nieuws heeft gezegd over
de Binnenlandse Veiligheidsdienst in saaienhang net de gijzelings-
acties.
HK zal contact opnemen met Mr* van de Hoofdafdeling Staats- en
Strafrecht van Justitie om kenbaar te maken dat als het voornemen be-
staat in het aan de Kamer uit te brengen verslag iets te melden over
de BVD overleg met ons daarover wordt verwacht. De Kamer zal n.a.v.
dit verslag op 2J juni a.e. een debat houden.



AURORA J d J l I ü J
Zui dmolukker a j

Gesproken wordt over het incident van gisteravond in Krimpen a/d IJssel '
-..-;. ;r L.c.r.iliJ!-;.c Jeu îj:; cüiî ii'jui in do A-.boaicse i.'OOiiv;j.jk waarbij ze i l. -3
barricades worUc-n opgeworpen»

Het Parool wbliceerde donderdagavond 16.6.1977 per verhaal over tsner.-
etellijiijen tueson a« politie en de BVD terzake van het inlichtingenwerk j
t. a* v* de ZuieLïiOluïckers. DO Telegraaf van hedenmorgen nam dit thema r.et ,
grote verve over en voerde zelfs een BVD zegsman in, terwijl van onze
k«nt goen er.kele mededeling vau de inhoud in de Telegraaf weergegeven is •
gedaan. !
Telegraaf-Adjunct Hoofdredacteur belde HK gistermiddag om deze *
attent te nakc-n op het artikel in het Parool» HK heeft hem toen gezê -i
dat dit een noneensverhaal was»
EK werd gisteravond gebeld door van de NOS rubriek Den Haag
Vandaag. Deze verstrekte hij enige achtergrond informatie n. a. v. het ge-
.•rprek d^t i. v. n. hst uitkeren vr.n het verelag van de Vaste
'Jou,uiseie over de aigeiopen twee jaar had met de heer Van Thijn.
roerde hierin voornamelijk het onderwerp van de plaats gevonden gijze-
lingsacties aan. Van Thijn deed enige mededelingen over de bijeenkomst
van de Vaste Commissie met de Minister van dinsdag 1*f juni j»l. Onder
neer verklaarde hij dat de Commissie zich schuldig voelde terzake van de i'
mededeling van de Minister na Wijster - dat de BVD wat meer aandacht aan j
de Zuidiaolukkors zou besteden - geen voortgangscontrole te hebben gedaan, j

heeft in een nawoord van het interview op basis van de hem door j
HK verstrekte informatie enige relativerende woorden over de betekenis j
van het inlichtingenwerk van de BVD gezegd. J
Voorts had KK donderdagavond een telefoongesprek met de heer en j

van de Volkskrant die hij eveneens enige achtergrond infor-i
mat i e over de positie van de BVD verstrekte» i
HK zal de heer (Chef Voorlichting Binnenlandse Zaken) vragen on i
bij de Hoofdredacteur van het Parool bezi/aar te maken tegen het feit dat
het Parool over de relatie politie-BVD een (onjuist) verhaal schreef !
zonder dit bij Binnenlandse Zaken te checken. BK zal de heer vra- :
gen hem te laton weten hoe men een BVD-zegsman ten tonele kan voeren
zonder dat iemand van de Dienst iets over het gedrukte heeft gezegd.

2. Gesprek met de Minister

Tijdens de Aurora wordt H. BVD gebeld door de Minister. Deze deelt hem me-
de niet erg gelukkig te zijn met het interview van de heer Van Thijn ge-
geven aan Den Haag Vandaag. Hij vestigt de aandacht van H. BVD op een
artikel in Trouw van hedenmorgen. H. BVD merkte hierover op dat dit kenne-

lijk geschreven ie n.a.v. het artikel in het Parool.
E.EVD neemt zich voor contact te zoeken met de heer n.a.v. de
verhalen in het Parool en de Telegraaf. De Minister heeft de DG OO&V
gevraagd de coördinatie op zich te nemen t.a.T. de opstelling van het
kamerdebat over de gijzelingen voorzover Binnenlandse Zaken daarbij be-
trokken is en t.a.v. het beantwoorden van de kamervragen die zijn ver-
zameld door de griffier van de Vaste Commissie van zaken betreffende de
Zui dmolukkers.
Wij hadden over de opstelling van dit verslag al contact met Mr. ,
Mr. • UK aal torzake het nodige verrichten.

Vliegbasis Leeuwarden

DOB deelt «ede dat op de vliegbasis Leeuwarden ontstemming is ontstaan
onder de Starfighter piloten die deel hebben gehad aan de actie op de
trein» Dit i.v.u. het feit dat hun namen in het AlgeEeen Dagblad werrton
gepubliceerd.



AURORA dd.

1» Zuidmolukkers

HB maakt gewag van enige reacties betreffende de gijzelingen en
het optreden van de Zuidnolukkers in de hoek van de KEN

HK werd opgebeld door van het Algeneen Dagblad
die hen? vroeg of hij commentaar kon geven t .a. v. een bericht dat
de BVD zou hebben gerapporteerd dat binnen 1*f dagen een nieuwe
actie door Zuidmolukkers gepland sou plaats vinden.
H.BVD doet enige mededelingen ontrent onze betrokkenheid bij de
opstelling van het aan de Kamer uit te brengen verslag betreffende
de gijzelingen. Hedenmiddag vindt hierover een gesprek plaats Kct
Mr» en Mr. waaraan H.BVD en EK sullen deelnemen•
Op 1 juli a.s. aal te 10.30 uur in de EO zaal een vertoning van As
video plaatsvinden voor de SQ Defensie en enige militairen die bij
de acties ter beëindiging van de gijzelingen betrokken varen*
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1 5 JUL! fö/7

Oadarvarpt Inaaaaliag t.b.r. nabaataandaa

gadoda 2uidaoluk«a traiakapava
t gaan

daalda «14 aada* dat hij had vamonuit dat op vocnada*
6 Juli 1977 bij d« SttidMlukM g»»4nn»n t« Midd«lburf vard

caoollaotaerd tan bahoaTa TWI da naba»ta»ndan ran da bij
da baiindiftlng van da trainkapin* ta Da Punt oagak<»«&

2uidMl«Ockava.
D« grootta ran da gift ward niat aan bat insioht van da

•anaan aalf arargalataa. Man vroag «ondar «aar aan bijdraga
vaa / 100,- par gaain.



d.d.

Aan

Betreft

CFB

Perscommuniqué'

2 7 JULI f977

Bijl.: 1

Op 2̂ .6.1977 werd het volgende
vernomen:

Perscommuniqué', uitgegeven door het crisiscentrum van de RMS,

301A10 - 506622*
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PERSCOMMUNIQUÉ.

Zuidmolukse leerkrachten in Nederland verklaren bij deze
diep geschokt te zijn door de gijzeling van kinderen en
leerkrachten op de openbare lagere school te Boven— Smilde
en diep begaan te zijn met hun omstandigheden,

Een aantal van deze Zuidmolukse leerkrachten verklaart
zich spontaan bereid de plaatsen van de gegijzelden in te
nemen.
De Zuidmolukse leerkrachten geven hierbij als toelichting
dat het zeer veel waard is om voor het eigen ideaal zelfs
het leven veil te hebben, maar dat het volkomen eerloos
is om anderen (vreemden) het offer te laten brengen. Dit
geldt uiteraard niét alleen voor de school maar eveneens
voor de gegijzelden in de trein te Qnnen.
Van by zondere betekenis is dat de hierboven gegeven ge-
dachten mede gedragen worden door:
1. de G.I.M. (Evangelisch Molukse Kerk)
2. de P. P, K. M. (Christelijke Zuidmolukse Jongeren Organi-

satie)
5. de P.I.K.I.M. (Federatie Christelijke Zuidmolukse Vrou-

wen Organisatie)
4-, de Pemuda Masjarakat R. M. S. (Vrije Zuidmolukse R. M. S.

Jongeren)
Opverzoek van bovengenoemde organisaties wordt deze commu-
niqué door het Crisis-centrum van de R. M. S. te Capelle aan
de Yssel uitgegeven.

, mei 1977»
Het Hoofd van het Crisis-Centrum

van de lï,H,B. ,

P.W.Lolcbllo.



ACD/7y&>rr
datum IQ M.' 4137 f

CO

b. d. ^_

)nr.: d.d. • S.

Aan

Betreft : Begrafenis van de ZM-se terroristen

Bijl.:

Op 15.6.1977 werd
volgende vernomen:

het

De begrafenis van de Zuidmolukse terroristen in Assen is een
demonstratie geweest van een nog nooit eerder geopenbaarde
eenheid onder de Zuidmolukkers in Nederland. Uit alle wijken
en van bijna alle partijen waren er afgevaardigden (o.a. CRAMS-
WENNO, CRAMS-POLHAUPESSY, Missie Muiter (zelfs mevr.
TAMAELA) Keiezen etc. eet.)
Ook pro-Indonesisch bekend staande Molukkers moehten de
begrafenis bijwonen.

De ouders (m.u.v. de fam. ) van de gedode terroristen
gedroegen zich opvallend rustig. Van alle kanten was hen te
kennen gegeven, dat zij geen verdriet behoefden te hebben.
Hun kinderen waren immers als helden voor de RMS gestorven.

METIARY heeft tijdens zijn speeches in de kerk en aan het
graf handig gebruik gemaakt van de massale opkomst. Tijdens
zijn preek in de kerk liet hij doorschemeren, dat, zoals zovele]
misschien dachten, hij niöbs met deze acties te maken heeft
gehad. Zowel aan het graf als in de kerk, riep hij op tot
voortzetten van de strijd van de RMS.
N.a.v. de massale opkomst bij deze begrafenis gaan er stemmen
op om binnenkort opnieuw een massameeting te organiseren.
Men hoopt daarmee wellicht een grotere eenheid te smeden onder
de Zuidmolukkers in Nederland.

301A10 - 506622*



datum 01 SER 197 7

C ( CFO) nr.

Aan

Betreft

d.d.
k 1 SE?. 1977

Moluks» jongeren afd. Huizen

Bijl.:

Van
rernonen:

werd op 22.6.1977 het navolgende

In een brief gericht aan het Pattiaura informatie centrum
hebben 16 Molukse jongeren Huizen doen weten dat zij
achter de gijzelacties staan (zie bijlage)

301A10 - 506622*



Informatiecentrum

Oostermoes 1
Assen

Huizen, 5 juni 1977,

Wij Zuid Molukse jongeren afdeling Huizen in vergadering
bij één staan achter de gijselingacties in Bovensmilde en
Glimmen en tevens jullie strijd en de politieke eisen.

De Nederlandse regering vergeet, dat de president van de
Rechtbank in Amsterdam het standpunt heeft ingenomen dat
door de ondertekening van de Ronde-Tafel-Accoord, speciaal
art «2 van de overgangs over eenkomst, in "beginsel Nederland
op dat moment de R.M..S. reeds had erkend.
Vanneer Federland de R.M.3. politiek erkent, dan zien wij
geen directe gevaar voor de verhouding Nederland - Indonesië.

Waar een wil is, daar is een weg.

Ernstig dient overwogen te worden of de tijd niet gekomen
is meer reële steun aan de zaak R.M. 3. te verlenen.

Getekend.
Molukse Jongeren Af d. Huizen.



d-d- 1 St
Aan

Betreft Bekendmaking RMS-regering

Bijl.:

Van
vernonen:

werd op 22.6.1977 het nevolgende

Gedateerd 13.6.15»â en ondertekend door J.A.LATUMAHINA werd
een bekendmaking o&der de Molukkers verspreid, waarin wordt
gesteld dat het Molukse volk de gesneuvelden betreurt die
gevallen zijn als gevolg van het gebruik van Nederlandse
geweren.
Ook wordt dan in dit rondschrijven gesteld dat de HMS strijd
een rechtvaardige strijd is en voortgezet moet worden
(zie bijlage)
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Républ,que

desMoluqutsduSuo- W £rj£feW W of the Sou* Molucca.

KETEBANGAM PAF PBNGUMÜMAN PENDEK ÜNTÏÏK
RAJAT "REPÜBLIK MALÜKÏÏ SBLATAN" Bli-BELANDA.

Tindakan jang dilaknkan oleh kasukan jang bersendjata dari Belanda
pada hari sabtu jang lalu + d jam 5 pagi terhadap anak-anak bangsa
kita dan orang2 Belanda didalam trein (kereta api) di "de Punt" dan
didalam sekolah di-Bovensmilde datang dengan tiba-tiba dan tak di-
sangka-sangka oleh kita sekalian. Akibatnja tindakan ini adalah:
- 6 orang anak negara kita gugur, diantaranja seorang penndi;
- l orang anak negara kita luka parah;
- 6 orang anak negara kita luput dari makanan pelor;
- 2 orang Belanda tiwas dan sekian ban jak orang Belanda luka ringan.
Chabar ini sungguh-sungguh sangat menduka-tjitakan hati kita bangsa
Maluku Selatan sekalian. Apa kita semua kini merasa tentang kedjadian
ini tidak sempat masing-masing kita katakan dengan kata-kata jan g pasti,
selaras dengannja aks i anak-anak negara kita sudah diachiri oleh kuaea
Penerintah Belanda. Kita sekalian ' tinggal dengan pe rasaan duka dan
sangat terharuh, dibungkus oleh awan-awan gelap dengan pelbagai perta-
njaan, antara lain, mengapa harus terdjadi begini at.au begitu.
Pertanjaan-pertanjaan ini sesungguhnja tidak gampang didjawab. Hasing2
orang hendaklah berikan djawabnja tersendiri ataenja» terutama sekali
terikat dengan perdjuangan bangsa dan Tanah-Air kita jang sangat berat
ini. Pemerintah Republik Maluku Selatan mohon dan berharap dari seka-
lian anak-anak negara kita, terlebih-lebih pemuda-penudi :

"Pergunakanlah Rooh, pikiran dan perasaan dalam sanubari hati .lang
"bersih dan tenang, marilah kita sekalian sama-sana dalam saling
"mengerti satu dan lain, sana-saaa merasa bertanggung-djawab dalan
"meneruskan perdjuangan bangsa dan Tanah-Air kita Maluku Selatan
"jang indah permai dan manin itu".

Bukankah kita sekalian selalu nengaku, bahwa perdjuangan Tanah-Air kita
adalah perdjuangan jang adil, didasarkan oleh undan/»2 internasional"
Perdjuangan kita tinggal berdjalan terns. Hendaklah kita anak-anak
negara sekalian bersatu padu karena:

"Bersatu kita teguh, perdjuangan jang berat gampang mendjadi ringan"
"bertjeral-berai kita mudah sekali dipengarnh.i oleh knasa-kuasa dari
"luar jang selalu tinggal nengintai-ngintai langkah djedjak kita
"sekalian untuk menghantjur-leburkan tiap-tiap usaha pekerdjaan kita
"dan mematahkan semangat kita, terutama di -Tanah-Air kita"

Kiranja seruan Pemerintah Eepublik Maluku Selatan ini dapat diden&ar
oleh sekalian anak bangsa kita, dimana sadja me re ka berada dan mendapat
perhatiannja penuh-penuh djualah. Terima kasih.

SCHIEDAM. 13 juni 1977.- PEMERINTAH REPÏÏBLIK MALDKU
MENTERI DALAM NEGERI R. M. S.,

J.A.LATUMAHÏNA.



datum 21 NOV1977

d-d 1 8 NOV. 1977

Badan Peraatuan

Bijl.:

Op 18-10-1977 werd
vernomen:

het volgende

Een schrijven van de Badan Persatuan dd. 27-9-77 gericht
aan de diverse Molukse wijken in Nederland.
Onderwerpen:
- Een telegram van de B.P. aan de Nederlandse Regering
met het verzoek om een onpartijdige commissie een
onderzoek te laten instellen naar de gebeurtenissen op
11 juni jl.
(Gewelddadige afloop Molukse acties).

- Een brief aan de Minister van Justitie, gedateerd
14-9-77» afkomstig en ondertekend door 22 weizijns-
functionarissen.

(zie bijlagen)
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BADAN PERSATUAN. (HAJAT MALUKU SEUTAN)

SERERTARIAT URUSAN UMUM - BAZARSTRAAT 50

Nomor

Umplran

Pokok

5610/PR/001/B.P.

3. (Tiga)

Beberapa Burat
penting.

VGRAVENHACE, 27 september 1977.
Tel.: 32.32,55

Kehad&pan

Jtb. Tuan2 Dewan Wijk/Devan Kaap
(Pengurus Tjabang Badan Persatuan)

41 N E D E R L A N D .

Tuan2 jang terhoraat.

Supaja tuan2 dan rajat ditempat mendjadi maklun adanja, maka barsaoa
ini Pusat Pxmpinan Badan Persatuan menjampaikon beberapa surat penting
jang hendak kami uraikan berikut ini» '
1. Telegram jang Pusat Piiapinan kiriakan kepada peaerintah Belanda .se-

laku protest berhubung dengan tindakan poli ai di-woonwijk Asseri dan
Bovenemildo Jang baru lalu itu. \

2* Putuaen hakim terhadap 6 (delapan) anak2 bangea kita di-Assen pada
tgl.22 septoisber jbl. itu» Dalam putuean hakio ini tuan2 dapat mem-
b&tjanja tentang hukuman jang ditaruhkan pada aa8in,g2 anak2 kî a
dongan alts&n2nja. •

3» Satu eurat terbuka jang ditudjukan kepada Menteri Kehakinan (Jus-
titie), eurat mana dikordjakan oleb aemata2 bangsa belanda jang
bertugas eelaku "valzi jnsfunktionarissen1*» ;
01 e-h karctna isi surat ini eesuai dengan pendirian kita ttaka Puqat
Piiapinan Badan Persatuan te l ah nondjwabnja dengan utjapan
kaoih, surat mana tuan2 dapat membatjanja pada lampiran surat
(Surat Badan Persatuan ttgl.23.9.1977 nr.5606/PR/002/B.P.) !

Sekianlah sadja untuk diketahui seraja Pusat Pimpinan berharap kira-
nja tuan2 ciau mempeladjarinja dengan seksama untuk diaampaikan lan»
djut kepada rajat ditempat masing2.
Terimalah hormat kami jang patut disertai aalam TanahoAir jang beb'as

«MEKA-KURIA»»

jfADAM^

BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKD SELATAN)
PÏÏSAT P1MPINAN/PENGURUS HARIAN

Ketua, •

Sekertaris,



AFSCHRIFT TELEGRAM. r*

AAN DE NEDERLANDSE REGERING

BINNEHOF «S-GRAVENHAGE

GEZIEN DE ERNST VAN DE HUIDIGE SITUATIE IN ASSEN KOMMA

TEMEER OMDAT WIJ MEE IJVEREN GEWELDDADEN VAK ZUIDMOLUKSE

ZIJDE TE VOORKOMEN EN TOT GOEDE ONDERLINGE VERSTANDHOUDING

TUSSEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EN NEDERLANDERS ENERZIJDS

EN ZUIDMOLUKKERS ANDERZIJDS TE BEVORDEREN KOMMA VOELT DE

BADAN PERSATUAN ZICH GEDRONGEN DE REGERING ER OP TE

WIJZEN DAT DE INVAL IN DE ZUIDMOLUKSE WIJK VAN DIEN

AARD IS DAT ZIJ ZICH ALS BUITEN DE PROPORTIES LAAT

KWALIFICEREN PUNT DIT MASSIEVE OPTREDEN KOMMA GELIJK DAT

IN HET VERLEDEN IN VAASSEN KOMMA WEKT ALLEEN MAAR GEVOELENS

OP DIE BEPAALD VERRE VAN BEVORDERLIJK ZIJN VOOR BEDOELDE

VERSTANDHOUDING EN BEPAALDELIJK DE DOOR DE REGERING BEOOGDE

DIALOOG NIET TEN GOEDE KAN KOMEN PUNT WIJ VERZOEKEN DE

REGERING HET DAARHEEN TE WILLEN LEIDEN DAT EEN ONPARTIJDIGE

COMMISSIE EEN ONDERZOEK INSTELT NAAR BEDOELD GEWELDDADIG

NACHTELIJK OPTREDEN KOMMA ALSMEDE NAAR DE AANLEIDING DAARTOE

EN IN IEDER GEVAL DE GEDUPEERDE ONSCHULDIGEN RECHT TE DOEN '

B-GfiAVENHAGEt 9 september 1977. HOOFDBESTUUR BADAN PERSATUAN

J.MATAUSEJA - Vloe^Voorzitter

M.E.A.POETIRAY - Secretaris

IBADAK «rytATUANj



O P E N B R I E F A A N D E K l N I S T E & . V A N J U S T I T I E

14 september 1977

Excellentie» . . ' " . : . . ' . ' - ,

Maar aanleiding' van de gebeurtenissen van de afgelopen week
in Assen en Bovensrailde hebben wij er'behoefte aan om ü op

- de hoogte te brengen van onze zienswijze inzake de ontwikke-
•. lingen in de verhouding tussen de Zuid-Molukkers en de Neder-
landers . - • ' '• - . , '•".".' ' - ... .. ' • . ' ,i--V : . - , . . - , - . - • -

Wij brengen deze zienswijze nu naarvoren op deze wijze, omdat
wij menen vanuit onze verantwoordelijkheid als staatsburgers
en welzijnsfunktionarissen niet langer te mogen zwijgen zon-
der ons schuldig te maken aan gebrek aan solidariteit met

. mensen die in een uitermate moeilijke positie verkeren»

De direkte aanleiding is dat de opeenstapeling van gebeur-
tenissen inmiddels tot een zodanig hoogtepunt is gestegen
dat iedere weldenkende democraat zich verplicht moet achten
te doen wat hij of zij kan om nog erger te voorkomen.

In de omgang niet mensen die behoren tot de minderheidsgroep
.Zuid Molukkers en al of niet een funktie In het .v/elzijns-
werk ten behoeve van de gehele nederlandse samenleving
(inlclusief de minderheidsgroepen) vervullen is ons lang-
zamerhand duidelijk geworden dat de strijd die gevoerd wordt

' reeds vanaf het moment van de komst van de Zuid-Molukkers in
Nederland aan de gang is.
Jarenlang hebben de Zuid-Molukkers "geprobeerd hun idealen
en noden op serieuse manier onder de aandacht te brengen van
het nederlandse volk en de democratische bestuursorganen.
Jarenlang is dat gebeurd zonder lijfelijk ceweld.

....; Het is nu duidelijk te konstateren dat de fcoodscoap niet
;•;'overgekomen is, in brede lagen van het nederlandse volk niet

,'f als een serieuse zaak wordt beschouwd en alszodanig voor
problematiek van voorbijgaande aand wordt aangezien»

" * ' • - - ' •

Ongetwijfeld is het zo, dat de nederlandse regering pogin-
gen heeft ondernomen om tegemoet te komen aan noden van de-
Zuid-Molukkers. Het meest wezenlijke waar 2iet om ging is
echter niet of onvoldoende erkend, namelijk de wettige en

• morele vrijheid van de in Nederland verblijvende Zuid-

,
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Molukkers om als individuen en als groepering(en) te mogen
kiezen voor zelfbeschikkingsrecht.- Met narae gaat het er

• daarbij om, als individuen en als groepering (en) trpuw te
blijven aan eigen politieke idealen op basis van eiger
identiteit. Deze omvat o.a. afkomst, cultuur-, eigen inter-
pretatie van de geschiedenis, het serieus fcannen spreken
over verworven rechten, en het verlangen ca* in de buiten-
landse politiek van Nederland even ernstig; te worden genomen
als andere volkeren die volkenrechtelijk ia een moeilijke
positie zijn geraakt. Dit is ons inziens roeit in achtneming

•'van de nederlandse rechtsorde, goed mogelijk. • . • ..<...;.-
'•'": De nederlandse regering heeft deze- ivrijheiö. te weinig er-

:: kend, niet door scherpe tegen-rmaatregelen," maar vooral door
' 'een beleid te voeren- dat tot resu'ltaat moesfe hebben dat de
Suid-Molukkers zich gedwongen voelen te kxezren tussen •
twee voor hen ongewenste alternatieven: • •

. . 1.; integreren .en assimileren binnen de .ned&rjtan'dse samen-
. v- leving; ,. V._.J _. ' ' : " "-"":; . - • • • • • t
•••-' of" • •"•; "•'" ;
2. vertrekken naar één voor hen op het moment vijandig Indo-

. nesic en • zich onderwerpen.aan de daar geldende regels
ï.-. . en plichten. . -. , .-.:.,.... . . .:•'.. '•.'...•.'.'... ,;•": "...

De Zuid-Molukkers kunnen niet, zonder zichzeÏJÉ geweld aan
te doen, kiezen voor één van deze twee alternatieven. Zij
wensen in vrijheid hun eigen politieke idealen te behouden,

. - daarbij binnen eigen volk de individuen hefc recht gunnend
om toch voor een van, bovenstaande alternatieven te kiezen.

.v..- Wij menen te mogen constateren dat voor eea grote meerder-
.-iheid onder de in Nederland verblijvende Zuïdu-Molukkers de
politieke idealen zodanig leven en gekoest̂ itd worden dat

/:.men er have en goed en soms het leven er vosrr óver hee'ft
, ..om ze te realiseren. . . , •'".'..''.'.''.''
., Met name onder de in Nederland, geboren Zui«R Molukse jonge-
ren komt er bij dat zij zich nog meer, dan Eaun vaders en
•moeders ontheemd zijn gaan voelen, gevoed <2»o6r overlevering,

:..i achterstand-situaties in kennis, macht en inkomen,, subtiele
en soms grove discriminatie en de behoefte cm ergens ver-
trouwde vaderlandse bodem te vinden. Deze Zuid Molukse jon-
geren zijn in hun serieuse en begrijpelijke vertwijfeling

u.zo ver gegaan dat zij de Nederlandse.rechtsorde en de.indi—
..-. viduele vrijheid van Nederlanders en soms ook het leven van
: individuele Nederlanders gingen schenden, om,-daarmee kracht

i bij te .zetten aan .hun onvoldoende gehporde en erkende
idealen. . . . t. -...:;- . ' . - ; . . ..

De ondertekenaars keuren deze gewelddaden af. De geschie-
denis van de mensheid heeft geleerd dat geweld zelden een
echte oplossing tot gevolg heeft gehad. Het is daarom, dat
wij naarstig willen zoeken naar wegen om jfe opeenstapeling
van geweld en tegen-geweld te doorbreken.
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Het proces in Assen tegen de trein-kapers in De Punt en de
school-bezetters.in Bovensmilde was een mogelijkheid om dit
te doen. Het is daarom dat vu. j het zeer betreuren dat j n
het proces een aantal aspekten ontbroken hebben:

1. een zowel voor het Nederlandse als het Zuid-Molukse
volk duidelijk onderzoek naar de motieven die ten
grondslag hebben gelegen aan de afschuwelijke daden;

2. een precies 'onderzoek naar het met tegen-geweld beëin-
digen van de ka pingen in al zijn aspekten.

Daarnaast heeft het preventieve machtsvertoon rond het ge-
rechtsgebouw in Assen, hoezeer oolc geïnspecteerd vanuit
de behoefte van de overheid om ./gewelddaden te voorkomen,
kennelijk toch provocerend gewerkt. ' 7 --•;.- ~. ....
De daarop volgende politionele/militaire alcties togen het
ontmoetingscentrum voor Zuid Molukkers te Assen en de
Zuid Molukse wijken, tonen dat de Nederlandse Justitie niet werkloos
wil toezien als er rellen ontstaan, openbare gebouwen wor-
den platgebrand en Nederlandse politie-agenten worden be-
schoten. Een gevecht met zoveel geweld en tegen-geweld
is echter onze democratie onwaardig, niemand is daar nog
moe gediend. Een dergelijk gevecht moet eindigen in een
onvoorwaardelijke overgave van de zwakste partij, waarbij
het zelf-respekt van de verliezer verloren, gaat. Voor ons
is de vraag of de Nederlandse overheid in deze situatie
de openbare orde niet kan handhaven zonder zulk uitvoerig
politioneel en militair machtsvertoon.Elke mogelijkheid
om het tegen-geweld te beperken dient ons inziens te worden
aangegrepen. Wij begrijpen dat de risico's voor de betrok-
keft^ordehandhavers daarbij als belangrijk motief gelden
en v/éllicht ook de dreiging die besloten zit in boodschap-
pen van" Nederlanders die eigen rechter willen gaan spelen.
Toch vragen wij ons af of er niet betere mogelijkheden
zijn om spanningen te voorkomen. ~*

Op grond daarvan vragen wij U te willen bevorderen dat
er nu een andere aanpak van de problematiek komt. Wij
denken daarbij aani '

l» een snelle, maar wel afdoende historische studie van
• - de omstandigheden waaronder dé Zuid Molukfcecsin Nederland terecht
.-. gekomen zijn; bijv. door een aantal wetenschappelijke

instituten tesamen;
M '

-2. het bevorderen van een sterk verhevigde kommunikatie
met de Zuid Molukkers via gemengde gespreksgroepen,
via televisie (zeer veel bekeken), via radio, via de
eigen Zuid Molukse organisaties en vla de politieke
partijen; '
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3. het serieus nemen van de politieke idealen van de Zuid
Molukker. Nederland doec dit ook met andere groepen of
volkeren die zich ont-recht voelen. Een beargumenteerd
beroep op het Nederlandse volk, door de regering ge-

: daan, om de nodige binnenlandse politieke steun'daar-
voor te geven, kan mogelijk succes hebben, en een eerste
stap zijn.

Wij hebben het vertrouwen en de verwachting dat de door
ons gesuggereerde punten voldoende aandacht krijgen in
het te voeren beleid. • • " . iL- - . . .;<

» ''.-. .*"
• i • • • 1"



AURORA dd

jjt-̂ oek aan CdK Friesland

H.BVD bracht gisteren een bezoek aan de CdK Friesland, Kr. Bijpstra, met
wie hij een peciachtenwisseling had over de kwestie van het bestaan hebban
van voorinformatie in Zuidmoluksc kring t.a.v. de gijstïlings~actioB in
Bovejismilde en De Punt.
K.DVD heeft d G CdK uiteengezet, dat mede als uitkomst van de verhoren ki-.n
worden pesteld dat er geen feitelijke voorwetenschap buiten d«; directe
betrokkenen heeft bestr.an.
ge hele zaak w.-ïfs opgekomen n.a„v. mededelingen die door de burgemeester vnn
Ooststcllin.^v^y^ ann de CdK heeft gedaan en die hj j later in een fjesprcK
net H.BVU ook -w.» dcüe doorgaf.



D Zo nodig andere rubricering aangeven.

KAPPOHT VAN C/CJO
Nr 78/260

AAN : CFB

E 2 FEB,

ttstr

Atsctir.:

27 .iuli 1977

Volgno. Inf. rapp.

1. ID.72/77
Betreft: gegevens en\activiteiten Betref f enie Zuid Molükkers.

Op zondag 19.6.77 werd in het gebouw Pattimura te Assen een vergadering gehou-
den, waarbij aan wezig waren een groot aantal jongeren alsmede de wijkraad.
De jongeren zijn er duidelijk voor om de oude garde, Lokollo en Manusama c.s.
af te zetten en daarvoor in de plaats jongeren te kiezen. Hiervoor wordt ge-
noemd . Afgesproken werd, dat de kamerdebatten zou
gaan volgen om eens te zien hoe het in de Nederlandse Politiek toeging.
De leden van de wijkraad waren zonder meer tegen het afzetten van de ouderen.

Het einde van de de rouwtijd (40 dagen) wordt wel gezien als het startpunt voor
nieuwe acties.

De ouders van de gesneuvelden willen de internationale pers uitnodigen en het
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. l.a. Bij operatle-/lnf. rapport nr. ID.72/77, d. d. 27 juli 1977,

graf openen om te tonen hoe de slachtoffers verwond zijn. Men wil dit doen
middels een gerechtelijke procedure.

De ouders weten, dat ze de strijd hebben verloren en ook hun kinderen. Ze wil-
len nu de gemeenschap tonen hoe ze hebben verloren, hierbij doelend op de ver-
minkingen van hun kinderen.

Gezegd, wordt, dat wanneer voor een zaak Menten een graf kan worden geopend
dit ook kan gebeuren voor Zuidmolukkers.

Op 10 jllli Pa +.-M imvnfl oon -yo -p rl ov-ï n -Qi.rQo+. MO" V tg p-Qi.rQofy+. MO"] V tf Vi
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1) Zo nodig andara rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. l.b. Bij operatte-/inf. rapport nr. H), 72/77, d.d. 27 juli 1977.

geduurd van 18.30 tot 23-00 uur.
Deze vergadering vond plaats op initiatief van het coördinatie team Assen en
werd bezocht door ongeveer 500 personen.
Op 8 juli 1977 was daartoe een uitnodiging verzonden, huis aan huis.

Bedoeld coördinatie team is samengesteld uit de volgende personen:

Op deze vergadering heeft Metiarij (Ds.) het woord/É gevoerd.
Onder anderen heeft hij gezegd, dat alle jon; ens die bij de gijzeling en de ka-
ping betrokken zijn hun mond moeten houden.
Ds. Metèarij wekte de indruk op de hoogte te zijn van een reserve groep waar-
van enkele namen bekend zijn.
Voorts vroeg Metiarij zich af en bracht dit op de vergadering onder woorden
waarom de kapers en schoolbezetters van te voren niet naar hem toe waren ge-
komen om steun.
Mogelijk had hij wel een weg of modes geweten om de gevangenis te ontlopen.
Verder werd op deze vergadering door Ds. Metiarij voorgesteld om Manusama en
Ds. uit te nodigen eens een keer in Assen te komen op een vergadering.
Dit werd door de aanwezigen niet op prijs gesteld.

-Einde-
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

AO

CO

b.

1711946
t 8 JAN. 1984

Distr.: Bijlage(n):

Afschr.: BO:

Datum rapport

5-1-1984

Volgno. Inf. rapp.

Betraft: Proces tegen de Staat

uit Assen zouden enkele Molukkers
(ngo) in samenwerking met een heer (een soort
ombudsman) bezig zijn de nabestaanden van de omgekomen
treinkapers van De Punt bijeen te brengen om te komen
tot een proces tegen de staat in verband met dewbeest-
achtige beëindiging*1 van die kaping.
Bijna alle nabestaanden zouden hiermee instemmen. Alleen

kon nog niet ge-
vraagd worden Daarom
wacht men nu tot na nieuwjaar.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

1742655
1 6 JULI DM

Distr.:

Afschr.:

Betreft: 11-juni-herdenking

Op 11 juni 198̂  vond in Bovensmilde en Assen andermaal een her-
denking plaats van de Molukkers, welke zijn omgekomen bij de be-
ëindiging van de treinkaping van 1977. Er waren hoogstens 5°° be-
langstellenden, hetgeen een tegenvaller genoemd mag worden«
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD

fc'ê. ..;

CO

b.

1743697
2 t JULI1964

DMT,

/ <L«•«
»Jlege{n): /

Afschr.:

Betreft: 11 juni herdenking;

Op 11 juni 198̂  vond in Bovensmilde en Assen andermaal de herdenking
plaats van de Molukse treinkapers, welke bij de ontzetting van de
trein bij De Punt in 1977 omkwamen.

De belangstelling viel erg tegen (+ 150 man) en het geheel had een
rustig verloop.

Noot: MSK Hasinn, dat in het verleden afzonderlijk een krans legde
bij het monument van de 6 kapers heeft zulks dit jaar nagela-
ten. Ook werd niet deelgenomen aan de officiële herdenking.

Bijlage: 1
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Perinaatan 11 juni 1984

Bovensmilde/Assen, 26 mei 1934

Saudara2-ri2 Jang terhormat,

Pada 11 juni Jang akan datang kami boleh lagi memperingatkan
hari tersebut selaku satu hari pahlawan oleh karena pengor-
banan dari anak2 kita pada tanggal 11 juni dalam tahun 1977
dl De Punt.

Kami selaku dewan2 wijk dari Assen I, II dan III dan Boven-
smilde kerdja sama untuk mengada upatjara Jang sederhana
aeperti tahun2 Jang telah lalu.

Selaku dewan2 wijk kami tjuma tekan hari itu dan atas kesa-
daran masing2 tjara bangsa untuk anbil bahagian dalam hari
peringatan pada tanggal 11 juni jang akan datang.
Kami harap sadja jang sebanjak-banjak orang Maluku mau
hargai dan indahkan pengorbanan anak2 kita untuk nusa dan
bangsa.

Dengan maklumat jang pendek kami mau undang segala anak
Maluku untuk bersama dengan kami dan mereka jang kami undang
untuk datang sebanjak-banjaknja untuk memperingatkan hari
nasional ini.

Supaja segala sesuatu djalan dengan teratur maka kami harap
supaja jang hadir pada hari itu mau turut apa jang sudah
diatur didalam upatjara Jang kami sudah bikin. Disebelah
lain ada anak2 jang djuga ada turut atur dalam upatjara itu.
Diminta dari semua sekalian supaja mau dengar dan turut apa
jang mereka bilang.

Kepada saudara2-ri2 jang kehendak untuk taruk krans di kuburan
jang lainZ kami minta dengan horraat ini bisah dibuat sehabis
upatjara di seleseikan.

Sekian adalah maksud kami dengan maklumat jang pendek ini dan
achirnja kami utjapkan salam dan hormat kebangsaan kepada
saudara2-ri2 sekalian.

Atas nama dewan wijk:
Assen I, II
Bovensmilde

dan III

MENA-MURIA

Upatjar Wggal 11 juni 1904

Lambang Kebangsaan pada hari ini dinaikkan satu tiang.
dari djam 6.00 (enam) pagi sampai djam 20.00 (delapan)
petang.

Djam 17.00 - 18.00

Djam 18.00

Djam 18.30 - 19.00

Djam 19.00

Djam 19.15 - 19.30

Djam 19.30

Djam 19.45

Djam 20.30

: Penerimaan di Jajasan "Molo-Oekoe"
Bovensmilde ( koffie/thee ) .

: Semua kenderaan serta para hadirin
berkumpul dan kami bertolak ka
kuburan di Assen.
Tidak berdjalan, tetapi memakai bus2
dan kenderaan j. 1.1.

: Upatjara Kuburan Assen;
1. Menaru krans oleh: Pemerintah RMS,

Putjuk Pimpinan dan ketua2 Dewan
Wijk Assen 1 ,2/3 dan Bovensmilde.

2. Berdiam satu menit.
3. Menjanji Lagu Kebangsaan dengan

Blaasmuziek .

: Semua bersama2 berangkat ke Kuburan
di Bovensmilde.

: Upatjara di Kuburan Bovensmilde
seperti jang berlaku di Kuburan Assen.

: Semua bersama-sama bertolak ke Rumah
Ceredja di Bovensmilde.

: Kebaktian

: Sesudahnja itu maka untuk semua saudara2
di undang datang di ruangan Jajasan
Molo-Oekoe supaja dapat alas perut
sedikit dengan "soep dan roti"

Untuk orang tua2dari Assen dan Boven-
smilde ada di sediakan satu bus.
Assen ........ dinuka Jeugdlokaal
Bovensmilde . . dimuka Jeugdlokaal

Atas nama dewan wijk: Assen I, II&III
Bovensmilde
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