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datum

•477-7
b.

C( )nr.: d.d.:

Aan :

Betreft =n Bijeenkomst te Hoogkerk d.d. 1 mrt j.l. "

Info:

Bijl. :

nr 6.3.1980 werd

hetyoifciende vernomen:

In het gebouw " de Ontspanning" te Hoogkerk heeft op 1
maart j.l. een bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij
gesproken werd over een te organiseren manifestatie op
12 april a.s.. De organisator van de bijeenkomst
•SAHALESSy. had ongeveer 20 Molukkers bijeengekregen»
SAHALESSÏ werd tijdens de discussie vooral gesteund door

De volgend*1 JMolukkers. waren aanwezig:

-2-
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Vervolgblad nr. 1 bij C-rapport nr.

Door SAHALESSY en later het echtpaar uit
Krimpen a/d IJssel werd het doel van de bijeenkomst
uiteengezet.
Op 12 april a. s. ( de executie van SOMOKIL) wil
SAHALESSY een manifestatie organiseren. Tijdens de
manifestatie, die in Utrecht zal moeten plaatsvinden,
wil SAHALESSY belangrijke documenten plus foto's van de
executie van SCUMOKIL tonen aan het aanwezige Molukse volk.
Daarmee hoopt hij te bereiken dat het Molukse volk zich
bewust wordt van haar plicht t.a.v. het volk op de Molukken.
Op dit moment wordt, aldus SAHALESSY, door MANUSAMA de
strijd teveel gericht op het welzijn van de Molukkers
in Nederland. Pogingen van SAHALESSY om MANUSAMA op
andere gedachten te brengen zijn mislukt. Reden waarom
hij door middel van een manifestatie wil forceren dat
zijn ideeën op het Molukse volk worden overgebracht.

legde verder uit dat de manifestatie tevens
een doorbraak teweeg moest brengen van de Molukker SAHA-
LESSY in Nederland. De politieke status van SAHALESSY
zal moeten worden uitgebuit, aldus
Vervolgens werd aan de aanwezigen met name de GOHEBA/
vertegenwoordigers gevraagd of zij de manifestatie
wilden steunen.
Tot ergernis van de organisatoren bleek dit niet het
geval te zijn.

en maakten in hun antwoorder
duidelijk dat ze bereid zijn SAHALESSY te helpen,
maar dat ze geen heil zagen in de geplande manifestatie
op 12 april. Door de kerngroep GOHEBA zal nog een defini-
tief standpunt bekend worden gemaakt; nu reeds konden
ze zeggen dat SAHALESSY voor wat betreft de manifestatie
op weinig steun van GOHEBA kan rekenen.
Dit negatieve antwoord van de Goheba jongens leidde
tot een verwarde discussie tussen
de Goheba vertegenwoordiger anderzijds- Ook andere aan-
wezigen mengden zich in deze discussie. Het gevolg was
dat er van het organiseren van de manifestatie op
12 april niets terecht kwam. SAHALESSY, lichtelijk
teleurgesteld, weigerde nu ook om de documenten te tonen,
waarmee hij op de 12e april het volk bewust zou willen
maken. Tot slot werd afgesproken dat op zaterdag 15
maart opnieuw een bijeenkomst zal worden belegd.
Deze bijeenkomst, waarbij opnieuw iedereen zal worden
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de stichting UMAM te
Krimpen a/s IJssel. Verschillende organisaties, zoals
de Badan Persatuao» het Politiek Forum etc. zullen door
SAHALESSY worden aangeschreven. Ook zal in het blad
Tjenkeh aandacht worden gevraagd voor de manifestatie.

De bijeenkomst werd geheel door op de
geluidsband vastgelegd. Dit deed hij op verzoek van SAHALESi

301A11 -830883* - 128



c f £ ACD

datum 2 Ü MR! 198 O

co

b. d.

Bijl. :

C( CFO)nr.: ^'^( f^Y d.d.:

Aan :

Betreft : De afgescheiden groep van

20 Info: I

Op. werd

het volgende vernomen:

Van werd op 11-2-1980 het navolgende vernomen.

De afgescheiden groep van die aanvankelijk met
0. SAHALESSY in zee wilde gaan, wil niets meer met hem van
doen hebben. Aanleiding tot dit besluit dat is genomen op
advies van : , is o.m. het feit dat SAHALESSY niet-
tegenstaande daartoe gemaakte afspraken te loslippig is ge-
bleken. Voorts staat men argwanend tegenover de veelvuldige
telefoongesprekken van hem met Djakarta en de correspondentie
met de ondergrondse in Indonesië met eigen naam en adres als
afzender.
Tot slot heeft de belangstelling van SAHALESSY voor alle ZM-
organisaties in Nederland en zijn inspanningen het volk op
te aetten tegen MANUSAMA/METIARY en andere ZM-prominenten
de mening doen post vatten dat betrokkene mogelijk voor de
Indonesiërs zou kunnen werken.

De pogingen van de SMM om de missieleden ,
en te bewegen zich bij hun organisatie aan te

sluiten zijn mislukt.
Het drietal is niet op hun verzoek voor een bespreking hier-
omtrent ingegaan. Zij hebben de SMM doen weten dat indien zij
de tijd daartoe rijp achten op dit verzoek terug zullen komen.
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datum

CO

b.

uittil
0 H /'.'JU i ;

d.

C(CFO )

Aan

Betreft

d.d. :
5 AUG. 1980

Info: I

S. M. M. /Regering MANÏÏSAMA

Bijl. :

4-7-1980 werd

het volgende vernomen:

Gesteld kan worden dat de samenwerking tussê . de regering MANU-
SAMA met de ex-TAMAELA-vertrouwensmannen eenjfeit is.
Van deze laatsten zijn alleen belangrijk ,
en , vanwie de meest vooraanstaande is.
In de bedoeling ligt dat de coalitie zal leiden tot de vorming
van een nieuwe regering waarin ook een vertegenwoordiging van
de S.M.M, zal worden opgenomen.
De S.M.M, heeft na de ziekte van ook wijzigingen
ondergaan. ("vŷ v̂

werd van zijn functie ontheven en als cmdt. werd
aangewezen. Dit kan echter niet zo blijven omdat hij

ziekelijk is en daarenboven van de stafofficieren degene is die
het minst zware missiemandaat heeft.
E.e.a. werd opgelost doordat tot de S.M.M, is toege-
treden en tijdens de S.M.M.-vergadering op 28-6 als Cmdt. werd
gekozen. Kol. werd hersteld in zijn functie van advi-
seur.
E.e.a» houdt in, dat als straks de nieuwe MANüSAMA-regering wordt
gevormd, in ieder geval hierin zal worden opgenomen.
De S.M.M, zal in de nieuwe regering veel inbreng hebben waardoor
het tot nu toe gevoerde MANUSAMA-beleid grotendeels zal worden
opgegeven.
In hoofdzaak zal de S.M.M, inbreng betekenen:
- niet meer afwijzend staan tegenover mogelijk steun van socia-
listische landen.

- het accent leggen op het verkijgen van politieke steun van an-
dere landen.

- streven naar contacten en samenwerking met separatistische
organisaties (en ook personen) in Indonesië.

- streven nsw disciplinair gedrag van de Molukse aanhang in
Nederland.

•901A10-91HMF
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datum

CO

b.

1516009

C(CFO )nr.:

Aan :CFB

Betreft :De SMH

16 OKT. 19W Info:

Bijl.:

werd

het volgende vernomen:

De SKM waarvan nu voorzitter is, zal zich meer
bezig gaan houden met de opdracht welke zij omstreeks 1950
bij hun vertrek uit de Molukken van SOÜMOKIL hebben gekregen.
Deze opdracht luidde; In het buitenland hulp/steun zoeken t.b.v.
de strijd. Met MANUSAMA is overeengekomen dat de SMM eigen
initiatieven zal ontplooien m.b.t. het leggen van contacten in
het buitenland.
Van de resultaten* zal hij op de hoogte worden gehouden. Voor
de te maken kosten zal de SMM zich kunnen wenden tot het
Fonds Nationaâ ,, e. e.a. na goedkeuring van MANUSAMA.

301A10-«192MF



ACD 1539308
datum 0 1 A P R . 1 9 8 1

CO

b.

C ( C F O )nr. : & C / (j (3 d.d . : 3 1 1981 Info: I

Aan

Betreft

Bijl. :

CF

Staf Missie Militair.

nr 18.2.1981 werd

na
het volgende vernomen:

Het SMM blijft de regering MANÏÏSAMA steunen omdat zij deze regering
ziet als de enige mogelijkheid de eenheid te handhaven/verbreiden.
Met de politieke opvattingen van MANÜSAMA is de SMM het niet eens.
De SMM gelooft niet in het realiseren van de RMS, alleen door het
bezighouden met politieke activiteiten.
De SMM vindt dat hiernaast (en vooral) het accent moet worden ge-
legd op militaire activiteit. Niet in Nederland maar in de bezette
Molukken. Van daaruit moet de wil naar een RMS blijken, middels ver-
zet; guerilla, terreur, etc.
Als dit verschijnsel niet voorkomt (in de Molukken) zoals zich dit
zich tot nu toe niet heeft gemanifesteerd, betekent dit dat het
Molukse volk geen behoefte heeft aan een RMS.
Een RMS-beweging Nederland is dan zinloos.
Langzamerhand wordt in Nederland begrepen (onder de Molukkers) dat
het Molukse volk niet streeft naar de RMS (souvereiniteit) maar naar
betere levensomstandigheden, te bereiken door economische maatrege-
len, binnen de RI.
Het Molukse volk wil slechts een Rl-regering die ook de Molukse be-
langen behartigt. Dit doet de SUHARTO-regering niet) vandaar dat zij
een andere regering wil. Echter geen souvereiniteit. Immers de
Molukken ktlnrveich zelf niet bedruipen.
Dit alles maakt dat de SMM zich niet z.m. achter MANÜSAMA's plannen/
activiteiten stelt maar een afwachtende houding aanneemt.

301 A10-0192J6F
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datum

CO

b.

2 9 A P K . 1 9 8 1

d.

: 0 I J I 3 I QC( CFO)nr.

Aan

Betreft : Staf Missie Militair

: 29 h.i„ Info:

nr 7-4-1981 werd

het volgende vernomen:

Enige wrijving bestaat tussen de regering MANUSAMA en de SMM
waarvan in hoofdzaak de reden is; dat MANÜSAMA als politiek
leider van mening is dat ook de SMM (die met het militair mandaat
geheel zelfstandig is) onder zijn gezag staat.
Hiervan uitgaande wil MANÜSAMA, dat de SMM een verklaring publi-
ceert waarin zij het gedrag van kol. veroordeelt en op
grond daarvan uitstoot uit alle RMS-actviteiten.
De SMM wil hieraan geen gevolg geven omdat:
1. reeds lang niet meer behoort tot de SMM
2. door MANÜSAMA de handen boven het hoofd werd gehouden
3. Deshalve dus het desavanceren van een zaak is die.

MANIJSAMA aangaat.

Een ander punt van wrijving is het Pa-Ti-Ma-project. ̂
Een en ander is tot stand gekomen door MANÜSAMA* s souwen zj^ri
gezag te herstellen door het presenteren van een/politieir succes.
Hiervoor maakte hij afspraken met de Papua KEREtfAY en KAÏSIEPO
(en vifl, hen met een naamloze groep Timorese iVluchtelingen) hetgeen
resulteerde in het Pa-Ti-Ma project.
Dit project werd in de Molukse gemeenschap gebruikt als de West
Melanesië alliantie.
Volgens de SMM werd hiermede een ernstige fout begaan omdat deze
aankondging lijkt op een prijsgeven van het souvereine RMS streven
en nu gestreefd wordt naar een federaal West-Melanesië.
Dit zal als gevolg hebben:
a. dat een aantal MANÜSAMA aanhangers zich zullen afwenden en dat

de mogelijkheid bestaat dat hieruit een nieuwe organisatie word-
geboren

b. te verwachten is, dat Indonesië haar RMS-bestrijdingsactiviteit
(nu immers gebundeld: RMS-Papua-Timor) zal intensiveren en dit
zeker het RMS-streven niet ten goede komt.

De SMM blijft bij haar opvatting dat een RMS alleen kan worden
gerealiseerd door:
a. politieke activiteit in het buitenland
b. militair/terroristische activiteit in het binnenland (Molukken)

301 A1D-019246F
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Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

c. dit laatste, gelijktijdig aan terroristisch verzet
van de andere volkeren in Indonesië (Sumatra, Menado,
Maduro, Bo rneo)•

Gehoopt wordt dat een aanzet hiertoe zich zal openbaren bij
de komende presidentsverkiezing.

301A11 -830883*-128



ACD

datum

CO

b.

1553089
1 O JUL11J S l

d.

^ jf.C( CFO)„r.: <

Aan :

Betreft : Staf Missie Militair

d.d

10 JULI 1981
Info:

nr 16-6-1981 werd

het volgende vernomen:

De SMM is te zien als een staf die t.b.T. de regering MANUSAMA
zich belast met de militaire- en aanverwante zaken. Uiteraard in
overleg en samenwerking met MANUSAMA en zijn regering.
Het is dan ook daarom dat de SMM door MANUSAMA werd geïnformeerd
over de mogelijkheid om Molukkers vanuit Nederland naar Vanuatu
te zenden voor het volgen van een militaire/querilla opleiding.
Dit, met het doel om als de tijd hiervoor gekomen is; deze Mo-
lukkers in te zetten op de Molukken en eventueel Nw. Quinea en
Timor.
Er wordt serieus overwogen uitvoering te geven aan deze mogelijk-
heden.
Tot op heden is alles nog in het stadium van afwegen van de moge-
lijkheden en zijn nog geen stappen ondernomen in die richting.
In deze kwestie moet uitdrukkelijk worden vermeld dat e.e.a. ge-
richt is op activiteiten op Indonesisch grondgebied en in Neder-
land niets mag worden ondernomen. Dit op uitdrukkelijk bevel van
MANUSAMA en de wens van Vanuatu.
Het is dan ook daarom dat in Nederland geen vooropleiding of
dergelijke gegeven mag worden en zeker niet gedacht wordt aan
wapens aanschaffen.
MANUSAMA gaf aan de SMM-staf de opdracht om dit alles in Molukse
kringen op voorzichtige wijze te ventileren.
Vat de bevrijding van de Molukken betreft (en van andere gebieden)
richt men zich op de Indonesische verkiezingen van 1982.
Verwacht wordt dat dan vele volkeren in het Indonesisch bestel
zich zullen bevrijden van de centrale regering. Vooral ook de
opkomst van de Islam in Indonesië zal de regering in haar huidige
vorm ten val brengen.
Bij de HMS strijd wordt terdege rekening gehouden met de opkomst
van de Islam omdat dit zou kunnen leiden tot spanningen ten nadele
van de RMS. Immers; de RMS aanhangers zijn hoofdzakelijk christe-
nen.

-2-

301 A10-119130F



Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

Het is daarom gunstig dat de EMS-leiding over ging tot
het aangaan van de West-Melanesiê alliantie; waarmede
zij later (bij een conflict Islam/Christenen) zich kan
distancieren van de Indonesische sfeer en zich geheel
kan aansluiten bij Melanesie.

301 A11-830883'-128



ACD 1562194
datum 1 8 A U G . 1 9 8 1

CO

Bijl. :

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft :Staf Missie Militair

d.d. 8 AUk «W

Op ?l-7-lQftl werd

Info: 1

het volgende vernomen:

Opmerkelijk is (gezien de tot ontwikkeling gekomen West Mela-
nesië Alliantie) dat in 196? binnen de SMM reeds in deze
richting werd gedacht.

301 A10-119130F



ACD 1653295
datum 2 8 0 E Q 1 9 8 2

CO

b. d.

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : S.M.M.

Bijl. :

np

d.d.: 2 8 D CC. 1982

werd

Info: 5.

het volgende vernomen:

Volgens
actief.

van de S.M.M, is deze organisatie nog steeds

vdS,

301A10-119332F


