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/03S-
Dupi.

Datum: 1 9 JAN. 1971

Bijl.:

RAPPORT VAN C

AAN : CFO

Nr. : 10.948 19.1.1971

Betr.: De P.P.K.M. en de S.P.P.R.M.S.

werd

vernomen

dat de Zuidmolukse jon'geren die in
contact staan met de Vrijheidsschool en de "Black Panthers",
zich de "Hed Black Panthers" noemen.
Bron noemt José'? JlïïPIJSlCPA uit Woerden een der plannenmakers
van de "Red Black Panthers11.

Hoewel het bestuur van de B.P. tracht de S.P.P.R.M.S. in de
P.P.K.M. op te laten gaan, vreest , dat als dit mocht
doorgaan de politiek in de P.P.K.M. de overhand zal krijgen,
De B.P. betaalt de S.P.P.R.M.S. thans jaarlijks ƒ 200,- als
vergoeding voor de administratieve kosten.

MP.



A6D7

Dupl.

Datum: 2 5 FE B, 1971

Bijl.

RAPPORT VAN C 25.2.71

AAN : CFO

NR. i 11.169

BETR. : P.P.K.M. en S.P.P.-RMS

Op 8.2.71 werd het volgende vernomen»

Onder het Hoofdbestuur van de PPKM ressorteren de sectoren
Noord-Zuid-Oost en West met elk een eigen bestuur»
£lke sector heeft weer een aantal plaatselijke besturen.
Het overkoepelend orgaan voor de Zuidmolukse jeugdyereniginge
is genaamd SPP-RMS ( Susunan Pusat Pemuda-RMS)
De voorsitter van de SPP-RMS is uit Amsterdam.
Voorts hebben in dit bestuur zitting'" ]

uit Rotterdam (?) en
die als bestuurslid van de PPKM zitting heeft in het bestuur
van de SPP-RMS.
Er zijn 17 Zuidmolukse jongerenverenigingen die onder de
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SPP-RMS ressorteren

De PPKM telt, volgens *tOOO geregistreerde leden doch
schatte het werkelijke aantal leden op even 3000»

De grootste concentraties van de PPKM-leden bevinden zich
te Assen en het woonoord De Biezen (Barneveld)•
De PPKM heeft een maandblad "PEDOMAN" geheten dat wegens
financiële moeilijkheden reedsfmaanden niet meer is verschenei
De belangrijkste activiteiten van de PPKM (i.v.m. de "K"
in de naam) zijn:

1. Het Bijbel-debat
2. het houden Vc,n diensten (in de kerk)
3» het houden van het avondgebed.

Voorts beweegt deze jeugdvereniging zich ook nog op het
gebied van sport en recreatie*
Met het beoefenen van de Politiek als zodanig, mag deze organ:
satie zich volgens de statuten niet inlaten, aldus •
Wél wordt de leden - volgens de statuten - aanbevolen om
bewust over de politiek na te denken* GflHHHHHHBl

80 tot 90$ van de leden van de PPKM zijn
aanhangers van de Badan Persatuan. De PPKM heeft in tegenstel-
ling tot de BP met de ICCAN gebroken.

ziet de BP als een zuiver politieke organisatie*
De voorzitter Ds4 METIARY heeft de eerste en de laatste stem
in het bestuur van de PPKM*
Door het hoofdbestuur worden geregeld werkgroepen gevormd
die zich bezighouden met onderwerpen als:

a). het organiseren van demonstraties
b). het maken van propaganda (via de pers)

TJ.



ACD

datum 1 NOV. 1972

CO !

b. -
RAPPORT VAN C.

Aan : CFO

No. : 17.156

Betr.: S.P.P.M. en B.P.

1.11.72

Op 20-9-1972 werd
het navolgende vernomen.

De jongerenorganisatie van de B.P., de Susunan Pemuda Pemudi
Maluku bestaat in feite*slechts op panier.
Blhds 2 jaar bestaat deze organisatie eigenlijk niet meer,
omdat er hoegenaamd geen activiteit van de voorzitter

uit Amsterdam) uitgaat.
"Hierdoor" heeft de B.P. een instrument verloren, waarmede zij
de jeugd aan zich kon binden en in gunstige zin beïnvloeden.
Het is dan/ook daarom dat men gekomen is tot het vormen van een
zgn. "jongeren werkgroep"
Deze werkgroep is bedoeld als schakel tussen B.P.-Hfd.bestuur
c.q. regering en de jongere aanhangers.
Deze werkgroep heeft tot taak t.b.v. de E.P. af te peilen wat
er onder de jongeren leeft en anderzijds de opvattingen van de
B.P. onder de jongeren uit te dragen.
Steeds meer wordt door de regering HANÜSAHA en het B.P.-bestuu
rekening gehouden met de jongeren.
O.m. is dit te merken aan het feit dat het B.P.-bestuur aan hè
"verjongen" is.
Nu reeds bestaat het bestuur voor 1/3 uit jongere Molukkers
en verwacht wordt dat bij de verkiezing in 1973 een bestuur
uit de bus zal komen dat voor 50& uit jongeren zal bestaan.
Mej. maakt een goede kans in het bestuur gekozen
te zullen worden.
Wat het R.M.S.-streven betreft, valt waar te nemen dat de
jongeren d« zaak meer realistisch zien en hebben geconstateerd
dat MANUSAMA c.s. op een dood spoor zijn geraakt en er geen
heil in zien dat MANUSAMA en de B.P. op dezelfde wijze voort-
gaan .
De jeugd wil een oplossing vinden voor het R.M.S.-probleem.
Onder "druk" van deze jongeren is MAMSAMA en ook een deel van
de B.P.-leiding geneigd, water in de wijn te doen voor wat
betreft het politiek streven, waarbij men feitelijk genegen is
om het souvereiniteitsidee los te laten en te streven naar een
grote mate van autonomie.
Dit voorafgegaan door een gesprek/dialoog tussen KANUSAMA en
vertegenwoordiger van de R.1.-regering, waarbij Nederland als
intermediair zou optreden. .
De mogelijkheid voor MANUoAMA*echter hoe deze koerswijziging
voor zijn aanhang aanvaardbaar te maken.
Bij de jongeren zou dit te bereiken zijn. De ouderen/ zullen ziel
echter verzetten. Hier komt bî j dat als MANUSAMA openlijk het
souvereiniteitsidee loslaat de concurrerende groepering, i.c.
TAMA3LAJ zal trachten hieruit munt t#



c (CFO

Aan

Betreft

d-d 1 <* OKT. 1977
:CFB

Vergadering SPP-Bovensmilde

Bijl.:

Op

vernomen:

werd
het volgende

Zondag 21 augustus om 1̂ .00 uur begon er in het
jeugdlokaal in de Molukse wijk Bovensmilde een
vergadering van het SPP-coordinatieJbeam Assen/Boven
smilde.
De vergadering werd geleid door,

In totaal waren ca. 20 jongeren aanwezig.

De opkomst viel tegen. Mogelijk hield dit verband
met een vergadering van de voetbalclub Amboina die
op dezelfde tijd in Pattimura-Assen gehouden werd.

De vergadering was belegd om bekendheid te geven
aan de poging om tot een nieuwe opzet van de SPP
te komen. Daartoe worden door het hele land derge-
lijke vergaderingen georganiseerd. Eerder was hier-
over al in Tiel gesproken, maar bij deze gelegenheii
waren "Assen en Smilde" niet aanwezig geweest.
Tijdens de vergadering in Bovensmilde zijn nog geen
duidelijke afspraken gemaakt. Men is nog bezig met
de organisatie van de SPP. Eerst wanneer dit rond is
wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.
Noot; De SPP-vergadering was in eerste instantie

"gepland" op zaterdag 20e, maar moest worden
verschoven, omdat toen 's middags het bestuur
van de PPKM een besloten ronde tafel vergade-
ring hield.

301A10 - 506622*



ACD

datum 270KT.1977
CO

b. d.

C(CFO)nr.:

Aan :

Betreft : De SPPRMS

d.d.
27 O KT, 1977

Bijl.:

Van

nomen:
werd op 26-9-77 het navolgende ver-

Aangaande de SPPRMS was van mening dat de pogingen
van de iritiatiefgroep om te komen tot een bundeling van
de jongeren weinig kans van slagen hebben.
Hij schrijft dit toe aan de f^rote verdeeldheid, onder
hen die moeilijk is te overbruggen.
De Pattiinurabeweging van heeft b.v. de pro-
clamatie van de RMS laten vallen en richt zich meer op
de RIS (Ver. Staten van Indonesia), anderen gebruiken
de proclamatie als basis en wijzen samenwerking met com-
munisten af, terwijl er groepen zijn die samenwerking
met links voorstaan.
Het samenbrengen van deze groepen is derhalve moeilijk
te realiseren.
Zo de initiatiefgroep hier toch in zou slagen zou dit
slechts van korte duur zijn, aldus .

301A10 - 506622*



ACD

datum

CO

b.

/, 3 SÏ.ffi J o

2 7 0 K I 1 9 7 7

C (CFO ) nr.:

Aan :

Betreft : Jongerencongree SPP-RMS

d.d. 2 7 OKT. 1977

Bijl.:

Van werd op 17-8-1977 het
navolgende vernomen:
Vrijwel direct na het BP-congres te Assen werd op ini-
tiatief van de SPP-RMS en ondersteund door de Pemuda
Masjarakat besloten een (anti) congres van jongeren te
houden; en wel op zeer korte termijn.
Bijzonderheden hierover zullen in een rondschrijven
worden bekend gemaakt.

301A10 - 506622*



datum

CO

b.

04NOV1977

C ( CFO ) nr.:

Aan :

Betreft :

dd' [ 4 HOV. 1377

Gesprek SPPRMS - TAMAELA-groepering.

Bijl.:

Van werd
vernomen dat op zaterdag 2*t september jl. in Krasnapolsky
te Amsterdam een gesprek heeft plaats gevonden tussen de
Initiatief groep van de SPERMS .en afge/aardigden van de
TAMAELA-groepering.
ffan de initiatiefgroep maakten deel uit

,.-K , . .
_ _ _ , en .

Ce FffföEELA-groepering was vertegenwoordigd door circa
15 personen o.l.v. de "Min.v.Def,"
Jn het gesprek dat een oriënterend karakter droeg, heeft

verklaard een bundeling van de jongeren toe te
juichen als hei £jehe_e_l__aich achter TAMAELA zou scharen*
Hij deelde mede dat als e.e.a* zou zijn gerealiseerd,
over een eventuele inspraak van de jongeren in het te
voeren beleid gesproken zou kunnen worden. Aansluiting
van de jongerenorganisatie Anai Alifoeroe bij de SPPHMS
is zonder erkenning van TAMAELA uitgesloten.
Op deze bijeenkomst konden de aanwezigen een zo juist
ontvangen gesproken band van "president" TAMAELA beluis-
teren.
Hij kondigde hierin aan dat op korte termijn een tweede
land in Afrika over zou gaan tot erkenning van de RMS.
Hij kon de naam van het betrokken land nog niet noemen
omdat hij hier nog geen toestemming voor had.

deelde mede dat de initiatiefgroep positief stond
t.o.v. het door TAMAELA gevoerde beleid en zei te ver-
wachten dat zij zich t.z.t. achter dit beleid zouden
scharen.

CV.

301A10 - 506622*



ACD

datum HNQV.1977

CO

b. d.

C ( CFO ) nr.:

Aan : CFB

Betreft : SPP.HMS - Ir.MANUSAMA

d d- 1i» HOV. 1377

Bijl.:

Op 15 augustus 1977 werd
het volgende vernomen:

minder gelukkig met de inIr.MANUSAMA is
oprichting zijnde SPP.RMS.
Hij is van mening dat de PM de aangewezen organisatie is
voor de jongeren. Men acht het niet uitgesloten dat de
SPPRMS waarin diverse stromingen zullen worden onderge-
bracht een te sterke oppositie-groepering zou worden.
Teneinde aan d« activiteiten van de SPP een halt te kunne
toeroepen heeft van MANÜSAMA het verzoek ge-
kregen uit te nodigen voor een gesprek. De
persoon die dit contact tot stand zou moeten brengen is

tfit Huizent die een vriend is van .
zou één of andere functie mogen aanbieden,

hun gedachten gaan uit naar het politieke forum,
zou zich dan uit de SPP moeten terug trekken.
Voorts deelde mede dat op korte termijn
gesprekken zal hebben met jongeren teneinde hen te be-
wegen zich niet te distanciëren van de PM.

CW.

301A10 - 506622*



C (CFO

Aan

Betreft

d.* 2 FEB, 1978
CFB

Oprichting Susunan Pusat Pemuda (SPP-RMS)

Bijl.:

Op werd
het volgende vernomen.

Op 17 december 1977 vond een vergadering plaats in het
ICCAN-gebouw in Driebergen.
Tijdens deze vergadering, die om 11.00 uur begon, (offici-
eel pas om 14.00 uur) werd de S.P.P. als organisatie opge-
richt.
Tot de aanwezige groeperingen behqojyienï
S.P.P. - R.M.&if i(in oprichting-}

66° uit Vlissingen

Organisatie Groningen - mogelijk de werkgroep Zuidmolukkers,
Molukkers uit Leerdam, Alfen en Krimpen. »

Afwezig waren:
Werkgroep Huizen
Jongeren-organisatie Tiel i.v.m. sterfgeval
Jongeren-organioat ie Maluku-Tenggara
Front Anai Alifuru
Jongeren Assen-Bovensmilde i.v.m. de aldaar georgani-
seerde Thema-dagen.

In totaal waren circa 30 personen aanwezig.
Het gekozen bestuur bestaat uit , Voorzitter,

, secretaris,* en nog 6 anderen.
Het bestuur kan tot 13 man worden ttrtgebreid; en wel met
vertegenwoordigers van Asseff_- Bp.vensm4.lde, de Keiezen en
de TAMAELA-groepering. '

In maart 19?8 zal een jongerencongres van de S.P.P. worden
georganiseerd, waarbij dan tevens een nieuw bestuur kan
worden gekozen.
Tijdens de vergadering werd een communiqué opgesteld, dat
o.a. gestuurd zal worden aan de N.O.S. en De Telegraaf.
Hierbij zal als voorwaarde worden gesteld, dat het communi-
qué in onverkorte vorm gepubliceerd dient te worden.

- 2 -

301A10 - 506621*



Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

Enkele punten uit genoemd communiqué/
- de S.P.P. veroordeelt treinkapingen, schoolbezettingen

en andere gewelddaden van terroristische aard;
- standpunt tov Ned. regering: ongeacht de uitslag van de
z.g. Molukken-nota en ondanks alles vat zich verder nog
voor zal doen, zal de S.P.P. doorgaan om het RMS-ideaal
te bereiken;

- het standpunt tov. de Indonesische regering is van soort-
gelijke strekking;

- de S.P.P. verlangt/eist van de commissie van yijf

die volgend jaar een reis naar Indonesië gaan maken,
zowel vooraf als achteraf een eeneenzetting van hun denk-
beelden en ervaringen.

De oprichting van de S.P.P. is versneld gerealiseerd ge-
/de worden. De aanleiding daafctoe vormde vooraf/Verwarrende

en onoverzichtelijke situatie van dit moment. De S.P.P.
biedt nu de jongeren een mogelijkheid om zich bij een on-
afhankelijke organisatie aan te sluiten. Daarom was men
ook van mening dat de 8.P.P. niet uit - of op initiatief
van - de B.P. moest ontstaan (zoals HANUSAMA en METIAHY
wilden), maar zonder binding zou zijn, zodat zij open stonc
voor iedere jonge Zuidmolukker.

De S.P.P. zal nog gesprekken voeren met:
Pemuda Masjarakat - een slecht georganiseerde vereniging

met een onduidelijke aanhang.
Gerakan Pattimura - ook al heeft deze vereniging het RMS-

ideaal naar het 2e plan verschoven.
Pattimura-Muda.

De S.P.P. zal niet gaan praten met:
Z.M.Bevrijdingsfront - een zeer kleine groepering in

Krimpen die weinig naam heeft onder
de Zuidmolukkers*

P.P.K.M. - een vereniging met een duidelijke
signatuur. Het staat de leden uitex
aard wel vrij om lid van de S.P.P. 1
worden.

De gesprekken met de ïAMAELA-groepering zullen zaterdag
2k december gevoerd worden door o.a. uit
Oost-Souburg. Hij reist dan naar Weert en Blerick en ver-
volgens naar Oosterwolde, waar hij zal praten met
en

NOOT: De TAMAELA-groepering heeft vooraf als voorwaarde
gesteld, dat de S.P.P. generaal TAMAELA als presider
moet erkennen. De S.P.P. zal bij monde van
daar tegenover stellen dat men de jongeren een eiget
keuze moet laten maken.

TS.

301A11



ACD
/J7/'

/
datum mLB.197

CO

b. d.

C ( CFO) nr.:

Aan :CFB

Betreft : SPP-HMS.

d-d- 1 3 FEe, t3?8

Bijl.:

Op 13-12-1977 werd
het volgende

Volgens verkeert de SPP momenteel in een zodanig
stadium van ontwikkeling dat alleen nog een gunstig
tijdstip wordt afgewacht voor de officiële heroprich-
ting.
De SPP heeft niet mee willen doen aan de geplande
demonstratie tegen het proces in Assen. De mogelijkheid
was groot, dat e.e.a. uit de hand zou lopen, waardoor
de SPP meteen een bepaald etiket opgeplakt had gekregen*

De SPP streeft ernaar om begin volgend jaar een bijeen-
komst te houden met de Pemuda Masjarakat en te pogen
om tot samenwerking te komen.
Volgens bron heeft de P.M. de leden, de SPP de organi-
satie en de naam doet er dan niet toe.

CW.

301A10 - 506622*



ACD/
datum

CO

b.

17AFR.1978

d.

C ( CFO) nr.

Aan

Betreft

«w. 17 A?ü.

Bijl.:

Op 2-2-1978 werd
het volgende vernomen:

De splitsing binnen de SPPRMS is naar de mening van
,ontstaan door persoonlijke problemen tussen

en . Beiden zijn "machtswellustelin.
gen" .

zou tot groot ongenoegen van een ieder
t.b.v. de SPPRMS gesprekken gevoerd hebben met MANTJSAMA
en in een later stadium het concept-programma (grond-
beginselen) voor de SPPRMS gemaakt hebben.
Gelijktijdig is hij tot de "nieuwe" groep toegetreden,
terwijl anderen daarin ook al actief waren

Dit indringen van heeft kwaad bloed gezet.
Verder zou hij wat behoudenfer zijn dan de rest, waardoor
de splitsing ontstond.

is behoudend in de zin van fervent RMS-aan-
hanger zonder dialoog.

301A10 - 506622*



No.464 /l 978.

Betreft: Zuid- Molukkers. IdfdUm 1 *t JUNI

Bijlagen:

op 3-6-1978

werd besloten om op 11-6-1978 te Assen een herdenkingsbij-

eenkomst te houden.

die bij de herdenkingsdienst in de kerk aanwezig

was, merkte op dat blanken op het kerkhof, in eerste instar

tie, zoveel mogelijk geweerd werden.

Door werd op afstand waargenomen dat tijdens de

bijeenkomst op het kerkhof door een groep Zuid-Molukse jong

ren (6-7) de R.M.S vlag werd vastgehouden.

Na de kranslegging werd door deze jongeren in felle bewoor-

dingen gesproken terwijl zij de vlag vasthielden.

Volgens wekte het de indruk alsof deze groep een

eed of gelofte aflegde.

Hierna werd de vlag plechtig opgevouwen en in een,daartoe

kennelijk bestemd, diplomaten koffertje geborgen,

12-6-1978.



ACD

datum

CO

b.

23JÜNI19 ' 78

C ( GFO ) nr.:
/

Aan : CF

Betreft : SPP - RMS.

d.d. U-t-f f

Bijl.:

Van
de vernomen.

werd op 9-5-78 het volgen-

Het bestuur van de SPP - RMS bestaat uit de navolgende per-
sonen :

Bij het samengaan met de PM wordt niet bedoeld, het in elkaa]
opgaan van de 2 organisaties. Bedoeld wordt dat elke organi-
satie haar eigen identiteit bewaard en dit in haar activitei-
ten tot uiting brengt en in die kwesties waar de belangen
parabel lopen, wordt samengewerkt.
Om dit te bewerkstelligen zal een soort comité (géén over-
koepelend bestuur) worden gevormd dat e.e.a. zal bezien.
Als algemeen secretaris van dit te vormen comité werd intus-
sen al gekozen:
Men streeft er naar, in het najaaK '?8 gereed te zijn met de
organisatorische werkzaamheden. Zodra dit zijn beslag heeft,
zal men zich aan MANTJSAMA presenteren en hierbij verschillen^
de voorstellen en wensen kenbaar maken; ondermeer, het wij-
zigen van de structuur van hetpolitiek overlegorgaan.
In juni '78 zullen d« beide organisaties samen een meeting
organiseren in Zeeland.

MP.

301A10-729017F-69



K* 1.3f0.0 V**
datum 2 8 JUN11978

CO

b. d.

C (CFO ) nr:

Aan :

Betren : g.p.p

Bijl.:

Op werd

volgende vernomen:
het

Op 23 april is er in Gapelle een bespreking geweest
tussen de SPP en de PM, waarbij van beide organisa-
ties het voltallige bestuur aanwezig was.
Tijdens deze bijeenkomst is besloten tot een vorm
van samenwerking tussen beide organisaties.

Op 6 mei begon er in Vught (Lunetten) om 13«00 uur
een vergadering op initiatief van de SPP.
Onder de aanwezigen bevonden zich de groep Amsterdan
de groep Zeeland, de groep Tiel, de Pattimura Muda
uit Vught, de P.M.
en het Bevrijdingsfroril
De opzet van deze vergrrftering was er vooral op ge-
richt om de bundeling van jongeren (SPP) uit te
breiden door een oriënterend gesprek met het Be-
vrijdingsfront aan te gaan.
Dit gesprek ontaardde evenwel in een "schier oever-
loos politiek geleuter".

In ieder geval werd er wel overeengekomen, dat het
Bevrijdingsfront de grondbeginselen waarop de SPP
gebaseerd is zal bestuderen en dat er dan op 2? mei
a.s. in Krinpen opnieuw vergaderd zal worden. Ver-
moedelijk zal dan ook de datum voor het SPP-congres
vastgesteld kunnen worden.
Tijdens het gesprek van 6 mei werd door de groep
Amsterdam nog naar voren gebracht, dat

voor de BVD werkt, Het werd niet duidelijk
waar deze keet op gebaseerd was en er werd ook verd«
niet op ingegaan.

Bij de SPP zijn nu aangesloten de groepen Tiel,
Nijmegen (Hatert), Krimpen, Capelle, Moordrecht, -2-

301A10-729017F-6»



Vervolgblad nr. _2- bij C-rapport nr.

Groningen, Vaassen (SAYA?), Zeelend, Assen en Boven-
smilde en Amsterdam. Laatstgenoemde groep is niet
zozeer op politiek, maar meer op sociaal/culturele
gronden gebaseerd.

Uit voorgaande besprekingen is gebleken, dat er
geen vorm van samenwerking kan worden gevonden
tussen enerzijds de SPP en anderzijds de Anai Ali-
furu en de Gerakan Pattimura.
Met de Anai Alifuru niet, omdat de door hun gestelde
eis om TAMAELA te erkennen als president niet accep-
tabel is en met de Gerakan Pattimura niet omdat
deze niet vasthoudt aan "de basis van 1950" en
daardoor de RMS op het 2e plan stelt.

301A11



datum 28JULI1978

CO

b. d.

C ( CFO) nr.:

Aan :

Betren :

d.d.

CFB

Vergadering Bovensmilde 8.6.78.

27 JUL11978

Bijl.: Rappor ;

Op 8.6.78 werd in het jeugdlokaal in Bovensailde een vergade-
ring gehouden i.v.B. de herdenking van de zee gedode trein-
kapers op 11 juni a.s. (zie bijgaand rapport).

MP.

301A10-729017F-69



KORPS RIJKSPOLITIE

DISTRICT ASSEN

IFLICHTniOENRECHEHCHE
fHMinmtttnmMinitnttniMMMitt

in afschr. aan BVD

R A P P O R T - M E L D I N G

DATUM : 09.06.1978.

OBJECT t Zuidmolukkers

PLAATS s Bovensmilde•

BRON :

EVALUATIE t

Volgens had er op donderdag, 8.6.78 een vergadering plaats
gevonden in het jeugdgebouw te BovensmildVHït i.v.m. de herdenking
van de zes gedode Z.M.ers. De herdenking zal plaats vinden te Assen
op 11 juni a.s.

De vergadering stond onder leiding van de voorzitter van wijkraad de
heer . Voorts als leiding gevende figuren aanwezig:

Aantal belangsetellenden ongeveer 120; meest jongeren.

De vergadering was om plm. 23.00 uur afgelopen.

De voorzitter was blij dat het initiatief was uitgegaan van de
jongeren SPP. Hij was kwaad op de leiding van de T omdat deze zich\-* •
hiermede niet wilde bemoeien.
De vergadering was het hier roerend mee eens» Men was kwaad op de
leiding van de

Voorts werd verzocht om op zondag de HMS halfstokate hangen.

De kranslegring zal om plm. 14*30 -15.00 uur plaats vinden. Na aflooj
terug naar Pattimura tot plm. 18.00 uur.

Volgens

Volgens

zal ook in de stoet meelopen.

^ zijn voorlopig geen akties te verwachten van de
jongeren uit Bovenemilde. De gedetineerden uit Winschoten hebben
tegen de jongeren uit B.smilde gezegd: "Liever geen akties.Je bereikl
er toch niets mee. Onze regering doet toch niets voor ons.(Manusama)

Een paar maanden gelden zou de heer (voorzitter wijkraad
B.smilde) tijdens een bijeenkomst in B.smilde ook hebben gezegd, om
£6en akties meer te voeren. Er waren al te veel jongeren uit B.smild»
bij betrokken geweest, terwijl de regering van Manusama toch niets v<
hun deed*

z.o.z.



KORPS RIJKSPOLITIE

DISTRICT ASSEN
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iMtiinnnnnntimitintintMiitmt

R A P P O R T » M E L D I N G

DATUM J

OBJECT l

PLAATS *

BRON :

EVALUATIE t

De gedetineerden blijken fel gekant te zijn tegen hun eigen regering,
omdat deze totaal niets voor hun doet»

deelt mede, dat volgens de laatste brief in de
wijk verspreid - atxt op 11 juni om 10.00 uur in de kerk te B.smildé
een herdenkingsdienst wordt gehouden, terwijl men om 13*00 uur naar
Pattimura in Assen gaat

Voorts werd inde brief van ieder gezin een bedrag van f.10. verwacht
voor lunchpaketten.



'00ACD

datum Q 4 A U & 1 9 7 8

CO

b. d.

C ( CFO>nr,

Aan :

Betreft :

d.d. , 't Aüu, 1978

Herdenking treinkapers

Bijl.:

werd
hpt volgende vernomen:

Tijdens de vergadering van de tfPP en daarbij aangesloten
groeperingen, op 3-6.?8 in Capelle, was door de Werkgroep
Assen gevraagd om op 11.6.?8 "iets" te organiseren i.V.M.
de herdenking van de 6 gedode treinkapers bij De Punt.
Dit leidde tot kerdiensten in Assen en Bovensmilde en een
kranslegging, 's middags gevolgd door een bijeenkomst in
Pattimura met aansluitend een persconferentie.

Aan de kranslegging werd door ca. Î OQ̂ personen (geschat)
deelgenomen.
De leiding over de stoet berustte bijl
geheel had een rustig en ordelijk verloop.
Hetzelfde geldt voor de bijeenkomst daarna in Pattimura,
die beperkt bleef tot een korte kringtoespraak van een
aantal Molukkers.
Hiex&ij waren o.m. de volgende personen aanweziĝ

301A10-729017F-69



dat

ACD

datum (H AUG. 197 8

CO

d.

C ( CFO) nr.:

Aan :

Betreft : Anai Alifuru - SPP-BMS

d.d. AUG,

Bijl.:

Op 30-5-1978 werd uit een bron
het volgende vernomen:

Bron is lid van de Tamaela-organisatie.
Vanuit zijn standpunt bezien, zal er geen samenwerking moge-
lijk zijn tussen de SPP-SMS en de Anai Alifuru, omdat dit
dan ongetwijfeld zal leiden tot een politiek/^ conflict situal
Hoewel hij er geen bewijs voor heeft, stelt hij/de SPP reeds
door de B.P. ingekapseld is.

301A10-729017F-69



datum 1 0 W G . 1 9 7 8

C ( CFO) nr.:

Aan : CFB

Betreft : Susunan Pusat Pemuda

d.d.
kl O m. 1978

Bijl.:

werd
het volgende vernomen:

De geplande SPP-? vergader ing van 27 mei in Krimpen is niet
doorgegaan.
De vergadering werd verzet naar 3 juni en vond plaats in
het Stichtingsgebouw in Capelle.
Haast SPP waren wederom PM en Bevrijdingsfront aanwezig
in dezelfde samenstelling als tijdens de vergadering van
6 mei. Tevens was de werkgroep Assen-Bovensmilde aanwe-
zig.
Tijdens de vergadering werden de volgende punten besproken:
- "samenwerking" SPP-Bevrijdingsfront.
Er werd besloten om tot een vorm van samenwerking te
komen tussen de SPP en het Bevrijdingsfront. Hoe e.e.a.
precies gerealiseerd zal gaan worden moet nog nader
worden bezien.

- ongeorganiseerde jongeren.'
Naast de diverse groeperingen, die zich nu bij de SPP
hebben aangesloten, is er nog een vrij grote groep
jongeren die niet georganiseerd zijn.
Getracht zal worden om deze ongeorganiseerde jongeren
eveneens voor de SPP te interesseren, om daarmee tevens
te voorkomen dat zij mogelijk zouden afdwalen naar bij-
voorbeeld een groepering als de Gerakan Pattimura.
Het grote probleem dat zich hierbij evenwel voordoet
is dat men bij de SPP nog niet weet op welke wijze en
via welke wegen deze jongeren benaderd moeten worden
om hun er bij te betrekken. Hoewel hier uitgebreid
over gefilosofeerd werd, kon men er nog niet uitkomen
in welke vorm dit gestalte zou moeten krijgen.

- congres datum.
In nauwe samenhang met het voorgaande punt, werd er nog
geen datum voor het SPP-congres vastgesteld. Men gaat
van de gedachte uit, dat de zaak niet geforceerd moet
worden, maar vanuit een degelijke basis rustig moet wor-
den opgebouwd.

-2-

301A10-729017F-69



Vervolgblad nr, 2 bij C-rapport nr.

Inspraakorgaan.
Er bestaat ongerustheid over het opheffen van het In-
spraakorgaan. Hen is daar fel tegen. Vanneer het In-
spraakorgaan opgeheven mocht worden zal men geen con-
tact met de Nederlandse overheid meer willen hebben.
"De Begering moet het dan zelf maar uitzoeken".
Gemengde commissie.
Over het instellen van de gemengde commissie bestaat
eveneens ongerustheid. Er wordt een vergelijking ge-
trokken met de commissie in de z.g. periode Jonker. Hen
stelt dan, dat met deze nieuwe commissie de tijd weer
jaren teruggedraaid wordt.
Herdenking 11 juni.
Op verzoek van de werkgroep Assen-Bovensmilde zal op
11 juni een herdenking van de 6 gedode treinkapers
worden gehouden.
Gedacht wordt aan een herdenkingsdienst in de kerk
in Assen, een kranslegging op de graven van de zes
op de Boskamp, een herdenkingsbijeenkomst in Pattimura
en aansluitend een persconferentie.
Het geheel zal plaatsvinden onder auspiciën van de
SPP, die middels een schrijven de Holukse wijken hier-
over zal inlichten.
De herdenking zal, v.w.b. de SPP, staan in het teken
van bezinning, zowel t.a.v. de gepleegde daden als van
de nog te plegen daden, waarbij men m.b.t. het laatste
punt gewelddadig optreden afwijst.
Op deze dag worden er geen problemen of ongeregeld-
heden verwacht. De opzet is namelijk een waardige her-
denking van de 6 jongeren die gevallenen de strijd
voor de EMS; een zaak waarnaar ook door de aanwezigen
ter vergadering gestreefd wordt. Voor de ouders en
familieleden van de zes een morele ondersteuning,
voor de buitenwereld een blijk van "we zijn er nog
steeds".

301A11



ACD/ 3 ff,

datum 11 SER 197 8

CO

b. d.

C (CFO ) nr.:

Aan : CFB

Betreft : SPP-EMS

d.d. 8 SEP, 1971

Bijl.:

Op 3-7-1978 werd

nonen:
het volgende ver-

Op zaterdag 2.k juni j.l. organiseerde de SPP-RMS in
Tiel een vergadering, die namens de SPP werd voorgezeten
door en uit Zeeland

Van de inmiddels bij de SPP aangesloten groeperingen,
had alleen de werkgroep Assen/Bovensmilde verstek laten
gaan.

I.v.m. de afwezigheid van laatstgenoemde werkgroep, werd
er tijdens deze vergadering niet nader ingegaan op het
perscommuniqué van 16 juni j.l. dat in Assen was uitge-
geven en ook niet op de Revolutionaire Beweging van

Daartoe zal op korte termijn door de SPP een vergadering
worden uitgeschreven in Assen.
Noot: Betr. deze vergadering zal vooraf overleg worden

gepleegd met de werkgroep Assen.

Belangrijkste punt van deze vergadering was de beslissing
om te komen tot de instelling van een 3-tal commissies,
t.w. : 1. voor begeleiding van de Molukkers in de diverse

gevangenissen;
2. voor begeleiding van de Molukkers die drugs

gebruiken;
3. activiteiten gericht op het buitenland.

Hoewel men aan de commissies nog geen concrete vorm gege-
ven heeft en er nog geen namen in dit verband genoemd
zijn, is het wel de bedoeling, dat de sleutelposities
daarin door SPP'ers worden ingenomen.
M.b.£_. de commissie Buitenland, wordt daarbij gedacht aan

(reizen Indonesië en Berlijn).

301A10-729017F-69



ACD

datum

CO

iu

C (

Aan

Betren

d-d-
CFB

S.P.P.R.M.S./TAHAFARY.

Bijl.:

Op 12.3.1979 werd
vernomen.

het volgend'

De SPP is van mening, dat zij ra.b.t. de reis van TAHAPARY
naar Indonesië nog geen standpunt dient in te nemen.
Zij baseren dit op de volgende redenatie:
TAHAPARY zou niet zonder toestemming van MANÜSAMA vertrokken
zijn.
TAHAPARY is een zeer bekende figuur, niet alleen in Nederlan
maar ook op de Molukken en bij de Indonesiërs. In Indonesië
zal hij constant onder controle staan, aodat hij daar niets
kan doen voor de lïMS zonder dat de Indonesiërs daar van
weten.

TAHAPARY moet de reis in overleg en met goedkeuring van de
Rl-ambassade gepland hebben, aangezien hij anders geen visum
had gekregen. Er zijn Molukkers die minder voor de RMS heb-
ben gedaan en geen visum van de ambassade kregen.
De reis moet derhalve een ander doel hebben dan alleen maar
een vakantiereis.
ifanneer SPP nu KAHUSAMA hierover zou aanspreken om de juiste
reden van de reis te willen vernemen, dan zou dit al vrij
snel in grotere kring bekend worden, waarmee aan het effect
wellicht afbreuk zou worden gedaan.
Vooralsnog dus maar even afwachten.

MP.

301A10-729017F-69



^ ACD /y & y y J v
datum

i. •.• • . . i .„

CO

b. . a.

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : SPP

. d

Bjjl. :

2 8 KCV. t979 Info:

nr 30-10-1979 werd

het volgende vernomen:

301A10-819172F

het bericht, dat de SPP opnieuw zou worden
gereactiveerd.

Langzamerhand ontstaat bij de Molukse jongeren de indruk dat er
geen heroprichting zal plaatsvinden.
De overkoepelende rol, die de SPP zich had toebedeelt, wordt door
een aantal groeperingen niet in alle gevallen getolereerd.
met name wil de SPP te veel een intellectuele rol opdringen,
waardoor verschillende groepen de gesprekken niet kunnen volgen.



ACD 1538327
datum U' j NIVJ-J1

CO l ̂  ' 7 7

c t V.. ' ; . - ^ - ;
b. ,^——•• d.

C( CFO)nr.:

Aan :CFB

Betreft :SPP-RMS

Bijl. :

d.d.: f 9 Ittffl 198$ Info: 2

Op 12-11-.1Q8O werd

het volgende vernomen:

De bijeenkomst op 1 november j.l. betreffende een vooroverleg
aangaande een bundeling van de jongeren is geen succes geworden.
In totaal waren circa 15 personen aanwezig, onder wie:

Enkele leden van de wijkraad Gapelle traden op als gastheren.

De opkomst viel erg tegen. Er was gerekend op ca. 50 personen,
wat ondermeer bleek uit de hoeveelheid eten dat de tantes
hadden bereid.

heeft middels een aantal schema's een praatje
gehouden over de bundeling van de jongeren, een zaak die naar
zijn mening haalbaar moet zijn. Het feit dat de SPP de vorige
keer de mist in is gegaan was volgens te wijten aan
het gedrag van .
Na anderhalf uur werd de bijeenkomst gesloten. Afgesproken
werd om een volgende vergadering nog vóór de komende feest-
dagen te houden.

301 A10-019246F



GEMEENTEPOLITIE Amsterdam

INLICHTINGENDIENST

IS2>8nummer :
datum • 1 Juli 1982

ACD 1618322
datum 2 6 M! 1982
Co

b. •7" d.

Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,

's-Gravenhage.

Evaluatie: Datum bericht: 29 juni 1982 B i j l a g e ( n ) : ___

Betreft: Molukse vereniging te Amsterdam^

vertelde dat in het pand Prinsengracht 1077 de inolukse
. . S«^SV>YX*~. (PwvSoAr <?*»%\&Acv

vereniging Soesoenan Poesst Permoecla gevestigd is0Dit is een

ligheids vereniging die vooral het kaartspel beoefent,
Voor het pand wordt 1800,== gulden huur per maand betaald„Bij het
kaart spel wordt er om geld gespeeld,de speelwinst gaat in een pot.

Uit deze pot worden dan de onkosten betaald.
Als voorzitter van de vereniging treedtop een man genaemd


