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BETREFT : Internationale contacten en activiteiten van B.P.R.M.S.

Zoals blijkt uit een mededeling in Zelfbeschikking

(Orgaan

van de Stichting "Door de Eeuwen ^rouw") nr. 3, mei/juni 1972
- in fotocopie bijgevoegd- is de B.P.R.N.S. inmiddels overgegaan tot de oprichting van een zuidmolukse U.N.A., genaamd:
U.N.A.S.I„„ (United Nations Association of the Spice Islands).
Voorzitter hiervan is: F.J. APONNO
tT. TATIPIKALAWAN

19-6-1972.
CFO/A.

, secretaria is:

De 105e zitting van het Executive Committee of the World Federation of United
Nations Associations, welke van 6 tot 10
mei te Brussel werd gehouden, behandelde o.a. de toelating van de UNA van
Bangla Desh. alsmede de ZuidmoJukse
kwestie. De UNA van Bangla Desh werd
toegelaten als lid van de WFUNA.
Van de vertegenwoordigers van de UNA's
van Cyprus, Zweden en Oostenrijk werd
een commissie gevormd, welke het
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taresse; de heer Etty Aponno, voorzitter
UNASI; de heer Johnny Tatipikalawan,
secretaris UNASI; de heer Saymond Risamenapatty^ lid vun het hootdDestuur
van de Badan Persatuan R.M.S.; de heer
Robbie Tomasoa, lid van de werkgroep.
Met veel UNA-delegaties werden de te
Luxemburg tijdens de 23ste Algemene
Vergadering van de WFUNA in mei 1971
gelegde contacten vernieuwd en verstevigd.

ikiiSSe
Executive Committee rapport uitbracht
over de door de UNA'S van de Zuid-Molukken. Nederland en Indonesië schriftelijk naar voren gebrachte standpunten.
In Brussel was aanwezig een Zuidmolukse
delegatie onder leiding van de heer H. .T.
Owel, hoofd van de Vooriichtingsmissie
van de Republiek van de Zuid Molukken
in Luxemburg en die verder bestond uit:
mei. Brenda Risamenapatty, Ie secretaresse; mevr. Adrie Sihasale-Noya, secre-
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Betr.i Congres van de BPRMS te Capelle a/d IJssel.

Door tussenkomst van
vernomen

werd op 3O-3-1973 het volgende

Op zaterdag 2k maart 1973 werd te 11.00 uur in het woonoord te
Capelle a/d. IJssel een vergadering gehouden van de Badan Persati
Aanwezig waren ongeveer kOO mensen onder wie de voltallige regering in ballingschap van Ir. MANUSAMA, Ds. METIARY, Frieda

ÏOMASOA en "kolonel" TAHAPARY.

Heï~congres werd gehouden ter bespreking van de huidige stand
van zaken. Als voorzitter trad op Ds. METIARY.
De agendapunten waren:
1.
Verslag van "kolonel" TAHAPARY"
2.
Actie Fonds Nationaal
3.
Ingekomen brieven en informaties
4.
Activiteiten in Nederland onder de Zuid-Molukkers met
Indonesië en Nederland.
ad. 1
"Kolonel" TAHAPARJC vertrok in 1900 naar de Philippijnen in opdracht van de regering MANUSAMA. Thans deed hij verslag van zijl
reis aan de aanwezigen over zijn activiteiten op de Philippijnen
en daarbuiten. Met de hem toevertrouwde geldmiddelen kocht
TAHAPARY op de Philippijnen een vliegtuigje, dat kon landen zowel
op zee als op het land. In dit vliegtuig was plaats voor vier
personen, waaronder de piloot en de boordmechanicien. Zijn opdracht was verkenningsvluchten uit te voeren boven Ambon of in d<
onmiddellijke opgeving. Deze vluchten konden niet regelmatig
plaats vinden in verband met een mogelijke confrontatie in de
lucht met vijandelijke (Indonesische) toestellen. De bedoeling
van deze vluchten was het zoeken naar een mogelijke landingsplaal
met als oogmerk een infiltratie van een Zuid-Moluks leger.
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- 3Ad. 3 en 4

Men had diverse brieven ontvangen van het Ministerie voor CRM.
Deze brieven werden voorgelezen door Ir. KANUSAMA.
Punten die in deze brieven werden behandeld, zijn naar men dacht
ook reeds besproken op de jongeren meeting in Den Haag op 20-1-''
Deze punten zijni
1.
Rechtspositie van de Zuid-Molukkers
2.
Inspraak
3«
Molukse Raad
Ir. MANUSAMA liet doorschemeren dat er binnen afzienbare tijd eei
gesprek tot stand zal komen tussen hem en minister ENGELS van CRI
waarbij bovenstaande punten onder meer besproken zullen worden.
Ir. MANUSAMA zal minister ENGELS voorstellen iedere Zuid-Molukkei
een Nederlands paspoort te geven en niet meer te laten beschikkei
over een vreemdelingenpaspoort, zoals dat tot nu toe het geval ±i
Detailpunten uit deze brieven werden niet verder besproken, omdai
Ir. MANUSAMA eerst het gesprek met minister ENGELS wil afwachten,
Als laatste spreker kwam iemand aan het woord van de Inlichtingei
dienst van Ir. MANUSAMA. Hij waarschuwde de aanwezigen attent t<
blijven, omdat zich onder de gelederen van Ir. MANUSAMA mensen
bevinden die werken voor Indonesië maar er zijn ook mensen, die
contacten hebben en zelfs werken voor de Nederlandse Inlichtingei
dienst. Deze "spionnen" waarschuwde hij en hij raadde hun dring*
aan hun activiteiten te stoppen in het belang van henzelf en ook
in het belang van de politieke activiteiten van Ir. MANUSAMA.
Deze inlichtingenman wees de aanwezigen er op, zich niet in te
laten met de activiteiten van de linkse groepering van de heer
. Onze politiek, aldus spreker, wordt door dergelijl
lieden in de war geschopt, althans dat poogt men.
Wa deze waarschuwingen werd dit congres te 17.00 uur besloten
met de mededeling, dat het volgend congres gehouden zal worden
in Assen op 23 of 2*f juni 1973.

TS.
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De piloot en de boordmechanicien waren beiden gehuurd door
TAHAPARY. TAHAPARY deed samen met zijn neef ongeveer k vluchten
in de richting van de Zuid-Molukken. Deze vluchten zijn nagenoeg
geheel mislukt. De laatste vlucht werd bijna afgemaakt.
TAHAPARY besloot tijdens deze vlucht op de Molukken te landen.
De landingsmanoevre werd uitgevoerd, doch op het laatste moment
trok de piloot het toestel weer op, omdat hij bang werd gegrepen
te zullen worden. Men is toen naar Celebes gevlogen waar geland
werd. Hij heeft nog wel getracht de piloot zover te krijgen alsn
nog naar de Molukken te vliegen, doch al deze pogingen waren
vruchteloos. TAHAPARY is toen onder een valse naam en met een
vals paspoort naar Makassar gereisd en heeft van hieruit enige
activiteiten opgebouwd. Op een gegeven moment is hij op een sch:
gegaan met de bedoeling naar de Molukken te varen. Het schip wei
echter onderschept door patrouilleboten van de Indonesische Veil:
heidsdienst, die hem (TAHAPARY) arresteerden. Voor dit feit werc
hij gestraft met enige maanden gevangenisstraf. Hij werd echter
voortijdig uit de gevangenis ontslagen en vertrok weer richting
Philippijnen. Hij verkocht hier zijn gekochte vliegtuig en ging
in december 1972 op aandrang van Ir. MANUSAMA naar Nederland
terug.
Concluderend zei Ir. MANUSAMA, dat het gestelde doel niet was bereikt door "kolonel" TAHAPARY, hetgeen betreurd kan worden.
Een groot pluspunt is echter dat men hiervan enorm kan leren.
De opgedane ervaringen van "kolonel" TAHAPARY kunnen uitputtend
worden onderzocht en vandaar uit kan men naar nieuwe wegen gaan
zoeken om het gestelde doel te bereiken. In totaal waren 13 ja.r<
activiteiten van "kolonel" TAHAPARY voor niets geweest maar wij
moeten het hoofd niet buigen, aldus Ir. MANUSAMA, een ander doel
en een andere weg zal hopelijk meer effect sorteren. Welke weg
bedoeld werd, kon MANUSAMA, op dit ogenblik nog niet zeggen.
Ad. 2
Het Fonds Nationaal is een fonds dat ten doel heeft bepaalde act:
viteiten zowel in Nederland als in het buitenland mogelijk te
maken. Bespreking van dit punt was echter niet van bijzondere
aard, omdat er nagenoeg geen geld in het fonds aanwezig is.
Men drong er bij de aanwezigen op aan acties te voeren, zodat hel
fonds aangevuld kan worden. Men ontvangt wel contributiegelden,
maar dat is zo weinig, dat er geen activiteiten gefinancierd
kunnen worden.
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Betr.: B. P. -jongeren bijeenkomst te Wierden op 2-6-1973»

Tijdens de bijeenkomst te Wierden werden een aantal zaken besp:
ken die verband houden met de "aksi 1973", die hoofdzakelijk
inhoudt het uitzenden van delegaties naar verschillende landen
om sympathie en steun te krijgen voor de K.M.S.-zaak.
Het ligt in de bedoeling dat mej.
.als delegatielid de
Scandinavische landen zal bezoeken.
Aangedrongen werd op het doen van vrijwillige bijdragen aan de
"aksi 1973".
Hej.
gaf een verslag van haar bezoek aan
New-Delhi.
Dit verslag werd reeds gepubliceerd in TOMA.
Aangekondigd werd dat eveneens in het kader van de "aksi 1973"
een B.P.-delegatie o.l.v* mej.
in augustus 1973
te Genive de WFUNA-bijeenkomst zal bijwonen.
Voorts werd gesproken over het B.P.-congres, welke in juni te
Assen wordt gehouden, bij welke gelegenheid ook het nieuwe
bestuur zal worden gekozen.
Be hoop werd uitgesproken dat een aantal actieve jongeren gekozen zullen worden omdat op den duur de jongeren de R.M.S.strijd zullen moeten voortzetten.
Gesuggereerd werd dat mogelijk het voorzitterschap door een
jongere za.1 worden bekleed, omdat dit een veeleisende functie
is en ds METIASY gezien zijn leeftijd behoefte gevoelt het
voorzitterschap over te dragen.
(Onder de jongeren is men echter van oordeel dat METIARY moet
aftreden omdat hij niet representatief is.

Zij vinden dat dra
een geschikte figuur is om het B.P.voorzitterschap op zich te nemen).
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Betr,: Bijeenkomst B.P.-jongeren op 2-6-1973
te Wierden.

De bijeenkomst te Wierden duurde van 11.00 tot ca. 19.00 uur
Aanwezig waren ca. 200 jongeren en een vijftigtal anderen die
echter slechts als belangstellenden de bijeenkomst bijwoonde.
Vooraanstaande B.P.mjnng«H»«n figuren die aanwezig waren;

De bijeenkomst werd geopend door

, Hfd. van de Wijk-

raad te Wierden.
Besproken werden de navolgende kwesties.
a.

Contact met regering Nw. Delhi.
NOOT;

zie ook publicatie TOMA - mei 1973 over reis van
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Mej.
_
gaf een overzicht van haar bezoek aan
Nw. Delhi waar zij op introductie van de Indiër
een
gesprek had met regeringe personen.
Zij deelde mede heel goed ontvangen te zijn en veel begrip
te zijn tegengekomen. Zij geloofde dat e.e.a. gunstige
resultaten zou afwerpen voor de R.M.S.-zaak.
had nog de toezegging gedaan alles in het werk te
stellen om de B.M.S.-zaak op de agenda te krijgen voor de
eerstvolgende W.F.U.N.A. bijeenkomst die in Geneve gehouden
zal worden.
b.

Actie '73
MANT7SAMA gaf een uiteenzetting van de Actie '73 waarbij hij
mededeelde dat deze actie hoofdzakelijk inhield, Het uitzenden van goodwill-missies (+ 3 personen voor elke missie)
naar verschillende landen. Deze missies hebben tot taak de
regeringen van deze landen er toe te bewegen de R.H.S.-zaak
op de agenda van de V.N. te brengen.
MANUSAMA drong er op aan vooral gevolg te geven aan zijn
verzoek tot vrijwillige bijdragen ter financiering van de
factie «73".
De landen die men op zo kort mogelijke termijn uitgezonden
missies dacht te bewerken zijn: Zweden; Amerika; Australië;
Ierland en Rusland.
Gedacht wordt aan Hej.
''als leidster van de
delegatie naar Zweden.
In Ierland__vjgrblijft thans HeJ^
die aldaar
contacten legt ter voorbereiding*van de komst van de missie.
Dezelfde taak heeft Dr.
.die daarvoor thans in Australië
verblijft.
B.P.-congres juni 1973»
Gesproken werd over het congres in juni dat te Assen gehouden zal worden en 4 dagen zal duren.
Tijdens dit congres zal ook het nieuwe B.P.-bestuur worden
gekozen.
Men hoopt dat de verkiezingen een aantal jongeren in het
bestuur zal brengen die mettertijd de taak zullen kunnen
overnemen die tot op heden feitelijk alleen door de ouderen
werd vervuld.
Een candidaat voor het B.P.-voorzitterschap wordt gezien in
Drs.
K.P.K.
"deelde mede dat besloten was de K.P.K.-leden te
uniformeren opdat zij duidelijker henkenbaar zullen zijn
wanneer de K.P.K. moet optreden en vooral ook omdat het naar
buiten-uit een betere indruk maakt.
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deelde nog mede dat men doende is een gepensioneerd
politieman aan te trekken als K.P.K. instructeur voor het
geven van instructies in wets-kennis, politioneel optreden
etc..
Voorts kondigde
aan dat een K.P.K.-groep eind juni
naar Frankrijk gaat om deel te nemen aan een prestatiemars.
Daarna zal dezelfde groep deelnemen aan de Nijmeegse vierdaagse.

TS.

C(

) nr.:

7V537

d'd'

27-3-

Aan

: CFO

Betreft

: Bijeenkomst te Capelle a/d Ussel van ÜHASI.

Bijl.:

De bijeenkomst te Capelle a/d IJssel op 10-12-1973
t.g.v. het éénjarig bestaan van de Molukse UNASI
delegatie werd slechts door een vijftigtal geïnteresseerden bijgewoond.
Uit Almelo waren aanwezig :

Aanwezige .vooraanstaande Molukkers waren :
jfjANÜSAMAf .OKOLLO en WSTIARY.
De Papua vertegenwoordigers hebben verstek laten gaan.
Aanwezig was een gast-spreker (Europeaan uit Engeland,
die in zijn toespraak stelde dat de EMS niet gerealiseerd zal worden met alleen maar woorden. Er moeten
ook daden worden gesteld.
Dit de zaal werd hierop de vraag gesteld op welke
wijze er dan daden gesteld moeten worden.
Direct hierop stond METIABY op en lanceerde de suggestie : flü bedoelt dus dat er geweld gebruikt moet
worden".
Na enig aarzelen werden deze opmerkingen door spreker
in een mengelmoes van Duits/Engels beantwoord.
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: Contact tussen Indonesische en Zuid-Molukse UNA.

Bijl.:

Van
werd op 9-10-1973 het volgende vernomen*
In augustus 1973 is in Genêve een algemene vergadering gehouden van de W.F.U.N.A.
Ook de ÜNASI (UNA van de RMS) had een delegatie gezonden
onder leiding van
fle delegatie bestond voorts uit:

vernomen dal
er een goed contact was geweest tussen de UNASI en de UNA
van IndonesiS. Met name de verstandhouding en het wederzijdi
begrip tussen Mevr.
(voorzitster van de Indonesische UNA) en
.
zouden zeer goed zijn geweest.
Het werd aan Indonesische zijde dan ook zeer betreurd dat
heeft uitgelaten dat, als de legale activiteiten die
de RMS'erB in Nederland en op internationaal niveau ontplooien niet het beoogde resultaat opleveren, overwogen zou
moeten worden of het niet gewenst zou zijn dezelfde methode;
als de Palestijnen toe te passen.
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Bijeenkomst van de WFTJNA in moskou.

Bijl.:

Van
werd
vernomen dat ±e op de onlangs te Moskou gehouden
conferentie van de World Federation United Nations Association de RMS opgenomen is als lid van deze organisatie
Alleen Indonesië en Nederland zouden hier tegen hebben
gestemd.
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Bijl.:

Op 1^-^-76 werd
het volgende
vernomen:

J*. jaarvergaderingen van
De UNXASI-deelnemers haddenxle
de UNA geen stem-of kiesrecht. Zij waren slechts
waarnemers. Momenteel is
nog de voorsitter van de UNASI. •
Enkele jaren gel&öen zijn UNASI-deelnemers in de
DDR geweest.
is toen ook'meegeweest. De bedoeling was contact met
uit Indis
te zoeken.
was toen de secretaris generaal
van de UNA en zou in een blad
artikelen over
de Zuid Malukken schrijven. Het materiaal voor dit
stuk zou hem in de DDR worden overhandigd.
Met de autoriteiten uit de DDR zou de Delegatie geei
contact hebben gehad.
Naar aanleiding van het bezoek aan de DDR is
naar
in New Dehli geweest. De
reis van
naar New Dehli is op een fiasco uitj
lopen.
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UNASI

Bijl.:

Op
werd
het navolgende vernomen:
De UMU? -open- dag op 2?-12-?6 in het Jaarbeursgebouw te Utrecht werd bezocht door ca. 150 personen.
Aanwezig waren o. m. LOKOLLO, METIARY, Kol. TAHAPART,
Eli RINSAMPESSÏ, Etty APONNO.
Laatstgenoemde sprak een wetkomstwoord waarna iemand
van Amnesty International een betoog hield over het
generaals bewind in Indonesië waarbij vooral de kwestie v. d. politóéce gevangenen aan de kaak werd gestelc
Hierna kwam e.z. Dr.
aan het woord die de positie v. d. minderheden belichtte.
Er werden films vertoond die een beeld gaven van de
Molukse tradities en folklore.
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