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RAPPORT VAN C.

Aan : CFO

No. : ll.W 8.'t. 1971

Betr.: Missie Militair A.P..R.M.S.

Volgens mededelingen van hebben de leiders
van de M.M. op 13-3-1971 te Hilversum vergaderd.
Deze vergadering had tot doel de voorbereidingen te treffen
voor de feestelijke herdenking van de R.M.S.-proclamatiedag.
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Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum,
ID 436/71. 7 mei 19tl.

Onderwerp:

Manifestatie van Ambonezen
te Culembvrg.

Ik heb de eer U te doen toekomen een "NOTA" van
,adjudant Mobiele Eenheden Gelderland,be-

treffende een manifestatie van een groep Ambonezen
te Culemb«rg,naar de inhoud waarvan ik mij verwijzing
veroorloof.

De HoofdcommJP*B«r±5~TaTr~f«4Kitie:

Bijlagen:
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Betreft t Manifestatie van Ambonezen op 24 «pril 1971 t* Culemborg

Vaut Adjudant Mobiele lenheden Oelderland

Voort Hoofdcommissaris van. Politie te Mi joegen

Op zaterdag 24 april 1971 naakte ik( onder ge tekende, deel uit van een bij-
standsdetaohement,samengesteld uit de Mobiele Eenheden Oelderland ten behoef
van de gemeentepolitie te Culemborg, naar aanleiding van een landelijke saéi-
festatie aldaar,gehouden door de Tamaelagroep van de in ons land verblijvend
Ambonezen*

In de spfrfchal te Oulemborg naren voor de «e manifestatie «p die dag van
ongeveer 09*00 — 23*00 uur naar schatting 1000 4 1200 Aabenezen,mannen,vroui
en en kinderen aanwezig*waaronder een jonge vrouw,de secretaresse van de Het
Tamaela,die de belangen van de in ons land verblijvende Ambonezen bij de Vei
enigde Naties te New York behartigt»

Deze vrouw,die op vrijdag 23 april 1971 - volgens peralbriohten - als mi-
nis-ter van buitenlandse zaken van de Zuid Molukse regering in ballingschap
opj|ohiphol door een deputatie Ambonezen werd verwelkomd,hield onder andere
e«| toespraak tot de aanwezigen in de zaal*

In de sporthal vonden plechtigheden plaats zoals een bidstond en vlag hi;
en alsmede toespraken en het zingen van liederen*

Ter opluistering van deze ceremonieën zag ik, zelf in de zaal aanwezig,
dat aan weerszijden van het podium,waarop de toespraken e.d.werden gehouden,
een peloton, elk ter sterkte van ongeveer 40 in militaire uniformen geklede
Ambonese Jongemannen in een strikt militaire formatie stonden opgesteld*

De uniformen van de manschappen waren van niUfcalre snit en gloed nieuw*
kwamen overeen met de zogenaamde groen/bruin gevlekte camouflage uniformen
van de parachutisten en de ooan>andot roepen,De uniformen van de manschappen
waren niét van ondersoheidingstekenen voorzien*

Beide pelotons droegen bij dit uniform een half hoge bruine militaire
laars met veter sluiting (de zogenaamde Jungleboots)*

Verder droeg het ene peloton als hoofddeksel een groene baret zoals ge-
bruikelijk door de commandotroepen hier te lande wordt gedragen,terwijl het
andere peloton de zogenaamde veohtpet droeg in de zelfde kleur als het unif

Bij de pelotons waren enkele in militaire uniformen geklede Ambonezen aai
wezig die op deaahouders onderscheidingstekens droegen waarop sterren waren
aangebracht.

Deze "officieren1* commandeerden de pelotons tijdens de oeremoniten,o.a.
bij het hijsen van de vlag,ep een militaire wijze «De manschappen in de pele
tons reageerden op die commando's op een stramme en militaire wijze o.a*bij
het in de houding komen,het brengen van de groet e «d*

De onderscheidingstekens op de uniformen van de "officieren*» kwamen niet
overeen in kleur en vorm met die gebruikelijk bij de Koninklijke Landmacht*

-2-



/ 9
-2-

Op de flank van een van deze peloton* stond een peloton meisjes ter ster!
te van ongeveer 10 a 12,eveneens gekleed la, militaire uniferm en baret,voor*
«ien van het Rode Kruis embleem,op militaire wij«e opgesteld*

Deze meisjes reageerden ook ep een militaire wijste op de o*amando*s van
de bij de eerder genoemde pelotons behorende "officieren11*

Verder waren in de sporthal aanwezig 8*10 oudere eveneens in militaire
L d.h.g.g.k* uniform geklede Ambonesen^MÉmmmttmii die om de linker "bovenarm een rode bam

droegen met het opschrift "M.P.", (kennelijk een soort militaire politie*)
In het verloop van de manifestatie viel het mij ep dat de als militair g.

kSede Ambonezen zioh niet met de ordedienst van de manifestatie bemoeiden.
De ordedienst bestond uit een vrij groot aantal in brfeger geklede Ambone

die in en buiten de sporthal aanwesig waren.De leden van deze ord» dienst
droegen om de linker bovenarm een rode band met het opschrift "Mena".

Volgens de persberichten was één van deze pelotons ep Schiphol aanwezig
bij de ontvangst van hun "minister van buitenlandse zaken".

Bij telefonische informatie werd mij dit bevestigd door de Inspecteur va
Politie te HoofddoJjF,gemeente Haarlemmermeer,die mij verder mee-
deelde, dat de organisatoren van de ontvangstoeremonie.bij de besprekingen
vooraf slechts hadden gesprekftn over de aanwezigheid van een groep jongeren
die een erehaag voor de eerder genoemde "minister** souden vormen* Hierbij l
door de organisatoren verzwegen dat het een pelotongekleed in militaire uni
form en in strikt militaire formatie sou sijn*

In de sporthal droegen de als militair geklede Ambonezen geen wapens in
de hand.Br ken niet worden geconstateerd of ze ep een and ere,niet zichtbare
wijze wapens bij zioh hadden*

Van

werd vernomen dat onder de in militair geklede Ambonezen slecht
één was die in Oulemborg woont en dat de overigen elders in Nederland woon-
achtig moeten zijn.

De in de spfjjrthal in militair uniform geklede aanwezige Ambonemen maakt*
op mij de indruk te behoren tot een goed gedisciplineerde militair aandoend
organisatie die onder de in ons land verblijvende Ambonezen wellicht in op-
bouw is of misohien reeds in het stadium van uitbouw verkeert.

Dese militaire verschijningsvorm bij de landelijke manifestatie in de
Sporthal te Culemborg heeft e.a.bij de Korpschef van gemeentepolitie aldaax
en bij mij bevreemding gewekt,waarbij werd afgevraagd in hoe verre dit nog
binnen de grenzen van de Nederlandse wet toelaatbaar is*

Dit gevoel: van bevreemding was voor mij een reden em D - voor zover U nc
niet met deze ontwikkeling op de hoogte mocht sijn — hiermede in kennis te
stallen*

Nijmegen,28 april 1971*
Hij bekends De Adjudant Mobiele Eenheden Gelderland,
De CemmissajMts van Pelitie,



RAPPORT VAM C 19.5.1971

AAN : CFO

NR. : 11.720 d.d. 27.5.71

BETR. : A.P.B.M.S.-.activiteiten.

Van werd het volgende vernomen

Op vrijdag 23 april 1971 waren + 100 Zuid-Molukkers aanwezig op hei
vliegveld Schiphol om de"Minister van Buitenlandse Zaken van de
regering in ballingschap", met haar
gezelschap te ontvangen. ' ->' ix
Het ontvangstcomité bestond uit de heren uit Wormerveer

uit Krimpen a/d Yasel en
.van "Defensie" uit Smilde ' -

Na aankomst van het geselschap werd door
medegedeeld, dat hij kon afvloeien omdat een aantal ande

re jongeren aangewezen was om de gasten te escorteren.
Geheim gehouden weid waar de gasten zouden logeren. Dit zou slechts
aan één man bekend zijn.
Wel werd bekend, dat het gezelschap zou worden ontvangen t.h.v. de
"Minister van Defensie" wonende in de omgeving van
Den Haag

Op zaterdag 24 april 1971 werd in de Sporthal te Culemborg de feea
telijke herdenking van het uitroepen van de onafhankelijkheid der
Republiek Zuid-Molukken gehouden.
Aanwezig waren + 20OO personen. Tijdens deze bijeenkomst sprak

de aanwezigen in het Engels toe en zei dat hij reeds 2 jz
naast TAMAELA werkt en de zaak van de R.M.S. volledig is toegedaan
Hij vertelde dat hij uit de V.S. was gekomen om te ervaren hoe de
Zuid-Molukkers in Nederland leven en werken. Over politieke aan-
gelegenheden werd door hem niet gesproken.
Mej. hield een betoog over de financiële zorg en riep op
om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen door o.a. het organiserc
van feestavonden e.d., daar anders in de V.S. niet gewerkt kon
worden. Zij zette uiteen hoe zwaar het werk daar wel was. Vragen
werden niet gesteld.
Het uit Amerika afkomstige gezelschap bleef de hele dag op de
bijeenkomst in Culemborg.

- 2 -
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Dit gebeuren had een zeer rustig verloop. Na afloop deelde
mede, dat er die dag Teel geld was binnengekomen.
Na aftrek van zaalhuur en andere onkosten bleef er + f,4.500.-
netto over, welk bedrag hij over moest dragen aan de heer

, die als penningmeester fungeert.
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RAPPORT VAN C 11.6.71

AAN : CFO

No. : 11.858

Betr.: Zuidmolukse zaken.

Bijl.:

Van
werd het vol-

gende verslag ontvangen van de bijeenkomst van de M.iï. te
Culemborg op 2̂ —'4-1971, ter gelegenheid van de herdenking
van d3 proclamatie van de R.M.S.

De opening vond eerst 021 10.J>Q uur plaats. Aanwezig
waren ca. 1500 personen. 3en groot deel hiervan bestond uit
kinderen en jongeren, allen deelnemers aan de verschillende
zang- en dansgroepen.
De entree-prijs bedroeg ƒ 5t- per peroon. 3ehalve het progrs
ma en de gestencilde tekst van enkele liederen, werden geen
brochures en/of circulaires verspreid.
tfel werd een soort litho te koop aangeboden (ƒ 50,-), waaroj
een afbeelding van het gebouw van de ÏÏN en van Christus plus
de vlag van de R.K.3.

5̂ "commando's" onder leiding van
zorgden voor de algemene regeling en voor orde en

rust. '
was gekleed in een soort uniform. De rang aanduidir

op de epauletten bestond uit een balk met tv/ee sterren het-
geen de rang van "overste" aangaf.

Aan de "kabinets-taf el'.1 .waren ̂gezeten: de delegatie
uit Amerika, bestaande uit mej'. L, "Minister" vaji
3uitenlandse Zaken en haar "adjudant, ;

zat aan de tweede hoofdtafel); "premier^.
"Minister van Defensie en diens tweede man
alsook de "Minister van Binnenlandse Zaken1-'
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Uit de toespraak van "premier" bleek dat
deze zich vierkant achter TAMA2LA had opgesteld. Hij hamerde
op twee dingen nl. geld voor TAMAELA en geen rellen in Neder
land.
Willen wij de lamp brandend houden, aldus , dan moet
wij de olie leveren (olie= geld). Luister niet naar gestook
in eigen gelederen. doelde hier op de "dissidenten"
bij de M.M.

De toespraak van had niets om het lijf. «Va
rnij niet voorgegaan, dan had ik precies hetzelfde

gezegd, aldus .

Vervolgens was aan de beurt. Diens toe-
spraak richtte zich vooral tegen de rellen. Jongelui luister
naar Uw ouders; ouders waak over de jongelui. Deelnemers aan
rellen, die uit onze gelederen ko,<aen zullen worden beschouwd
als "vijanden" van de M.M. Rellen maken ons gehaat in de
Nederlandse samenleving, aldus

richtte zich ook tot de z.g. "contact-personen"
van de M.H. Deze drukte hij op het hart om vooral het contac
met de M.M.-aanhang niet te verliezen. Het was van het groot
ste belang dat berichten van het "kabinet" zo spoedig moge-
lijk werden doorgegeven aan de aanhangers van de M.M.

Mevr. was de volgende spreekster. Zij haak
in op de "olie voor de brandende lamp", tïij vrouwen, aldus
mevr. v/orden de kassiers van het gezin genoemd.
Aldus maak Uw kassa open en geef met gulle hand.

Vervolgens werd het woord gegeven aan de gaste uit
Amerika: mej. , "Minister van Buitenlandse Zaken".
De boodschap van "generaal" TAMA3LA, aldus spreekster, was
tweeledig. Hij maande zijn aanhang tot geduld en drong aan
op verdraagzaamheid onderling.
65/0 van de leden van de IfNO staan sympathiek tegenover de
zaak van de R.M.S. ,Vij leggen ons niet neer bij de uitspraak
van premier De JONG, dat de zaak van de Zuid-iiolukken is af-
gedaan. Dat kan mogelijk voor Nederland gelden, maar niet ir
Amerika. Nogmaals: geduld en verdraagzaamheid.

De volgende spreker was "overste" , commandc
van de "commando's". Hij richtte zijn toespraak hoofdzakelij
tot de aanwezige "commando's". Zij dienden hun taak te zien
als een ondersteuning van de strijders op Ceram. Zij waren
er niet voor activiteiten in Nederland.
Hun taak hier beperkte zich tot het waarborgen van de veilij
heid van het "kabinet" van de M.M. en van de aanhangers van
de M.M.

Als "vertegenwoordiger van de contact-personen van
de M.M." sprak vervolgens

Ook deze spreker drong er op aan het geld voor TAMAJSLA bijee
te brengen.

Vervolgens sprak een Keiees, genaamd. .__Deze
riep zijn bevolkingsgroep op om de zaak van de Zuid-Molukkei
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te steunen en zich niet te isoleren, omdat zij afkomstig wan
van het meest zuidelijke eiland van de Molukken.

Vóór de sluiting hield de Amerikaanse jurist
nog een korte toespraak in het Engels. 2ij woorden werden
door een onbekende vertaald.

deelde mede, dat hij gedurende twee jaar met
TAMA3LA in Amerika had gewerkt. De taak van TAMAÜLA - aldus
spreker - is zwaar, maar er wordt tenminste vooruitgang ge-
boekt.
Nadat het er aanvankelijk op leek dat de zaak van de Zuid-
Molukken in de prullebak terecht was gekomen, was het nu wee
een levende zaak.

MP.
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datum 1 g APR, lift

CO
d

RAPPORT VAN C
__«-

AAN : CFO.

No. : 15.729

Betr.: M.M.

17.̂ .1972

Volgens mededelingen van 'wordt door de M.M., op
25-̂ -1972 niet gedemonstreerd. Wel zal een herdenking
gehouden worden te Utrecht in het Jaarbeursgebouw.
TAMAELA. zal aanwezig zijn.

TS.
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RAPPORT VAN C

AAN : CFO

Nr. : 15.770 25.4.1972

Betr.: Viering Nationale feestdag der RMS.

Op 10.k.1972 werd
vernomen

dat de proclaraatiedag van de RMS op
25.4.1972 door de BP te Den Haag zal worden herdacht.
Voorts had terloops vernomen dat de Missie-Militair
deze dag op 25«^«1972 te Utrecht (Jaarbeursgebouvsr) zal viere
S.e.a. was nog niet definitief.
Ook zal de MM op 26.̂ .72 te Deventer een Molukse avond organ
seren ter gelegenheid van de herdenking van de proclamatie
van de RMS.

MP.
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RAPPORT VAN C

CFO

4.5.72

AAN

NR.

BETR.: Viering onafhankelijkheidsdag van de
Missie Militair \

Op 12A.72 werd via de ID-Utrecht
rernomen:

dat de Beatrixhal
op 25.̂ .72 is verhuurd van 09.00 tot 18.00 uur aan de
MM ter viering van de herdenking
van de onafhankelijkheidsdag van de RMS.



VERBINDING 19.

No.: 296/72 Z.I.,

ACD

datum

CO

5 ME 1 1972

Datum: 26-4-72,

Betreft; Viering Onafhankelijkheidsdag
groep TAMA3LA te Utrecht.

T.a.v. Dhr.

Ongeveer een duizend aanhangers van generaal TAlvIASLA woon-
den op 25-4-72 in het Jaarbeurs-Congrescentrum te Utrecht <
bijeenkomst bij ter viering van de Onafhankelijkheidsdag v
de Republiek der Zuid-ïlolukken.
In verband met de handhaving van de orde binnen het gebouw
waren circa 75 in de bekende camouflagepakken gestoken jon
gelui aanwezig, versterkt door een vijftiental mensen van
middelbare leeftijd gekleed in kaki-kleurige uniform. (I-IPe:

Het aanzien van de bijeenkomst deed vrij militairistisch
aan. Te ongeveer 10.15 uur arriveerde de eveneens in unifo
gehulde generaal TAMAELA, met in zijn kielzog een tiental
"hoogwaardigheidsbekleders", waaronder zijn trouwe ministe
van Buitenlandse Zaken.
Door een haag van commando's liep TA1.IAELA de zaal in, waar
na op officiële wijze de vlaggen werden gehesen.
Verschillende sprekers, waaronder de generaal zelf, riepen
vervolgens de aanwezigen op te blijven strijden, desnoods
ten koste van grote offers, de eensgezindheid te handhaven
etc. etc.

Behalve het programma van die dag en de uit-
gereikte tekst van het volkslied, zijn geen pamfletten e.d
verspreid. Wél werden door enkele dames zgn. stickers ver-
kocht met een afbeelding van de RMS-vlag, tegen de prijs
van f 2,50. Na de officiële ochtendzitting en de van 13.00
tot 14.00 uur durende pauze, mochten de deelnemers van de
verschillende dansgroepen hun beste beentje voorzetten.

- 2 -
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Als geheel is de bijeenkomst rustig en orderlijk verlopen.
Er deden zich - op een tijdens de toespraak van TAMA3LA hy:
terisch gillende vrouw na die overigens snel werd afgevoerc
geen incidenten voor.
De afloop kwam te ongeveer 17.45 uur, waarna een ieder rus-
tig huiswaarts is gekeerd.

G E Z I E N :
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datum 1 ? 'M E11372

CO

Verbinding: 19,

\OQ\o\S~

No. 318/72 ZM. Datum: 4 mei 1972.

Betreft: Viering proclamatiedag.

Tfav. Dhr

Van
werd vernomen dat op dinsdag 25-4-72 in de Jaarbeurs-
congreszaal te Utrecht het feit werd herdacht dat 22
jaar geleden door SOUliOUKIL de vrije republiek der
Zuid-Molukken werd uitgeroepen. De festiviteiten welk
in Utrecht plaats vonden, werden alleen bijgewoond do
aanhangers van- de groep TAMAELA.
Aanwezig waren ongeveer 900 Zuid-Molukkers, onder wie
de voltallige regering TAMAELA.

dat generaal TAMAELA in zijn rede t
kennen heeft gegeven in contact te willen treden met
de Nederlandse en Indonesische autoriteiten.
De reden van deze voor TAMAELA afwijkende mening mo'et

gezocht worden in uitlatingen van
zijn tegenstrever Ir. 11ANUSAMA, die verklaard heeft
in overleg te willen tFeden met Indonesische en Neder
landse regering.
TAMAELA prees zich en zijn vblk gelukkig op deze voor
de Zuid-Molukkers zo belangrijke dag, zo enorm veel
adhesiebetuigingen en felicitatieberichten te hebben
ontvangen. Enkele van deze berichten las hij voor.
Een enkele brief wilde hij echter beslist niet voorle
zen, omdat de inhoud van deze brieven zich niet leend
voor voorlezing. Voor een kleine vertrouwde groep wil
de hij deze brieven wel voorlezen, in deze grote groe
echter niet, omdat zich, aldus TAMAELA, onder de aan-
wezigen pro-Indonesische en pro-Nederlandse landgeno-
ten bevonden. Hij veroordeelde dit soort afvalligen
ten zeerste. Informant vernam

~ " dat er 's morgens
tijdens de rede van TAMAELA, een klein incident had
voorgedaan.

-..2 -
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Er was een vrouw geweest, die tijdens de rede van gene-
raal TAMAELA hysterisch begon te gillen, zij was niet
tot bedaren te brengen. Van vernam

dat dit spelletje weer aardig was opgevoerd.
De bedoeling van dit soort "eenakters" is het geloof i]
TAMAELA te versterken. Dergelijke "eenakters" vinden
altijd plaats tijdens een bijeenkomst waar TAMAELA kom
spreken.
In het middagprogramma kwamen nog twee^Canadezen aan h
woord. vernam, dat beide Canadezen op verzoe!
van TAMAELA naar deze bijeenkomst waren gekomen, Eén
der Canadezen hield een toespraak in het Engels. Hij
verklaarde zich solidair met de strijd van de Zuid-Mol
kers en wenste hen veel succes in hun streven naar een
eigen grondgebied. De jndere Canadees bleek een zoon v
een oud KNIL officier te zijn, die nog redelijk goed
zijn moedertaal machtig was. Ook deze man verklaarde
zich solidair met de Zuid-Molukkers. Hij eindigde met
een enkele in het Kaleis uitgesproken zin, hetgeen doo:
de aanwezigen duidelijk werd goedgekeurd.

is van mening dat de macht van TAMAELA voora
onder de jongeren begint af te zwakken. Vele jongeren
gaan nu inzien, dat TAMAELA in Amerika niets heeft
bereikt, ook al verontschuldigt TAMAELA zich door te
stellen dat eerste de Indonesische voorzitter van de V
weg moet zijn wil hij iets kunnen doen. De jongeren
weigeren nu hun geld aan deze man af te staan, omdat
de indruk bestaat dat TAMAELA van hun geld een mooi
leventje leidt. De ouderen echter geloven nog onvoor-
waardelijk in TAMAELA. Jaarlijks storten deze mensen
nog grote bedragen, vernomen werd van ongeveer P. 600,
minstens per jaar, op de rekening van TAMAELA en zijn
regering.

G e z i e n



ACD

datum

CO

JULI 1:72 ̂

RAPPORT VAN C. juli 1972.
Aan : CFO

No. : 16.390

Betr.: Viering nationale feestdag RMS te Utrecht»

Bijl.:

deelde mede een uitnodiging te hebben
ontvangen om de viering van de onafhankelijkheidsdag van
de M.M. te Utrecht bij te wonen op 25-̂ -1972.



RAPPORT VAN G 12-6-1973

AAN : CFO.

No. : 18.988

Betr.: Herdenking van de RMS-proclamatie.

Door tussenkomst van werd

het volgende vernomen.

Op woensdag 25 april 1973 herdachten te Arnhem in het Rijndal
ongeveer 1000 TAMAELA aanhangers de proclamatie van de RMS.
Alle aanwezigen waren hoopvol gestemd, daar men van TAMAELA
een zeer belangrijke verklaring verwachtte.
Ongeveer 100 leden van de ordedienst stonden als erewacht voor
de ruime ingang van de Rijnhal opgesteld. Commandant van deze
erewacht was de uit het zuiden afkomstige
Deze erew%ht heeft ongeveer 2 uur voor de ingang gestaan, waarna

besloot deze wacht te laten inrukken, daar men vernomei
had dat "generaal" TAMAELA niet zou komen. Het was opge-
vallen, dat een ieder bij de entree werd gecontroleerd, men moesi
de meegebrachte tassen openen. De tassen werden alle op wapens
doorzocht. De reden van deze doorzoeking was echter onduidelijk
en werd ook niet medegedeeld, men diende de orders maar op te
volgen. Onder de aanwezigen in de zaal bevond zich het kabinet
van TAMAELA, met uitzondering van uiteraard TAMAELA en van zijn
minister van buitenlandse zaken .
Eén der leden van het kabinet van TAMAELA las bij de aanvang van
deze "feestdag" een telegram voor, dat TAMAELA naar de aanwezige!
had gestuurd. Hij liet mededelen helaas niet aanwezig te kunnen
zijn in verband met een door hem te bezoeken vergadering met
enkele Aziaten. Waar deze vergadering gehouden zou worden werd
echter niet medegedeeld, doch ving op, dat TAMAELA naar een
land in Azië was gereisd. Bij de aanwezigen was duidelijk te
merken, dat men teleurgesteld was over TAMAELA's afwezigheid.

- 2 -
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De toespraken die op deze dag werden gehouden hadden niet veel
inhoud. Men bepaalde zich hoofdzakelijk tot een blik terug.
Over de toekomst werd met geen woord gerept, hetgeen men kenneli;
ook niet had verwacht van de aanwezige kabinetsleden.

TS.



BAPPORT VAN C/CFO
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Nr.:

Bet r. ; Bijeenkomst Missie Militair in Arnhem

D. t. v. werd op 6 mei 197̂
het volgende vernomen.

Op donderdag 25 april 197̂  hield de Missie Militair in Musis
Sa c rum te Arnhem de jaarlijkse bijeenkomst ter gelegenheid
van de proclaraatiedag. Naar schatting 1500 mensen waren aan-
wezig, waaronder het voltallige kabinet van TAMAELA» Bij
aankomst van TAMAELA stond voor de ingang van het pand zoals
gewoonlijk de ere haag van commando's. Het aantal commando's
op deze dag was zeer laag, niet meer dan 50.
Waarom juist op deze dag zo weinig commando's aanwezig
waren werd niet bekend. Het was opvallend, dat de aankomende
Zuidmolukkers steeds weer werden gemaand zo snel mogelijk
naar binnen te gaan. Tegen treuzelaars werd gezegd, dat men
geen verantwoording nam voor zaken die buiten plaats zouden
vinden. vernam, dat men bang was, dat mensen van de
APIM naar Arnhem zouden komen, althans men had geruchten
vernomen, dat zij zouden komen. Men was daarom bang, dat
het voor de ingang van het gebouw tot vechtpartijen of zelfs
schietpartijen zou kunnen komen. Daarom werden de bezoekers
verzocht zo snel mogelijk naar binnen te gaan. Nadat iedereen
binnen was, werd de deur gesloten. De commando's hebben de
gehele dag in de hal van het gebouw wacht gelopen. Op deze
dag zijn echter geen APIM mensen gezien.
Op de bijeenkomst werden redevoeringen gehouden door de
Minister van Buitenlandse Zaken, Me j. _ en een aanwezige
buitenlandse gast, de heer , een Israëliër, die voor-
zitter is van het Internationaal Pers Comité* van de Verenigde
Naties in New York. Er was ook nog een tweede buitenlandse
gast aanwezig, doch de naam van deze gast is niet bekend ge-
worden.
De heer was speciaal uitgenodigd door minister
en door generaal TAMAELA. Hij verklaarde het een hele eer te
vinden, dat juist hij was uitgenodigd. Hij was van mening, dat
ieder lanĉ net een koloniale overheersing het recht had van die
overheersing bevrijd te worden. Ieder land heeft recht op onaf-
hankelijkheid, zo ook de republiek der Zuid-Molukken. Hij
( ) zou alle mogelijke medewerking verlenen via de
Internationale Pers om het onafhankeli jkheids streven van de
Zuid-4'Molukkers te honoreren. De zaak van de Zuidmolukkers zal
en moet aan de orde gesteld worden. «sei van plan te zijn
een vereniging op te richten op internationale basis met pers-
mensen, om de problematiek van de Zuidmolukkers bij de VN aan-
hangig te maken. zei de Minister van Buitenlandse Zaken

seer goed tejtennen en hij zegde haar alle steun toe in
de VN. Hij verklaarde dat bij de V.N. alles voor de
.zaak van de Zuidmolukkers doet.

- 2 -



- 2 -

Mej. deelde mee, dat men met medewerking van de heer
nu de beschikking heeft over een eigen ruimte in het

gebouw van de Internationale Persdienst. Nu men over een eigen
ruimte beschikt, heeft men ook een eigen persdienst aangesteld.
Deze dienst heeft haar werk al gedaan en aan de aanwezigen
werden enkele foto's getoond. Eén foto toonde de broer van
Mej. samen met de Amerikaanse Minister van Buitenlandse
Zaken Henry KISSINGER. Ook toonde men foto's van de vergaderzaal
van de VN.
Op £$n van deze foto's staan nagenoeg alle VN vertegenwoordigen
en als men goed kijkt ziet men op de publieke tribune Mej.
zitten. Al deze foto's werden getoond ten bewijze dat men wel
degelijk de zaak der Zuidmolukkers verdedigt in de VN en ook dal
men wel degelijk een eigen persdienst heeft. Iedereen kon nu
zien, dat de afvaardiging van de Missie Militair de zaak op een
zeer hoog niveau opneemt.
Mej. deelde voorts mee, dat zij met generaal TAMAELA noj
een speciale vergadering zal beleggen over de resultaten van hui
werk bij de V.N.Deze vergadering is open voor alle leden van de
Missie Militair en men mag alles vragen. Men zal de aanwezigen
dan tevens mededelen met wie men o.a. in New York gesproken
heeft. Op deze bijeenkomst, zo zei , wildenen geen enkel
verantwoording afleggen, omdat er tussen de aanwezigen beslist
spionnen van de Indonesische Ambassade aanwezig waren. De veranl
woording zal daarom in een speciale vergadering worden afgelegd,

zei ook dat men van een Europese organisatie hulp heeft
gekregen voor de opbouw van de Republiek der Zuid-Molukken voor
sociale en medische zorg.
Welke organisatie wilde zij niet zeggen, vanwege de aanwezigheid
van de Indonesische spionnen. In het algemeen legde zij verant-
woording af van haar werk als Minister van Buitenlandse Zaken.
Voor haar werk voor TAMAELA wilde zij zich helemaal wegcijferen,
Momenteel zag zij beslist mogelijkheden om de zaak op hoog
niveau aan te kaarten. Het was opmerkelijk dat TAMAELA zich zeei
rustig hield. Zijn donderspeech bleef dit keer achterwege. In de
zaal werd gefluisterd dat de generaal ziek was, sommigen zeiden
zelfs, dat hij longontsteking had. De gehele bijeenkomst had eei
rustig karakter, er deden zich geen bijzonderheden voor.

HV
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Aan :

Betreft : 25 april-viering door TAMAeLA-groepering.

..j

Bijl.: -

Van ID-GP Nijmegen
1975 het volgende vernomen»

werd op 11 februari

Het Concertgebouw "de Vereniging" te Nijmegen is voor
25 april 1975 van 08,00 tot 19,OO uur afgehuurd door
de TAMAeLA-groepering*

Capaciteit: 1500 personen*

E.e.a. is geregeld door en

Bij het afsluiten van het contract hebben de Molukken
te kennen gegeven dat zij, vanaf drie dagen voor de
viering het gebouw onder bewaking/observatie zouden
stellen»

Bijzonderheden m.b.t. het programma van 25 april 1975
waren relatie niet bekend geworden.

301A10
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Aan het Hoofd van

Veiligheidsdienst

Pres. Kennedylaan 25

's- G R A V E N II A O E.

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk

ID 375/75-0
Onderwerp:

Viering 25 jaar R.M.S.

Datum,

7 mei 1975

Bijgaand heb ik de eer U te doen

toekomen een rapport, betreffende de

viering van 25 jaar R.M.S, op vrijdag

25-4-1975 te Nijmegen, n.iar de inhoud

waarvan ik mij verwijzing veroorloof.

De Hoofdcommissaris van ̂ olitie

Mr.

Bijlagen:



GEMEENTEPOLITIE NIJMEGEN

Noi W 375/T5-0

ONDERWERPt Viering van 25 jaar Republik Maluku Selatan, op vrijdag
25 april 1975 in het concertgebouw de Vereniging door de
Tamaela - groepering.

In verband «et de viering van 25 jaar Republik Maluku Selataa
op vrijdag 25 april 1975* in het concertgebouw de Vereniging
te Nijmegen, door de Tamaela- groepering, heb ik

i brigadier van gemeentepolitie te Nijmegen, de eer
ü het volgende te rapporterea*
Op die dag omstreeks 0*00 uur werd het gebouw buiten onder
bewaking gesteld door personeel van de gemeentepolitie Nijmegen,
terwijl het gebouw binnen bewaakt werd door in uniform geklede
commando's* Omstreeks 7*00 uur werd «p het voorterrein van
de Vereniging een vlaggenparade gehouden* Onder leiding van de
regimentscommandant van de commando's werd de
R.M. 3, vlag gehesen, terwijl 10 in uniform geklede commando's
stonden aangetreden* Vanaf omstreeks 8*00 uur arriveerden de
deelnemers aan de manifestatie met auto's en bussen*
Be deelnemers waren afkomstig uit alle delen van het land.
Omstreeks 9*25 uur arriveerde "generaal" TAMAELA ia Nijmegen,
getfsoorteerd door 7 auto's van zijn commando's. Ook ÏAMAELA
was in uniform gekleed. Bij aankomst bij het concertgebouw
de Vereniging stonden commando's, het comitl van ontvangst
en de regering van Tamaela aangetreden* TamaSla war J. ver gesel d
door enige gasten uit Amerika* Deze gasten waren een rabbijn uit
New York en een Amerikaanse moslim priester,
Omstreeks 10*00 uur ving de herdenkingsbijeenkomst aan*
Aaawezig waren 800 tot 1000 Zuidmolukkers* In de Vereniging
traden Zuidmolukse muziek- en dansgroepen op* Op het toneel
stonden de Amerikaanse - de Israëlische - de Nederlandse en
de R* H. 3* vlag* Taaaêla hield een toespraak en «ei onder meer
het aavolgendet

Ua de Heer Hoofdcommissaris van Politie
te Nijmegen*
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Tot da laatste druppal bload ra chten wij voor da R.M.S.
Vandaag of morgen aal Soeharto vallen en dan kunnen en «villen
wij, ondar mijn leiding onae viarklatir op vaderlandse bode»
plaatsan. Da Koningin en Nederland «ijn in onae harten steeds
aanwezig. Van DOORN wil wal mat Indonesië praten, «aar niet «et
ons* Wij hebban 350 jaar voor Nederland en zijn vorstin
gevocht en* Ik duld gaan gewelddadigheden in Nederland. Als ar
actie gevoerd moet worden dan gebeurt dat allaan ondar mijn
leiding.1* Da raat van cijn betoog hield hij hoofdzakelijk in
da maleiae taal.
Zijn "minister van buitenland sa caken" las aan
bericht voor dat Tamaela voor da R.H.S. strijd aan offioiaal
bureau in New York mag betrekken en dat hiervoor toestemming
cou zijn verleend door da Amerikaanse ministar van justitie.
Omstreeks 18.30 uur vertrok Tamaela, wedarom ondar deielfde
escorte van da Varanlging naar da familie

9 waar hij da maaltijd gebruikte.
Vandaar vertrok hij omstreeks 20.00 uur naar het wijkcentrum
Ratart waar aan feestavond werd gehouden. Aan desa feestavond
werd door ongeveer 500 personen deelgenomen.
Zowel in het concertgebouw da Vereniging als in het wijkcentrum

Ongeregeldheden hebben sioh dia dag niet
voorgedaan.

UEIIENt "' MEI 1975 Dê brigadiar van politia
De Hoofdinspecteur van ̂ politie
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Behorende bij rapport nr: ID 375/75- O

Aanvulling t.b.v. het Hoofd van de Binnenlandse Veili>;hei_dsdienst,

De escorte van "Generaal" Tamaè'la "bestond uit 7 autof s.

In of in de nabijheid van de Vereniging zijn geen pamfletcen

aangeplakt of uitgedeeld van "PAIïIIiURA".

Leden van de werkgroep Molukkers van de nijmeegse universiteit

werden niet gesignaleerd.
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Aan het Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst
Pres. Kennedylaan 25
'W- G R A V E N H A G E.

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum,

ID 423/76-0 28-4-1976
onderwerp: Viering 26 jaar R.M.S.

Bijgaand heb ik de eer U te doen toekomen
een rapport, betreffende de herdenkings-
bijeenkomst van 26 jaar R.M.S. op
zaterdag 24-4-1976 te Nijmegen, naar de
inhoud waarvan ik mij verwijzing veroor-
loof.

De Hoofdcommissaris van Politie

Bijlagen:
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Herdenkingsbijeenkomst op 24 april 1976 in het Concertgebouw

"De Vereeniging" te Ni,j nieren, ^eor^uniaeerd door de

Pemerintah Daroerat Republik Maluku Selatan.

R A P P O R T .

Naar aanleiding van de herdenkin^sbi ,-j e enkom.it op 24 april 197*

in het Concertgebouw "De Vereeniging" te IM.1tae^,en, georgani-

seerd door de Regering van de PEMERINTAH JJAKOERAT REPUBLIK

MALUKU SELATAN (Tamaëla- groepering), heb ik

, brigadier van gemeentepolitie te Ni Miie.-en,

de eer U het ""olgende te rapporteren:

Op voornoemde da; omstreeks 7.00 uur werd op het voorterrein

van "De Vereeniging" een vlag^enparade ge h- uden. ('neer

leiding van de regimentscommandant van de comrt.a •••;':..

werd de R. M. S. vlag gehesen, terwijl een aantal

in uniform geklede commando's stonden aangetreden.

Vanaf omstreeks 8.00 uur arriveerden de deelnemen H aan de

bijeenkomst met auto's en bussen. De deelnemers waren afkomst:

ui- alle delen van het land.

omstreeks 9.15 uur arriveerde "generaal" Tamaëla • I\ ';;>_-^en,

^eëMcorteerd door 5 auto's van zijn commando '13. Oc.- Ta " a

wa •-• in uniform gekleed. Bij aankomst bij het e-,, e -•-•;.. v

'")e Vereeniging" stonden corarnfeUido's en lede:, •/... • ''e / ng

y.tn Tamaëla aangetreden.

OP 'Ie herdenkingsbi j eenkom s ̂, w;-f «n ruim 800 ta- :̂  -. --..vezig.

onner hen bevonden zich eni^o buitenlandse *<a;-i '•.-••, • • ^n:

lid van het ••-.*4 dat in de V. ), i.<.

•""" Je Zuid- Molukken onde? '^

eveneens o - - ; - .1 '
.--̂ -̂««̂ ŵ twftê .̂

ifian (Oostenri jkanational • ^ :- i i) lid van een ü. ~ : jk

:er-icht "Comité voor Zuid Mo.> .akkers".

Aan ' i e H - j u r : . rnnissaris van Politie

:. e Nijmegen,
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Vervolg van rapport ID 423/76-0

Omstreeks 10.00 uur ving de herdenkingsbijeenkomst aan.

i
Gebleken ia dat zich onder de Taraaëla- aanhangers een aantal

Keiezen uit Helmond bevonden. Bij navraag werd meegedeeld dat

zij tot de Tamapla- groepering waren toegetreden.

Van de Regering van Tamaê'la was niet aanwezig: Mde Minister-

president11 uit Twello. Over hem werd verteld dat hij

in het buitenland vertoefde»

De herdenkingsbijeenkomst eindigde omstreeks 17.30 uur.

Omstreeks 20.00 uur vond eveneens in het Concertgebouw een

feestavond plaats. Deze feestavond duurde tot omstreeks 23.30 uur

en werd bijgewoond door ongeveer 300 personen, voor het merendeel

jongeren.

Voor de bijeenkomst was toestemming verleend. Ongeregeldheden

hebben zich niet voorgedaan.

De brigadier van Politie

De A/O'u<fiént van Po/1 i t j
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Aan

Betreft

r 3 AÜG. 1977

:Herdenking 25 april te Nijmegen

Bijl.:

Van een werd
vernomen dat er naar schatting 1200 Holukkers de
door de TAMAELA-groepering georganiseerdeherdenking
van de proclamatiedag hebben bijgewoond.
In tegenstelling tot voorgaande jaren was er geen en-
kele buitenlandse gast aanwezig.
De dienstdoende "commando's" hadden het consigne ge-
kregen om de pers en alle ex-ministers te weren.
Br werd door TAMAELA slechte één telegram voorgelezen
n.l. dat van de president van Benin.̂
Op de vraag waarom er geen gasten u£t Benin aanwezig
waren deelde bron mede dat TAMAELA'en hier-
toe wel pogingen in het werk hadden gesteld.
De regering van Benin heeft echter uit politieke
overwegingen de uitnodiging niet kunnen aanvaarden.
Benin heeft n.l. na de mislukte staatsgreep van 7 jan.
j.l. een klacht bij de VN gedeponeerd over een buiten-
landse mogendheid die hierbij betrokken zou zijn gewees
I.v.m. deze klacht leek het de regering van Benin niet
verstandig openlijk sympathie te betuigen dan wel hulp
te bieden aan de Z.Molukkers.
Indonesië zou dan n.l. met hetzelfde worden geconfron-
teerd als waarvoor Benin nu een klacht bij de VN heeft
ingediend.

301A10 - 506622*



GEMEENTEPOLITIE VUGHT

Afd. Hecherche/Info

No.

r;

•r'

RAPPORT

Onderwerp: Beknopt verslag van de op zaterdag 15 juli 1978
te Vught gehouden 28ste herdenking van de APRMS,

2 k JULI1978

' b w w UU w U J. U.

AAN:
de heer hoofdinspecteur
van gemeentepolitie
te
VUGHT

Op verzoek van de landelijke Zuid-M̂ ïukse beweging "APRMS ",
waarvan onder andere de heer wonende te Tilburg een
leidende rol speelt, organiseerde de Kampraad van het woonoord
"Lunetten" te Vught in samenwerking met de stichting "Lunetten"
op zaterdag 15 juli 1978 in het woonoord "Lunetten" te Yught ee
herdenkingsdag. Bit was de 23ste herdenkingsdag sedert de oprio
ting van de "APHMS". (De letters "AP" betekenen volgens verkre-
gen informatie "apris" of wel "strijdkrachten") Deze herdenking
werd in Vught voor de eerste maal gehouden.
De Kampraad en de stichting "Lunetten" traden op als gastheren.
Zij hebben er voor gezorgd dat de genodigden "waardig" werden
ontvangen. Bij de ingang van het woonoord "Lunetten" was een
boog gebouwd met het opschrift "welkome in Lunetten".
Voor de zogenaamde toneelzaal in het woonoord "Lunetten" was ee
podium geplaatst waarop alle genodigden stonden toen omstreeks
9*30 uur de Molukse vlag werd gehesen. Een ere-wacht van ongeve
24 jongens en meisjes van de Vughtse woonoord bevolking stond
daarbij opgesteld. Allen waren zij gekleed in kaky-uniform, zwa
stropdassen en een zwarte baret met een embleem van "Ambon".
Deze groep stond onder directe leiding van

was in handen van
De algehele leiding van deze groep

Tijdens de vlaggeparade speelde* een vijftal oudere bewoners
van het woonoord "Lunetten" op blaasinstrumenten.
Onder de genodigden bevond zich Ir.Manusama, die een kort openi
woord sprak. De belangstelling van de zijde van de Vughtse woon
oord-bewoners was zeer matig. Voor het merendeel kwamen de toe-
schouwers van buiten . In verband met een in de middaguren te
houden voet&altoernooi - deelname 8 Zuidmolukse elftallen - waa
het aantal toeschouwers ongeveer 250 personen.
Na Ir.Hanusama voerde de heer uit Tilburg het woord.
Vervolgens sprak de heer , de heer , een Hado
nees, de heer

, en hierna andermaal Ir.Manusama. Behalve Ir.Manusama
werden de toespraken in de Maleise taal gevoerd. ^r.Manusama
bracht daarbij veel herinneringen van hem aan Ambon naarvoren.
De strijd naar hun idiaal moest worden voortgezet. Deze strijd
zou over enkele jaren nog bestaan. Het moest wel een eervolle
strijd zijn. De heer vertelde wat ervaringen en maand
eenieder aan tot meer eenheid, vooral in Nederland.
Als laatste spreker trad op de heer

in de persoon als vice
voorzitter van de Vughtse Kampraad.



GEMEENTEPOLITIE VUGHT BLAD NO. 2.

Alsgastvrouwe trad op mej.

Door haar werden de sprekers voorgesteld en nadien
bedankt.
Omstreeks 12,15 uur volgde een kort défilé" van de ere-wacht,
waarbij alle genodigden plaatsnamen op het podium. Hierna werd
het geheel ontbonden en kon men in de toneelzaal koffie en and
re dranken en hapjes nuttigen. In een tussenzaal werd een kort
vergadering belegd met Ir.Manusama en een aantal genodigden,
waaronder alle sprekers.
Die dag omstreeks 15*00 uur begon het voetbaltoernooi op de
terreinen van "&eal Lunet" aan de Bergenshuisensestraat te Vug
Nadat êên minuut stilte in acht was genomen in verband met het
overlijden van de heer , verrichtte Ir.Manusama de af-
trap bij de eerste wedstrijd. De 8 aan dit toernooi deelnemend
elftallen kwamen onder andere uit Vught, Waalwijk, Helmond, Ni
telrode en Cappelle aan de IJssel. De oproep van
voor meer eenheid was te bemerken,daar aan dit toernooi enkele
elftallen van Keiezen aanwezig waren. Als ere-gast was hier aa
wezig de Ajax-speler Tahamata.
De prijs-uitreiking geschiedde in de toneelzaal van het woonoo
"Lunetten" en daarna was er een dansavond georganiseerd tot in
de kleine uurtjes. Het gehsel verliep op zeer ordelijke wijze.
Het toezicht werd uitgevoerd door enkele oudere Vughtse Zuid-
molukkers met rode armband en optredende als "ordedienst".
Tijdens het officiële gedeelte in het woonoord droegen ongevee
een 15-tal oudere Zuid-Molukkers een kaky-uniform met als hoof
deksel een bordeau kleurige bar» t met embleem*
Van de genodigden waren dit dhr.' en dhr. * en
enkele niet met naam bekend. Voor wat betreft de Vughtse Zuid-
'inolukkers waren dit:

Opvallend was dat zich op het voetbalveld nog enkele personen
in kaky-uniform rondliepen, doch dat het "embleem" op de baret
niet meer aanwezig was*
Burgelijke autoriteiten werden niet waargenomen. Alleen de hee

schaarde zich'smorgens onder het publiek.
De strijdkreet "Mena Muria" ontbrak echter niet aan het einde
van enkele sprekers.

Waarvan door mij, rapporteur, naar waarh£6d is opgemaakt dit
rapport, dat ik sloot en tekende te Vught op 18 juli 1978*
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Aan :
Betren :

Bijl.:

Van een bron werd op 16-5-79 vernomen dat de herdenking
van de 25e april in Nijmegen een rustig verloop heeft
gehad. Het aantal belangstellenden was niet groot, de
gehuurde zaal was slechts voor de helft gevuld.
Mej. vond het kennelijk niet nodig de herdenking
bij te wonen. Naar verluidt verbleef zij op dat moment
in Benin* Zij had zelfs geen bericht van verhindering ge-
zonden.
De RMS-"ambassadeur" in Benin, t was voor die
gelegenheid naar Nijmegen gekomen. Voorts waren er in tegen-
stelling tot voorgaande jaren geen buitenlandse gasten.
Er werjfi slechts een telegram ontvangen van heer HOROVITS
(fon.) uit de VS.
Geen van de aanwezigen was geüniformeerd.

301A10-728017F-8B
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Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst t G.P. Nijmegen

Naam :

Door ! CFB/

Nummer :

Datum :

Tijd t 11.

ACD

datum

CO

b. _- —

ME! Ï9C U

d.

Betreft: Gezien door:

Vierin proclamatlft HBVD

S.M.3. in Nijmegen

PHBVD HC PHC CF

Bericht:

( - ) deelde mede, dat aan de viering in Nijmegen ca. 200
Molukkers deelnemen.
Mej. is met enig vertoon ontvangen.
Opmerkelijk was - naar de mening van G.P.-Nijmegen - dat
nauwelijks jogeren deze herdenking bijwoonden.

Actie

?01A?OM



1549277
datum

CO

b.

C(CFO )

Aan

Betreft

-Ij JUNI 1981 Info:

Siwa Lima

Bijl.:

op --181 werd

het volgende vernomen:

De Siwa Lima heeft als vanouds de herdenking 25 april zelfstandig
gehouden; dit jaar te Amsterdam.
Circa 500 S.L.-leden waren aanwezig.
Voor deze gelegenheid was mej. uit Benin overgekomen
waar zij vrijwel permanent verblijft als vertegenw. van de S.L.
Van het permanent S.L.-bureau te New York was de hr.
overgekomen om de herdenking bij te wonen.

Ten aanzien van het PaTiMa-gebeuren huldigt de Siwa Lima de
volgende opvattingen.
a). Ten eerste is het hele gebeuren een opzet van de stichting

door de Eeuwen Trouw waardoor e.e.a. niet typisch Moluks is
en het RMS-belang kan schaden. Dit alleen al door het geheel
te verbinden aan een W-Melanesie alliantie het velk het basis-
doel volgens de proclmatie wordt voorbijgestreefd.
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b). Ten tweede maal gesteld dat een samwerking tussen de 3 PaTiMa
volken tot de onmogelijkheden behoort, gezien al het eeuwen
oude wantrouwen t.o.v. elkaar.
Voorts zal elk dezer volken hun eigen belang doen prevaleren
en dit zal zeker gebeuren als het werkelijk verzet in de des-
betreffende gebieden tot uiting zal komen (bewapening, bevoor-
rading etc.).

c), de S.W. gelooft dat MJfïïüSAMA zich in het kielzog van de DDET
heeft doen meevoeren omdat hij wel iets ziet in de PaTiMa-
stunt om zijn geloofwaardigheid (die erg aan het tanen is) op
te vijzelen.

d), een teken aan de wand is ook dat hoewel gesteld wordt dat het
Papuavolk in de PaTiMa is opgenomen er slechts sprake is van
de zich noemende Papualeider die zich vereenzelvigd
met de DDET.
Geen van de andere Papua-leiders heeft zich aangesloten.
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Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

De S.L.-leiding zal haar opvattingen uitdragen bij haar
aanhangers maar haar zienswijze niet uitdragen ter voor-
koming van de naam te krijgen een "goed-bedoeld" PaTiMa
streven te willen tegenwerlm.

Opmerkelijk in het geheel is, dat hier en daar uit de Molukse
wereld wel enige kritiek viel te beluisteren op het PaTiMa-
gebeuren, maar nergens enige adhesie.
Op z'n minst betelait dit dat de kwestie met enige schroom/
argwaan wordt bekeken.
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