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Verbinding; No. 12. l april 1991.

Doss.: 170/185.

Onderwerp: Clandestien plakken door Zuid-Molukkers.

Op 20 maart 1971 werdea een aantal Zuid-Mo-
lukkers door de Gemeentepolitie 's-Gravenhage aangehou-
den wegens het clandestien plakken van propagandamate-
riaal. Tegen hen werd proces-verbaal opgemaakt.

Het propagandamateriaal bestond uit affiches
met betrekking tot de actie van de Zuid-Molukkers
"Geef ons de Vijf"."" ................. ..... "" ' ~~'





.... EEN MENSELIJK GEBAAR VAN BEGRIP

.... EEN SYMBOLISCH TEKEN VAN VERTROUWEN IN ONS,

ZUIDMOLUKKERS IN NEDERLAND.

Wat wij, Zuidmolukkers, van u vragen is niet veel.
Alleen maar een daad van begrip en aandacht voor onze uiterst kwetsbare min-
derheidspositie.

U, Nederlandse kiezers, kunt dit op een eenvoudige manier tonen. Gewoon door
op de partij van uw keuze het vijfde hokje rood te maken.

Met deze symbolische daad geeft u, zonder dat daarmee uw uitgebrachte im
voor uw partij verloren gaat te kennen, dat u aan ons, Zuidmolukkers, de» A

Het invullen van het vijfde hokje betekent niet dat 4 hoger geplaatste candida-
ten van uw partij benadeeld worden.

GEEF ONS DE VIJF:

Hiermee geeft u te kennen, dat voor uw komende regering de Zuidmolukse zaak
geen politiek afgedane kwestie mag zijn. Uw symbolisch gebaar betekent ook,
dat beslissingen over de Zuidmolukse zaak steeds geschieden in overleg met
ons, Zuidmolukkers in Nederland.

Bovendien geeft uw gebaar te kennen, dat u begrip heeft voor het gerecht ^ r̂-
digde verlangen der Zuidmolukkers naar een behoorlijke regeling var un
rechtspositie zolang zij nog in Nederland verblijven.

CITAAT UIT RECHTERLIJK VONNIS PROCES WASSENAAR (19.1.1971):

„Er is wellicht reden voor bezinning op de vraag of de Nederlandse regering,
het Nederlandse parlement en de Nederlandse volksgemeenschap zich in de af-
gelopen jaren steeds voldoende bewust zijn geweest van de Nederlandse ver-
plichtingen tegenover het volk der Zuid-Molukken".
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Capelle aan den IJssel

No. / 1971.

Onderwerp: Activiteiten van de
Zuidmolukkers.

Bijlage:

Aan de heer korpschef van gemeentepolitie

te

Capelle ^aan don IJssel.

Activiteiten in de
p'emeente Capelle
a.d. IJssel:

Hierbij moge ik, , brigadier-rechercheur van gemeente
politie te Capelle 'ian den IJssel, U hetvolgende rapporteren:

In de nacht van vrijdag 19 maart 1^71 op zaterdag 20 maart 1971,
werden op verschillende plaatsen in de gemeente,? Capelle aan den IJsseü
biljetten geplakt met het opschrift " Geef ons de vijf " en de beeldtei
van Ir. iiAIJUSAIiA. Deze biljetten eerden op muren van gebouwen, wacht-
huis jes bij autobushalten, brugleuningen en lantaarn-palen geplakt. Col
werden er kleine vierkante biljetten geplakt met alleen het opschrift
"Geef ons de vijf".

Op zaterdag, 20 maart 1971 werden in Capelle ^an den IJssel, door
jeugdige Zuidmolukkers (schooljongens) kleinere biljetten huis aan huis
bezorgd r.net daarop de beeldtenis van Ir. MAKUSAl.A en het opschrift.
"Geef ons de vijf". Op de achterzijde van dit biljet, waarvan door mij
een exemplaar bij dit rapport wordt gevoegd, stond hetvolgende gedrukt

" Tjen. menselijk gebaar van begrip. Sen symbolisch teken van ver-
trouwen in ons, Zuidmolukkers in Nederland. Hat wij, Zuidmolukkers, vaj
u vragen is niet veel. Alleen maar een daad van begrip en aandacht voo:
onze uiterst kwetsbare minderheidspositie. U, Nederlandsche kiezers,
kunt dit op een eenvoudige manier tonen. Gewoon door op de partij van
uw keuze het vijfde hokje rood te maken. IJet deze symbolische da-ad gee:
u, aonder dat daarmee uw uitgebrachte stem voor uw partij verloren gaa~
te kennen, dat a aan ons, Zuidmolukkers, denkt. Het invullen van het
vijfde hokje betekent niet dat 4 hoger geplaatste candidaten van uw
partij benadeeld worden. Geef ons de vijf: Hiermee geeft u te kennen,
dat voor uw komende regering de Zuidmolukse aaak geen politiek afgedan»
kwestie mag zijn. Uw symbolisch gebaar betekent ook, dat beslissingen
over de Zuiènolukse zaak steeds geschieden in overleg net ons, Zuid-
molukkers in Nederland. Bovendien geeft uw gebaar te kennen, dat u
begrip heeft voor het gerechtvaardigde verlangen der Zuidnol'akkRro
ccn behoorlijke regeling van hun rechtspositie zolang zij nog in
Nederland verblijven. Citaat uit rechterlijk vonnis proces Kasse
(19« 1.1971}: " Sr is irellicht reden voor bezinning op de vraag of dft
Nederlandse regering, het Nederlandse parlement en de Nederlandse volk
gemeenschap zich in de afgelopen jaren steeds voldoende bewust sijn
geweest van de Nederlandse verplichtingen tegenover het volk der Zuid-
Jïolukken".

Onder op dit biljet, stond op de achterkant vermeld: " Inlichtinge
bij: Usseloord 331, Capelle aan den IJssel."



Ik heb dit rapport naar wiarheid opgemaakt, gesloten en onder-
tekent te Capelle aan den IJssel op 22 maart 1971•

De rapporteur V9ornoemd>

Gezien en doorgezonden
*-•

Do



N O T I T I E .

VAN r CFO/A.

NUMMER : 708.

BETREFT : Bouwdienst op Plein 1815 OP 25 april 1972.

ACD IULTU /O O

datum 2 8 A P R . W2 l

CO te

Tijdens de rouwdienst die ter gelegenheid van de 22ete

herdenking van de R.M.S.-proclamatie o.l.r. ds. METIAHY

op het Plein 1813 plaats vond, werd een stencil rondge-

deeld waarop de samenvatting in het nederlands van METIARY's

preek/toespraak was weergegeven, (hierbij gevoegd).

Door de N*C.R.V. werd een t.v.-reportage verzorgd, die

dezelfde avond werd uitgezonden.

De manifestatie verliep correot.



Bijlage bij CFO-notitie ?08.

SAIIE1TVATTIITG IN HET NEDERLANDS.

Bij dit gedenken van de vrijheidsproclanatic van ons Vaderland is
er reden tot een aanklacht.

Een aanklacht die voortkomt uit onae harten vol leed en verdriet,
ondat ons land door do wereld nagenoeg vergeten, door de Nederlandse
regering bedrogen, nog steeds onder het Indonesische juk noet leven.

Vanaf deze plaats met zicht op het monument dat vrijheid symboliseert,
klagen wij Indonesië en Nederland aan, ondat het recht van ons volk
op vrijheid, gegarandeerd in afspraken tussen Indonesië en Nederland,
net voeten is getreden; afspraken plechtig bezegeld onder aanroeping
van Uw Naam.

klagen aan, omdat Indonesië die zelf zijn vrijheid op Nederland
noest bevechten en wiens strijd door Nederland als een opstand werd
bestempeld, thans valselijk vrijheidsstrijd van ons volk opstand
noent, een benaming ter rechtvaardiging van Indonesië 's daden van
geweld en van voortgezette overheersing en uitbuiting.

V/ij klagen aan, omdat de Nederlandse regering valselijk doet voor-
komen alsof wij haar vragen ons land net het zwaard te bevrijden,
terwijl v i j haar wijzende op de door haar gegeven garantie met be-
trekking tot het recht van zelfbeschikking alleen naar vragen de
werkelijkheid van het bestaan van het Zuidnolukse vraagstuk te er-
kennen en te ijveren voor een oplossing daarvan.

V/ij klagen aan al die lieden die met negatie van de verantwo ordelijk
heid die zij op grond van hiervoren bedoelde garantie ons ijveren
voor vrijheid en gerechtigheid van ons volk krenkend als een jacht
op een fantoom noemen.

Wij klagen aan, ondat die lieden met deze krenkende visie die zij
waar achten, ijveren om ons wezen geweld aan te doen.

Wij klagen aan die lieden, die zoals Verkuyl menen Uw wil te vreten
i. c. te weten, dat de Republik Indonesië UT/ wil is, hetgeen inhoudt
dat de vrijheidsdrang van ons volle in strijd is net Uw wil. ïïij
klagen ze aan, ondat zij zich hiermee stellen in Uw plaats.

Wij klagen die lieden aan die U en ons krenken net hun nening dat
U zich door ons niet laat verbidden en dat c. l onze gebeden tot ü
vergeefs zijn.

'S-SRAVBI-TITAGE. 25 april 1972.-



datum 5 JAN. «73

Verbinding: Ho. 12. 28 december 1972,
Doss.: 170/211.

Onderwerp: Demonstrerende Zuid-Molukkers.

.Bijlagen: 2,

Op woensdag 27 december. J..972 nam een negental
jongeren, Zuid-Molukkers, plaats Mr het vrijheidsbeeld
op het Plein 1815 en. wel tegenover het Ministerie van
Algemene Zaken, hetwelk aan dit plein is gelegen.

Deze jongeren rolden een drietal spandoeken
uit en toonden deze doeken demonstratief aan het pu-
bliek.

De doeken waren voorzien van de volgende op-
schriften:
I "Nederland moordenaar van duizenden mensen".
II "Wanneer R.I. geld prefereert boven menselijke be-

langen zal de Z.M. jongere drastische maatregelen
nemen".

III "Drie eeuwen lang hebben onze ouders gestreden vooi
stank als dank".

Aan passanten werd een gestencild communiqué
uitgereikt. Hieruit bleek dat deze jongeren behoorden
tot de Zuid-Molukse jongeren van de Badan Persatuan.

Toen de jongeman dit stencil aan rapporteur,
die zich bij enige journalisten had gevoegd, uitreikte,
zei hij: "Dit communiqué hebben wij jongeren zelf ge-
maakt, (zie bijlage II). Wij hebben echter ook nog een
brief van onze regering", waarna hij aan rapporteur en
enige journalisten een andere brief overhandigde (zie
bijlage I).

Nadat betrokkenen ongeveer een uur rond het
vrijheidsbeeld hadden vertoefd, togen zij richting bin-
nenstad.

Naderhand verklaarden zij naar het Binnenhof
te willen gaan, omdat zij op het Plein 1815 niet genoeg
aandacht trokken.

Twee van de spandoekdragers hadden de Zuid-
Molukse vlag om hun schouders gedrapeerd.

Voor het houden van deze demonstratie was
door betrokkenen, die verklaarden X ieder voor zich -
verantwoordelijk te zijn, WOB geen vergunning aangevrai

- Zij -
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Zij verklaarden ook geen vergunning tot het
houden van een demonstratie te willen aanvragen of ver-
krijgen, omdat zij de Nederlandse regering niet wilden
erkennen.

Toen de demonstranten op hun weg naar het Bin
nenhof het verkeer belemmerden en de "bevelen van de Po-
litie weigerden op te volgen, zijn zij gearresteerd.

Tegen betrokkenen wordt proces-verbaal opge-
maakt terzake van een verkeersovertreding.

'EINDE,



HOE KAN VREDE OP AARDE BESTAAN
ZONDER GERECHTIGHEID VOOR
ALLE VOLKEN EN ALLE MENSEN?
27 DECEMBER 1949
Rondetafel overeenkomst tussen Nederland en Indonesië
Burgemeester Samkalden van Amsterdam
trekt een lijn wat betreft het goede en het
kwade; daarom verwerpt hij het verzoek van
de Zuidmolukkers die in God geloven, om
een kerstdienst op de Dam te houden ter
herdenking van de overeenkomst, gesloten
tussen Nederland en Indonesië, welk onder-
tekend was op 27 december 1949 en waarbij
de naam van God is aangeroepen.
Bovengenoemde dienst zou op 27 december
1972 gehouden worden.
De Dam werd verboden voor mensen met
slechte en minder goede bedoelingen. Daarom

werd ook aan diegenen die het goed bedoe-
len en die het eerlijk menen, geen toestem-
ming verleend.
Als op de Dam geen gelegenheid werd ge-
boden aan mensen met eerlijke bedoelingen,
betekent dit, dat de gemeente Amsterdam
geen plaats is voor eerlijkheid. Dit betekent
ook dat in het Koninkrijk der Nederlanden??
geen plaats is voor mensen met rechtvaardige
en eerlijke opvattingen.
Mensen met slechte bedoelingen storen zich
niet aan het verbod van de burgemeester,
maar die mensen met eerlijke, rechtvaardige

bedoelingen hebben dit verbod in acht geno-
men, maar met een diep bedroefd hart, omdat
de burgemeester hun bedoelingen om goed,
eerlijk en rechtvaardig te zijn niet heeft ge-
waardeerd en gerespecteerd!!!

Een troost voor de Zuidmolukkers is, dat
God de Almachtige héél anders is dan de
burgemeester van Amsterdam. Zijn Zoon is
ook gekomen voor diegenen die machteloos
2ijn. Omdat de wereldlijke machten geen
plaats voor Hem hebben, werd hij in de stal
van Bethlehem geboren

27 december 1949 - 27 december 1972

GERECHTIGHEID EN VRIJHEID

. . . . waarom ook niet voor de

ZUIDMOLUKSE BEVOLKING?

"dat er wellicht reden is voor bezinning op
de vraag of de Nederlandse Regering, het
Nederlandse Parlement en de Nederlandse
volksgemeenschap zich in de afgelopen twin-
tig jaren steeds voldoende bewust zijn ge-
weest van de verplichtingen jegens het volk
der Zuidmolukken" . . . .
Dit zegt de Haagse Rechtbank bij de berech-
ting van de zaak "Wassenaar". Deze woor-
den gelden naar onze mening nog steeds.
Mede daarom leggen wij hier op deze dag,
deze verklaring af. Op 27 december. De dag,
waarop 23 jaren geleden Nederland en Indo-
nesië, afspraken aan de ronde tafel gemaakt,
plechtig bezegelden. Bezegeld en onder aan-
roeping van God de Almachtige als getuige.
De afspraken houden ook garanties in over
het recht op zelfbeschikking van de toender-
tijd door Nederland gekoloniseerde volkeren
in de Oost.
Als enige bevolkingsgroep heeft de Zuidmo-
lukse bevolking in 1950 in het aangezicht van
Indonesisch militair geweld dit recht uitge-
oefend. DE NEDERLANDSE ONAFHAN-
KELIJKE RECHTER VOND DEZE DAAD
CORRECT.
Er is ook nu reden voor bezinning. Want de
Zuidmolukse bevolking houdt vast aan dit
fundamentele recht. De Zuidmolukkers daar-

ginds wensen, dat de Zuidmolukkers h.t.l. de
buitenwereld i.h.a. en zij die betrokken zijn
bij dit zelfbeschikkingsrecht, hierop wijzen.
Er is reden voor bezinning. Want spreken
over het zelfbeschikkingsrecht van bepaalde
vrijheidsbewegingen in de wereld (onlangs
over Mozambique), maar zwijgen over het
gegarandeerd zelfbeschikkingsrecht van de
Zuidmolukse bevolking klinkt vals.
Ons is uit recente gegevens overduidelijk ge-
bleken dat het volk der Zuidmolukken vrij
wil zijn van Indonesische heerschappij. Een
heerschappij die de Zuidmolukse bevolking
verpaupert; de Zuidmolukse bevolking eco-
nomisch uitmergelt; Zuidmolukse olie ver-
kwanselt aan de Amerikanen; visserijrechten
geeft aan de Japanners en rechten op hout-
aankap aan de Fillipinos; op Zuidmoluks
grondgebied een soort Boven Digul opricht
waar zij haar communisten opbergt. Heer-
schappij van een regiem die worstelt met een
alomvattende corruptie; met een zware schul-
denlast destijds aangegaan t.b.v. wapenaan-
kopen; met Java dat uitpuilt van de uitdijen-
de menselijke mierenhoop en om welke reden
leeds elk welvaartstreven illusoir is. Een neo-
koloniale heerschappij waarbij de kleine elite
die de machtspositie van de vroegere heer-
sers heeft weten te bezetten rijker wordt en
de grote massa armer.
Wij - Zuidmolukkers in Nederland • hebben
het materieel betrekkelijk goed. Maar dit mag,
geen excuus voor ons zijn om te zwijgen.
Want wij zijn een deel van de Zuidmolukse

bevolking, dat destijds in opdracht van de
Nederlandse Regering hierheen is gedirigeerd,
op straffe van ontslag uit Nederlandse mili-
taire dienst bij niet opvolging van de gege-
ven bevelen. Om bij aankomst in Nederland
te ontdekken dat wij zijn ontslagen. Wij zijn
hier omdat in de grond der zaak de gemaakte
afspraken van 27 december (1949) op het
stuk van het zelfbeschikkingsrecht (nog) niet
werden nageleefd. Daarom mogen en moe-
ten wij spreken en zullen wij niet zwijgen.
Daarom mogen wij vragen en moeten wij
vragen. Daarom vragen wij nu weer! En wat
wij vragen is niet het onzinnige en niet het
onmogelijke. Wij vragen geen vijandigheden
tegen Indonesië en geen vijandschap jegens
Indonesië.
Wij vragen de Nederlandse Regering, hel
Nederlandse Parlement en de Nederlandse
volksgemeenschap indachtig het vermaan van
de Haagse Rechtbank aandacht te besteden
aan de oplossing van het vraagstuk Zuidmo-
lukken^ een vraagstuk dat betreft de vrijheid
en het recht op zelfbeschikking van het volk
der Zuidmolukken.
Wij dringen bij de Nederlandse Regering aan
op bespoediging van de totstandkoming van
onze rechtspositieregeling, 'die reeds lange
tijd en bij herhaling in uitzicht is gesteld.

Amsterdam. 27 december 1972
Zuidmolukkers in Nederland
Badan Persatuan
S. Metiarv (voorzitter)



Aan de Nederl. regering, M 2.1) OCX2

C O M M U IT I Q U E .

Vandaag- 27 dec. _157,2 herdenken wij de jonge Zuid-Moluktters van de Badan-

Persatuan dat het 23 jaar geleden is, dat de Ronde Tafel, Conferentie-Verdraff

gesloten is. Nu doen wij opnieuw een beroep op het geweten v,d. Nederlandse

regering over dit feit.

!!! Blijft de Ned. reg. deze overeenkomst verkrachten?

! ! ! Blijft de lied. reg. op hun geweten hebben de dood van 1000den mensen

zonder een vorm van procesT

!:! ! Blijft de Ned. reg. de rechten v.d. mens verkrachten?

! ! ! Blijft de lied. reg. de R.M.S.-zaak als een afgedankte zaak zien met de

gevolgen van dien?7

!!! Blijft de Ned. reg. de Zuid-Molukse jongeren zien als jongeren zonder ten

volle "bewust te zijn over hun zaak nl. de verwez-elijking v.d. R.M.S.?

!!! Blijft de Ned. reg. steeds met dezelfde beleid doorgaan?

!!! Blijft de Ned. reg. de R.M.S.-zaak als een sociaal probleem zien?

!!! Blijft de lied. reg. met de leugen volhouden dat ze een christenvolk is?

enz. enz. r . .

Dit zijn een aantal vragen van de vele die wij Zuid-Molukse jongeren willen

stellen aan de Ned. reg. en aan het volk-. Moet men een staat laten doorgaan

met een beleid dat gegrondvest is op boven genoemde vragen? De antwoorden

hierop weten wij bijvoorbaat al, want deze antwoorden worden ieder jaar opnieuw

.opjiezggd. Het zijn inmiddels richtlijnen geworden waarvan men niet wil afwijken.

De Zuid-Molukse jongeren kunnen veel richtlijnen naleven, maar richtlijnen

die niet gebaseerd zijn op recht kunnen immers niet nagel eefd worden.

Oh, lied. reg. laat het jaar 1973 een jaar zijn dat begonnen moet worden met

eerlijkheid en rprechtheid dat inderdaad gebaseerd is op grondbeginselen van

het christelijk geloof.

Wi j , de Zuid-Molukse jongeren zijn beu v.h. lieve praten en sussen. Wij kijken

al met grote ogen het nieuwe jaar in. Wijzig alles wat in '72 niet gebeurd is..

Wij _zi_jn de Zuid-Molukse jongeren die eerlijk en oprecht voor Bun •vrijheid

opkomen. Wordt-het recht v.d. Zuid-Molukkers verkracht. Weest niet

bevreesd oh Ned. reg, uw recht kan _ook ver kracht worden!. M J.! ! ! M'

D.e Zuid-Molukse jongeren v; d.

Badan Persatuan.
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N O T I T I S.

VAN : CFO/A.

NUMMER : 861.
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BETREFT : Demonstratie van Zuidaolukkers op 12-W1973.

Dd. 12 april 1973 werd

vernomen dat een aantal zuidmolukse jonge-

ren» na enige tijd op het Binnenhof te hebben gestaan, zich had-

den begeven naar Plein 1813.

Te ca. 12.30 uur werd op Plein 1813 geconstateerd (eigen waarne-

ming van rapporteur) dat vier zuidmolukse jongeren zich bevonden

op de trappen naar het monument op Plein 1813.

Twee van hen hielden een zuidmolukse vlag vast. Op de trappeh

van het monument waren twee spandoeken aangebracht.

De teksten luidden:

" NEDERLAND - INDONESIA

WIJ, ZÜIDMOLÜKKERS,EISEN 'T GHAF VAN ONZE VERMOORDE LEIDER

/ CHR. SOÜMOKIL."

" HOLLAND - INDONESIA

WE, SOUTH-MOLUCCANS, WANT TO KNOW WHERE YOU HIDïï OÜR LEADER

CHR. SOÜMOKIL's DEAD BODY. "

Incidenten hebben zich tijdens deze demonstratie niet voorgedaan*

*-4M973.
CFOpJft.
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Verbinding: No. 12. 21 augustus 1973.
Doss.: no. 170/220-4.
Onderwerp: Protest Zuid-Molukse jongeren voor Indonesische Ambassade.

'ijlage: 1. Op vrijdag 17 augustus 1973 werd te 's-Gra-
venhage, in het Nederlands Congresgebouw aan het Chur-
chillplein, de Onafhankelijkheidsdag van Indonesië ge-
vierd. Dit evenement werd bijgewoond door tal van tot
de Indonesische gemeenschap behorende personen. Ook be-
vonden zich in het Congresgebouw een groep Zuid-Moluk-
kers die te kennen gaven pro-Indonesisch te zijn. Dit
nu had bij andere groeperingen van de Zuid-Molukkers,
met name de aanhangers van Ir. J.A. MAMJSAMA, Minister'
van Defensie van de R.M.S. , enige wrevel ver-
wekt, daar zij van mening zijn dat dit voor de Zuid-
Molukse Republiek (R.M.S.) een slechte zaak is.

Om hun ongenoegen over deze gang van zaken
nog eens duidelijk te demonstreren, hadden zich op ge-
noemde datum te omstreeks 15-00 uur, een 8-tal, meest
jonge Zuid-Molukkers, vermoedelijk afkomstig uit de om-
geving van Assen, zich naar de Indonesische Ambassade
aan de Tobias Asserlaan te 's-Gravenhage begeven. Al-
daar werden zij echter door de ter plaatse aanwezige
politie-eenheid gesommeerd de omgeving van de Ambassa-
de onmiddellijk te verlaten." Hieraan werd gevolg gegeve
met uitzondering van:



Verbinding: No. 12.
Doss.: 170/228.

Onderwerp: Brief van de B.P.R.M.S.

12 februari 1974.

Bijlagen: 2,

Hierbij wordt een fotokopie aangeboden van
een brief afkomstig van het dagelijks» bestuur van de
B.P.R.M.S. d.d. 8 februari 1974, die gericht is aan al]
wijk- en kampraden (besturen van de B.P.-afdelingen) ii
Nederland.

Als bijlage is bij deze brief gevoegd een of-
ficiële bekendmaking van de R.M.S.-regering, d.d, 8 fe-
bruari 1974-, ondertekend door Ir. J.A. MANUSAMA-> . '

In deze bekendmaking roept de heer MANÏÏSAMA
zijn volgelingen op, zich in verband met de plaats ge-
vonden acties ten opzichte van het kantoor van de Zuid-
Molukse Kerk, aan de Bazarstraat 50 'te ' s-Gravenhage,
rustig te houden.

Hij verzoekt geen weerwraak-acties te onder-r
nemen en het beleid ter afwikkeling van deze kwestie
aan de leiders van de R.M.S. over te laten.

De brief van het dagelijks bestuur van de
B.P.R.M.S. houdt een verslag in van de gebeurtenissen
rondom de acties gericht tegen het kantoor van de Zuid-
Molukse Kerk. Het dagelijks bestuur van de B.P. doet e<
beroep op haar leden om gehoor te geven aan de oproep
van hun Regeringsleider zich kalm te houden en gedisci-
plineerd te gedragen.



l. l "J l *f O ƒ r,.; DA E r-gi^i/TUAK (RA JAT TL\LUi:TJ ; -C LA T/. N)
J» BA"Ar.STIlAAT 'iO TEL. V'. J2.56

N'vor i 462 0,/rnyo04/E. P.
' a-ar^VjjniAnT], 8 februari 1974.-

Lampiran •, l (3atu)

Pokok j l-'ensumuman resmi dari j^ad^pan

(?
di

; rengurauman resmi dari ^., „J „ ,, , r - . i /-̂  v-r>0^ . . , -r, .,. ,, Jth. Tuan2 Dev/an Vijk/Dewan Kamp
reiner int ah R.'!...>. , ~ . -, T.J -r, j. \s Tjabang Badan Persatuan)

N S D E E L A N D .

Tuan2 Pemimpin dan rajat jang kekasih,

Pusat Pimpinan Bada,n Persatuan, atas djalan ini, menurunkan
"pengumuman resmi" dari Pemerintah R.H.H. mengenai kedjadian
jang telah berlaku dikantor Bazarstraat 50 Den Haag, tertang-
gal 7 februari 1974} hal mana adalah perbuatan dari musuh kita.

Turut dan dengar-dengaran kepada amanat ini, itupun semata2
karena kepentingan perdjuangan kita Republik lialuku Selatan.
Sedlkit warta dari Badan Persatuan.
1. Oleh pihak musuh, pada tanggal 7 februari 1974 djam 12.00

malam, telah merusakkan katja bahagian muka dari Bazarstraet
50, ialah kantor Geredja. G.!.'•., dan melemparkan molotov
cocktail (bom minjak)kedalamnja.
Kebakaran mulai terdjadi dan sudah merusakkan bahagian muka
dari kantor geredja tersebut. Sedang didalam v?aktu jang pen-
dek asap telah meliputi seluruh rumah ini. Tentu musuh ber-
meksud untulc membakar seluruh rumeh Bazarstraat jang telah
kesohor itu.

2. Pada ma.lam tersebut ada bermalam dalsm rumah ini Paduka Jang
Mulia P.'.r.Lokollo, Wakil Kepala Negara R.Iï.y. beserta iste-
rinja dan Paduka Tuan Ketua Badan Persa-tuan. Ketiga-tiganja
oleh sajang Tuhan ada dengan Belamat, begitupun sekeluarga
jang ada berdiam didalam tingkatan rumah jang penghabisan.

3. Dengan segara mendapat bantuan dari Brandweer dan Polisi,
sehingga kebakaran itu hanja bersifat dibahagian muka dari
kantor geredja. Setengah djam kemudian keadaan seluruhnja
sudah dapat diatasi.

4. Dengan segera djuga K.P.K. dari Oostgaarde sudah hadir untuk
mendjaminlcan keadaan lebih djauh.

Achirnja kami berpendapat, bahwa didalam tiap2 perdjuangan
keadaan jang sematjam ini dapat berlaku. Beraxti inilah suatu
hal jang tidak mengherankan lagi. Ilungkin kita akan menghadapi
lagi lebih dari pada ini. Dan semuanja ini adalah tuntutan2
perdjuangan. Kita rela menghadapi segala keadaan jang meng-
halang-halangi kita didalam perdjuangan ini, karena lebih baik
meti berkalang tanah dari pada hak_2 kita di-indjqk-indjak.

Oleh sebab itu, sambutlah keadasn jang sudah terdjadi
"(itu dengan fikiran dan hati jang tenang, sambil taet kepada
jamanat Pemerintahmu.

"JIENA-MURIA"

BADAN PERSATUA1T (Rj\JAT IL'vLLTU SELATAN)
PUSAT PIHPI1TAN/PEÏIGTJBUS ILARIAN,

Ketua, S^kertaris,
'o. - «

II. u//; .:FOëTIRAY.
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PEMERINTA3 REL'UBLIK IIALUIIU SELATAN.

PENGÜIÏÏJriAN RESHI.

Tadi malam (tanggal 7 februari), kira-kira pukul 11.30, raaka
aatu gerombolan Indonesia jang sekurang-kurangnja terdiri dari
pada 4 (empat) orang, telah melemparkan molotov cocktail (bom
minjak) kedalam kantor kami di-Bazarstraat 50 di-Den Haag.

Untung Wakil Kepala Negara R.II.S., Paduka Jang Hulia P.W.Lo-
kollo dengan isterinja dan Ketua Badan Persatuan Ds. S.Hetiary,
jang pada waktu itu bernalam di-Bazarstraat tidak mendjadi korban.

Hanje sebahagian dari pada ruangan jang dipergunakan oleh
Synodaal Bestuur Geredja G.I.H. terbakar.

Sesudah kedjadian ini diumumkan dalam berita-berita pers jang
disiarkan oleh siaran radio pada raalam itu djuga, maka dari segala
tempat-tempat, kami menerima reaksi dari pada orang-orang kita
jang sudab. panas hati. Kami dapat mengerti sepenuh-penuhnja pere-
saan saudara-saudara. Barang siapa tidek panas hati bila mengalami
kedjadian begini.

Tetapi sungguhpun demikian bèta, seba,gai Kepala Negara, minta
dengan sangat dari pada saudara-saudara sekalian jang setia untuk
perdjuangan untuk tinggal tenang dan djangan mengadakan aksi-aksi
pembalasan jang achir-achirnja hanja merugikan dan menjusahkan
perdjuangan kita sendiri.

Baiklah tundjuk disiplinemu serta serahkan segala urusan dan
tindakan jang perlu diambil, kedalam tangan pemimpin-pemimpinnm.
lïereka tidak akan tinggal berdiam diri.

ROTTBJTOAH. 8 februari 1974.-

"IffiNA-IÏÏIRIA"

Kepala Negara R.Tl.S.,

Ir. J.A.HANÏÏSAIIA.



Verbinding: No. 12. 12 februari 1974.

Doss.: 170/229.

Onderwerp; Brandstichting kantoor-Zuid-Molukse Kerk.

Bijlage: 1.

Hierbij wordt het volgende medegedeeld.
Op 8 februari 1974- omstreeks 0.00 uur werd

het gebouw Bazarstraat 50 te 's-Gravenhage, waarin de
kantoren van de Zuid-Molukse Kerk, G.I.M. (Geredja
Indjil Maluku) en de B.P.R.M.S. (Badan Persatuan R.M.S.
zijn ondergebracht, het doelwit van een brandstichting.

De kantoren zijn ingericht in twee parterre-
vertrekken; de .eerste étage wordt bewoond door de heer
en mevrouw en de tweed
étage wordt bewoond~~a.oor de heer en mevrouw

Tevens brengt elke week van dinsdag tot vrij-
dag Ds. 3 METIARY (13-4-1917, ) op de tweede êta
ge de nach*b döül*.

Ten tijde van de brandstichting bevonden alle
bovengenoemde personen zich in het pand.

Volgens ooggetuigen hielden op 7 februari 197
omstreeks 24.00 uur zich 3 of 4 personen op voor het
pand. Plotseling zag één der getuigen een vlam oplaaien
kennelijk afkomstig van het aansteken van een lont. Eén
van de aldaar aanwezige personen wierp het brandende
voorwerp door de voorruit in het pand. Twee ploffen wei
den gehoord en een grote rookontwikkeling, komende uit
het gebouw, werd waargenomen. Er ontstond brand in het
kantoor van de Zuid-Molukse Kerk. De brandweer was bin-
nen vijf minuten ter plaatse en bluste de brand.

De eerste en tweede étage hadden rookschade;
de daarin verblijvende mensen bleven ongedeerd. Het ge-
hele archief van de Zuid-Molukse Kerk brandde uit. De
totale schade wordt op f. 10.000.— geschat.

Na de ontploffingen liepen de verdachte per-
sonen snel weg in de richting Trompstraat-Laan van Meei
dervoort.

Door de getuigen werden ze beschreven als
donkergetinte, kroesharige Zuid-Molukkers.

- Bij -
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Bij onderzoek bleek, dat vermoedelijk twee
molotov-cocktails door de ruiten in het pand zijn ge-
worpen. Op het trottoir voor het gebouw werden twee
bierflesjes, gevuld met benzine, waaraan lonten waren
bevestigd, aangetroffen.

De heer ______ deelde mede, dat hij de laat-
ste weken reeds verschillende anonieme telefoontjes mei
bedreigingen tegen zijn leven gericht heeft ontvangen.
Hij is ervan overtuigd dat deze bedreigingen afkomstig
zijn uit het kamp van de pro-Indonesische Zuid-Moluk-
kers of leden van de Indonesische Ambassade.

Rapporteur merkt hierbij op, dat, toen hij
op 8 februari 1974» onsfcreeks 10.00 uur in het huis van
de heer vertoefde , weer een anoniem telefoontj<
binnenkwam, waarbij de bedreiging werd geuit: "Wij zul-
len jullie doden".

Het pand Bazarstraat 50 zal tenminste een
maand lang worden bewaakt door leden van de K.P.K.
(groep MANUSAMA).

Deze wraakoefening is vermoedelijk een react:
pp de recente demonstraties van de R.M.S.-leden, die
plaats vonden op 27 december 1973 en 26 januari 1974» '
waarbij Indonesische vlaggen werden verbrand.

Het is niet uitgesloten dat op deze brand-
stichting een weerwraak zal volgen van de H.M.S.-leden
ten opzichte van de pro-Indonesische Zuid-Molukkers of
de leden van de Indonesische Ambassade,

De heer overhandigde een brief, ge-
richt aan de organisatie Badan Persatuan, gedagtekend
Vaassen 29 januari 1974, getekend door H.D.
BEROEATWARIN , leider van de Radica!
Actiegroep R.M.S.-links.

Een fotokopie van deze brief wordt bij dit
rapport gevoegd.

De heer deelde nog mede, dat hij van
zijn inlichtiingengroep vernomen had dat in Hotel Du-
Centre, Fluwelen Burgwal 21, alhier, 19 Indonesische
commando's, die speciaal uit Indonesië zijn overgevlo-
gen, zijn ondergebracht. In de naaste toekomst zullen
nog een veertigtal commando's uit Indonesië komen.

Bij een dezerzijds verricht onderzoek in Hot'
Du-Centre bleken daar geen Indonesische staatsburgers
te zijn ondergebracht.

Verdere bijzonderheden zijn voorshands niet
naar voren gekomen.

EINDE»



A d re-a; W» o. Vaassen
Br. 4 Kr. 44
te
V a a a s e n.

jiWï̂ V.'jrilM

Vaas a en, 29 «jan.

Kennerkï- 19 9/RAL/AG-

Onderw.: o'ngeregelheden.

f Aan. de organisatie
( Badan Persatuan.

Bazarstraat 50
te
D e n H a a g .

Mijne héren/

Kaar' aanleiding van de ongeregeldheden op 27-I2-*73 en
26-I-'74 die werdem georganiseerd door Uw organisatie.
Waar vlaggen van de R.I. werden verbrand, verzoek ik Uw
aandacht .voor het volgende. "' >

Wij keuren Uw daad af en beschouwen het als een onder-
mijning van de Molukse vri jheidstri jd hier en in de
Mö lukken.
Of is het ook Uw bedoeling met Uw hollandse vrienden de
strijd van de Molukkers kapot te maken, omdat U bijna geen
greep meer hebt op de Molukse gemeenschap.

Daarom waarschuwen wij U, dat wij niet zullen blijven toezien
dat door dergelijke akties de Molukse zaak er door kapot
gaat.

Hebt U al niet genoeg met. Uw hollandse vrienden, verdeeldheid
onder ons gebracht.
Moeten wij jongeren door deze verdeeldheid, ons hierdoor ge-
stimuleerd voelen tot het voortzetten van de strijd?
Moet dé Molukse beweging hieruit vertrouwen putten voor de
toekomst?

JS"e.e, Uw organisatie en. de heer Manusarna hebben al 23 jaar
lang de Molukkers gemanipuleerd en misbruikt voor eigen
belangen.

#ant waar is al ̂ het geld gebleven dat voor .de strijd was in-
gezameld door dé Molukse gemeenschap.
In Ceram (Mo luxeen) is het geld er nooit aangekomen, ra ra
ra waar is het ....... .weet u het', i::::

.(

Wij hebben genoeg van Uw werk-wijze, desnood gebruiken wij
middelen tegen U, waar van U het niet zal verwachten.
Want de vrijheidstrijd moet kost wat het kost voort gaan.

Het is aan U om de bealissing te nemen.
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: Brand BP-gebouw.

Bijl.:

Van
werd ontvangen

(als bijlagen bij dit rapport)

a. een door het hoofdbestuur van de BP uitgegeven
bekendmaking aangaande de gebeurtenis in de
Baaarstraat op 7-2-1971»»

b. een rondschrijven van "pres." MANUSAMA waarin hij
de Zuid-Molukkers verzoekt niet over te gaan tot
vergeldingsacties en vertrouwen te hebben in hun
leiders.
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BADAN PERSATÏÏAH (RAJAT ItALÜKü SELATAN)
BAZARSTRAAT 50 TEL. 32.32.56

Nomor ; 4620/PR/004/B.P.

Lampiran : l (Satu)

Pokok : Pengumuman resmi dari
Pemerintah R.ïl.S.

«s-GRAVENHAGID. 8 februari 1974.-

Kehadapan
Jth. Tuan2 Devran \7ijk/Dewan Kamp
(Pengurus Tjabang Badan Persatuan)

dl N E D E R L A N D .

Tuan2 Pemimpin dan rajat jang kekasih,

Pusat Pimpinan Badan Persatuan, atas djalan ini, menurunkan
"pengumuman resmi" dari Pemerintah R.IJ.S. mengenai kedjadian
jang telah berlaku dikantor Bazarstraat 50 Den Haag, tertang-
gal 7 februari 1974, hal mana adalah perbuatan dari musuh kita.

Turut dan dengar-dengaran kepada amanat ini, itupun semata2
karena kepentingan perdjuangan kita Republik Maluku Selatan.
Sedikit warta dari Badan Persatuan.
1. Oleh pihak musuh, pada tanggal 7 februari 1974 d jam 12.00

malam, telah merusakkan katja bahagian muka dari Bazarstraat
50, ialah kantor Geredja G.I.H., dan melemparkan molotov
cocktail (bom minjak)kedalamnja.
Kebakaran mulai terdjadi dan sudah merusakkan bahagian muka
dari kantor geredja tersebut. Sedang didalam waktu jang pen-
dek asap telah meliputi seluruh rumah ini. Tentu musuh ber-
meksud untulc membakar seluruh rumah Bazarstraat jang telah
kesohor itu.

2.. Pada malam tersebut ada bermalam dalam rumah ini Paduka Jang
Mulia P.V.Lokollo, Wakil Kepala Hegara R.H.S. beserta iste-
rinja dan Paduka Tuan Ketua Badan Persatuan. Ketiga-tiganja
oleh sajang Tuhan ada dengan selamat, begitupun sekeluarga
jang ada berdiam didalam tingkatan rumah jang penghabisan.

3. Dengan segara mendapat bantuan dari Brandweer dan Polisi,
sehingga kebakaran itu hanja bersifat dibahagian muka dari
kantor geredja. Setengah djam kemudian keadaan seluruhnja
sudah dapat diatasi.

4. Dengan segera djuga K.P.IC. dari Oostgaarde sudah hadir untuk
mendjaminkan keadaan lebih djauh.

Achirnja kami berpendapat, bahwa didalam tiap2 perdjuangan
keadaan jang sematjam ini dapat berlaku. Berarti inilah suatu
hal jang tidak raengherankan lagi. Hungkin kita akan menghadapi
lagi lebih dari pada ini. Dan semuanja ini adalah tuntutan2
perdjuangan. Kita rela menghadapi segala keadaan jang meng-
halang-halangi kdta didalam perdjuangan ini, karena lebih baik
mati berkalang tanah dari pada hak2 kita Ai-ind.iak-ind jak.

Oleh sebab itu, sambutlah keadaan jang sudah terdjadi
itu dengan fikiran dan hati jang tenang, sambil taat kepada
amanat Pemerintahmu.

"HENA-MÜRIA"

BADAN PERSATUAN (RAJAT LIALÜKÜ SELATAN)
PUSAT PIMPINAN/PENGDRUS HARIAN,

\Ketua, jtekertaris,

__!S*W



PEMERINTAH REPUBLUC ÏÏALUIOJ SELATAN.

. " . - . . PENGÜUCTIIAN RESHI.

Tadi raalam (tanggal 7 februari), kira-kira pukul 11. 30, maka
sa tu gerombolan Indonesia jang sekurang-kurangnja terdiri dari
pada 4 (empat) orang, telah raelemparkan molotov cocktail (bom
minjak) kedalam kantor kami di-Bazarstraat 50 di-Den Haag.

TJntung Wakil Kepala Negara R. II. S., Paduka Jang Mulia P.W.Lo-
kollo dengan isterinja dan Ketua Badan Persatuan Ds. S.Metiary,
jang pada waktu itu bermalara di-Bazarstraat tidak mendjadi korban.

Hanja sebahagian dari pada ruangan jang dipergxuiakan oleh
Synodaal Bestuur Geredja G. I. M. terbakar.

Sesudah kedjadian ini diumumkan dalam berita-berita pers jang
disiarkan oleh siaran radio pada na la m itu djuga, maka dari segala
tempat-tempat, kami menerima reaksi dari pada orang-orang kita
jang sudah panas hati. Kami dapat mengerti sepenuh-penuhnja pera-
saan saudara-saudara. Barang siapa tidak panas hati bila mengalami
kedjadian begini.

Tetapi sungguhpun demikian bèta, sebagai Kepala ïïegara, minta
dengan sangat dari pada saudara-saudara sekalian jang setia untuk
perdjuangan untuk tinggal tenang dan djangan mengadakan eksi-aksi
pembalasan jang achir-achirnja hanja merugikan dan menjusahkan
perdjuangan kita sendiri.

Baiklah tundjuk disiplinemu serta serahkan segala urusan dan
tindakan jang perlu diambil, kedalam tangan pemimpin-pemimpinmu.
ï.tereka tidak a kan tinggal berdiam diri.

ROTTERDAM, 8 februari 1974.-
Kepala Negara R. M. S.,

Ir. J.A.MANÜSAHA.



AURORA

H.C meldt dat gisteren door CFO gegevens werden verkregen betreffende
twee Zuid-Mclukkors, die dv 3PRI1S s:ijn toegedaan en die betrokken 'zijn
geweest bij de brandstichting bij het kantoor van de Indonesische
luchtvaartmaatschappij Garuda in Amsterdam.
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Perscommuniqué "hongerstakers"

Bijl.:

Als bijlage het perscommuniqué als bedoeld in onderwerp dezes
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V/ij zuid molukse hongers takers hebben beslo-

ten om met ingang van 24 apri l om 8 . 0 0 uur on-

z e v r e e d z a me ak t ie te b e ë i n d i g e n .

Het ve rbaas t ons dat r eak t i e s en so l i da r i t e i t sbe -

tu ig ingen van r e g e r i n g s z i j d e , p r o g r e s s i e v e poli-

t i eke pa r t i j en , a k t i e g r o e p e n en de n i e u w s m e d i a

u i tb l i jven .

W i j z i j n van mening, da t v o o r t z e t t i n g van de hon-

gers taking geen zin h e e f t , wan t de neder landse

r e g e r i n g en het volk b l i jven hun ogen s lu i ten voor

het zu id moluks probleem.

Nogmaals willen v / i j b e n a d r u k k e n , dat als gevolg

van de v o o r t d u r e n d e e k o n o m i s c h e u i t bu i t i ng en

o n d e r d r u k k i n g door he t i m p e r i a l i s t i s c h e J a v a a n s e

g e n e r a a l s b e w i n d de on rus tgevoe lens op de Zuid-

M o l u k k e n en h ier s t e e d s s t e rke r zu l l en w o r d e n ,

w a a r d o o r ook onze pol i t ieke asp i ra t ies en h a n d e -

l ingen s teeds meer zu l l en t oenemen .

Tot slot willen v/ i j alsnog een be roep doen op de

n e d e r l a n d s e bevolking om de n e d e r l a n d s e rege-

ring onde r d ruk te z e t t e n om de p o l i t i e k e - e k o n o -

mische- en kul turele banden met het fasc is t i sch

g e n e r a a l s b e w i n d van I n d o n e s i ë t e v e r b r e k e n

N a m e n s de h o n g e r s t a k e r s .



WAAROM WIJ ZUIDMOLUKSE JONG2R2ÏT DEZE HONGERSTAKING_HOUDEN£

Met deze protest-hongerstaking willen wij de aandacht van de we-

reld vestigen op het feit, dat het Suharto-regiem van Indonesië

Oost-Timor heeft ingelijfd.

Wij protesteren tegen de inlijving van d^öóyTokraftische Republiek

Oost-Timor door Indonesië.

1. De inlijving van OostJ-Timor is een lege bewering omdat het

grootste deel van Oost-Timor nog in handen van het volk en het

Fretilin is (de bevrijdingsbeweging van Oost-Timor).

Toch demonstreren wij, omdat de valse indruk, dat Oost-Timor

zou zijn ingelijfd als aanleiding of uitvlucht kan worden ge-

bruikt om de zaak van Oost-Timor als afgesloten te beschouwen,

terwijl een volk bloedt, lijdt en hongert onder Indonesische

kogels(Kogels is daarbij zacht uitgedrukt)

2. De beweerde inlijving werd gebaseerd op een marionettenbe-

sluit van 23 landverraders en ondemolcratisch geweld.

3. Alleen het Fretilin is de enige feitelijke vertegenwoordiger

van het volk van Oost-Timor. Daarom ook alleen kon het in het

binnenland-en nu nog steeds- standhouden.

Wij willen hiermee ook protesteren tegen het feit dat Neder-

land het Indonesische generaalsregiem ondersteunt door ont-

wikkelinshulp en door de levering van oorlogstuig, zoals de

recent gestarte bouw van 3 korvetten in Rotterdam, die bestemd

zijn voor de Indonesische marine.

4. Als Zuidmoluklcers voelen wij ons verwant met het Oost-Tiiaore-

se volk. Historisch, omdat wij 26 jaar geleden in dezelfde om-

standigheden verkeerden, namelijk als een staat, overrompeld

door het Groot-"Indonesioch" imperium.

Politiek, omdat wij strijden voor een internationaal politiek

recht, het recht op zelfbeschikking; verraden als dit recht

wordt, keer op keer, door elke nieuwe natie die dio zelfbe-

schikking eenmaal heeft bereikt. , ' j

Wij vragen van ieder rechtslievend burger van elk land ter
H»M««BM«MMMMMMM«»MM»«»«M*»M^MMB««MMMMM v»M««a«^^ •••«̂ •••̂ •••••̂ ••î »»» M»M^ «M^ mm «•

wereld_om voor Oost-T-i nn-r -op -fca-.JcQrWri'' vi'a'arjdat maar nodig^is.

Net zo roepen wij alle Zuidiaolukse jongeren op om het Fretilin

te steunen als een broeder in de strijd tegen Indonesië, erf-

genaam van het kolonialisme.

Algemeen v;erd verwacht dat Indonesië de inlijving officieel be-

kend zou maken op zijn Nationale feestdag, 17 augustus 19?6*

Om eventuele protesten te slim af te zijn, hield men de scherts-



'vertoning een maand eerder, op 17 juli 1976.

De wereldopinie scheen toen even de waakzaamheid verloren te

hebben. En Portugal ruilde toen enkele van zijn gevangengeno-

men militairen in voor een half eiland met een miljoen voor

hun bestaan strijdende inwoners. Zelfs de morele en juridis-

che steun van het oude moederland Portugal is dus weggekocht.

Indonesië kronkelt zich in alle mogelijke politieke bochten om

de veroordeling van de rechtvaardige wereld te ontlopen. Laat

hen dat niet gelukken.

Laat uw hart spreken voor het verdrukte volk van Oost—Tiraor.

Namens de deelnemers aan de

hongerstaking.



OPEN BRIEF AAN MINISTER PRESIDENT DEN UYL. . %

Amsterdam/Den Haag 19 augustus 1976

Mijnheer de eerste minister,
*.

Vandaag zijn wij aan de vijfde dag van onze honger-staking bezig, waarmee wij de

aandacht willen vestigen op de schandelijke overval van de Indonesiese generaals-

kliek op het volk van Oost-Timor, dat zich pas bevrijd had van een eeuwenlange Por-

tugese koloniale slavernij.
Het offer dat wij Zuid-Molukse jongeren hier brengen is In vergelijking met hetgeen
-de jongeren in Oost-Timor aan offers brengen in het verzet tegen de nieuwe knechting
van hun vaderland slechts gering. Wij hadden echter weinig andere mogelijkheden om
onze afkeuring over de Indonesiese aanval te laten blijken.
Het is u bekend dat ook de Zuid-Molukse bevolkingsgroep in Indonesië en trouwens ook
in Nederland in een weinig begerenswaardige positie is en het is juist daarom dat wij
ons verwant voelen met het Oost-T imorese voik.
Onze broeders en vrienden zitten om politieke redenen in Indonesië en in Nederland
gevangen en daarom eisen wij hun onmiddellijke vrijlating.
U bent de sosïal istiese eerste minister van Nederland. Als sosialist zoudt u niet
anders dan partij kunnen kiezen voor de onderdrukten en vervolgden en als minister-
president van Nederland zoudt u niet anders kunnen handelen, immers de Nederlandse
staat is geboren geworden uit een talrijke jaren geduurd hebbende bevri jdingsstri jd
tegen de Spaanse overheersers.
Helaas kiest u niet partij voor de onderdrukten- en vervolgden. Uw handelingen worden
bepaald door de belangen van de neo-koloniale uitplunderaars van Indonesië, met de
olie-maatschappijen voorop. Daarom geeft u"ontwikkel ingshulp" aan het generaal s- regime
met honderden miljoenen tegelijk; daarom protesteert u niet tegen het feit dat er
geen politieke partijen zijn in Indonesië; dat geen vrije verkiezingen worden gehou-
den en dat er tienduizenden onschuldige politieke gevangenen zijn die nooit een pro-
ces hebben gehad. Wij spreken dan nog niet eens over het feit dat wij van u en de uwen
nooit enig protest hebben gehoord tegen de afschuwelijke moordpartijen die de heer-
sende kliek !n Indonesië heeft begaan en nog begaat.
Het is ons onbegrijpelijk hoe u als scsialist kunt instemmen met de bouw van oorlogs-
schepen en vliegtuigen in Nederland voor een regime als dat van Indonesië.
Van een sosialist kan en mag niet geaksepteerd worden, dat werkgelegenheid voor Neder-
landse arbeiders als argument gehanteerd wordt voor het vervaardigen en leveren van
moordwapens aan sinistere, korrupte misdadigers.
Het is een zaak van geweten en principes om op dit moment partij te kiezen voor het
volk van Oost-Timor. Dat behoort het ook te zijn voor een sosialisties minister-presi-
dent. Het is helaas niet zo.

Wij maken ons tot de woordvoerders van onze broeders in Oost-Timor door van de
Nederlandse regering te eisen:

ONMIDDELLIJKE STOPZETTING VAN IEDERE POLITIEKE EN MATERIELE HULP AAN HET
INDONESIESE GENERAALSREGIME;
DE ONMIDDELLIJKE INTREKKING VAN DE EXPORTVERGUNNINGEN VOOR DE LEVERING VAN OOR-
LOGSSCHEPEN EN VLIEGTUIGEN;
DE ERKENNING VAN DE DEMOKRAT l ESE REPUBLIEK OOST-TIMOR EN HET FRETILIN ALS DE ENIGE
RECHTMATIGE VERTEGENWOORDIGERS VAN HET OOST-T IMORESE VOLK.

De Zuid-Molukse hongerstakers in
Amsterdam en Den Haag
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de:r.onstratleve hongerstaking

v'.Mr: luid-Molukkers op 1r>-8-'76. datum t 8 AUG. 1976

CO

Op 2 augustus 1976 werd door

, kennis gegeven dat op

zondag 1f> augustus 1976, vanaf 09.00 uur op de 7/estermarkt

te Amsterdam voor onbepaalde tijd door twaalf deelnemers

een hongerstaking zal worden gehouden.

Als reden werd opgegeven het demonstreren tegen de in -

lijving van Oost-Timor bij de republiek Indonesië.

Op zondagmiddag tussen 12.00- en 17.00 uur was het erg

rustig op de Westermarkt. Er werden tussen die tijden 5

demonstranten gesignaleerd. Er was weinig of geen belang -

stelling van het passerende publiek. Aan de enkeling die

enige belangstelling toonde werd door een van de demonstran-

ten een vlugschrift uit gereikt waarop de motivatie van de

hongerstaking tot uitdrukking was gebracht.

Op een aantal spandoeken waren de volgende teksten te
lezen:

" Zuid-Molukken toen, Oost-Timor nu?"

NEDERLAND stop met fabriceren van oorlogstuig voor

generaalsregiem".

" PEOPLES OF AMERICA, GERMANY, JAPAN, THE NETHERLANDS. You

oup;ht to know: There is blood on the hands of the generals.

That blood may ding to the hands of your governments"

Ook waren er diverse boekwerkjes te koop. Al deze werk-

jes Ringen over de republiek Indonesië.

De sfeer onder de demonstranten was van dienaard dat

toeschouwers moeilijk de indruk konden krijgen dat het hier

om een serieuze hongerstaking ging. EINDE. - -

.0-G-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_r,-(-0-0-0-0-0-0-ü-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.

Bijlage: Wf,.



ST AAN: HOOFD B.V.D.

t.a.v. de Heer

Nr 89.903.d.5/ DATUM: 19 augustus 1976

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Datum bericht : 17 augustus 1976

Bron : ——

Ondernomen acties : Gesproken met betogers

Oadorvorps Hoaforotakiaf Zuid -
Molukkon to ABotordaa*

Bijlagen : Raar aaaloidiaf vaa ooa daartoo bokoaoa opdraobt vaa
bot auroau Coatralo Eooborobo
k««f t rapporteur in •«••mrarlciiiff mit p«r*on*«l T«a d«
Die trio t»r««h«r«k« KMOAkliJk* )Ur«oh««MM feorft Holland
op 16 o»««uitiu 1976 ««a ondoxmook inc»«t*ld aaar o«a
«roop Zul* Kolokkoro di« naMJ te V«*t«skork t« Jüwterda»
ia

Uit h*t OBfttrsook lm «•blkoa dat »on •••tal Zuid
Holvkkors sloh toft^m do gorol vaa do Wootorkork to Aaoto*»
da» iwddon éT*lMiialloord. ZIJ var<m Toormlon -ran slaap»
•akkoa. Ro»d ten waron opandookoa opgofeanton waarop word
gea^oord to^om Vodorlamdao vapoalororoatloa aan Indoaoolo
oa do lalljTlag ra» Ooot-Tlmor door ladoaoolB,

Tovoao vordoa door ootrokkoaoa paaflotton ult^odoold
aaa bot liagakoaoad publlok.

Uit oon «««prok »ot do botrokkoa Zuid Kolukkoro blook
dat doso boacorotaklaf plaato voad oadat «o op doao wljso
bua probloaoa aaa bot Vodorlaadoo volk koabaar vlldoa
aakoa. Dooo probloaoa varoa dat «o vaa do Vodorlaadoo
regorlag aoor otoua Toor Tlaor rorwaobttoa» Aaafoaioa do
Vodorlaadoo rogorlag doio otoua alot vorlooado maaktoa »o
hun woaoon op doso vijso konbaar. Tlaor 10 rolgoao bon ooi
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deel *•& 4* Zuid Molvkkea.
Zij V*M& MM op tot ceen »«d«rl»nd Indertijd had

£*d*«n set tetzéklüLaff tot Hi«uw Gnia**. Tiaor iMboord*
tot Portugal. Zij b«ti«htt*u Portw«»l er TM na hetmelfdi
t* doen «l» Vederlaad indertijd «et Hieuw Cminea.



Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst :_

Naam :.

Door :. CFB/

Betreft: Hongerstaking te
Amsterdam

Nummer:

Datum: _ 11.8 ..197.6

Tijd :

1; I. JLA0.eef

Gezien door

HBVD PUC

Bericht: Bij de Politie van Aasterdam heeft
vergunning aangevraagd om met ingang van 15-8-1976 met
twaalf Zuidnolukkers een hongerstaking te mogen houden.
De Politie heeft ais plaats aangewezen de Westermarkt,
Tijdstip aanvang: 09*00 uur*
Duur: voorlopig voer onbepaalde tijd»

Actie

301A20M
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afschrift

GEMEENTE AMSTERDAM

U hebt de door a beoogde optocht
- pasaaagemeld wanneer a dit fonnulier

ingendd hebt ingeleverd.

No. 482/130 A.2. 1976 KENNIS

van het houden van

Ten minste 24 uur voor de opstelling van de optocht het gehele fonnulier in te leveren ter gemeentesecretarie, afdeling
Algemene Zaken, kamer 152 tijdens de openingsuren; daarbuiten op het Hoofdbureau van Politie bij de Inspecteur van
Dienst.

'\

j , •

i ^

Irl-
1"
r tl, . • -.-' .t - • * '
•y-\

l'";

fe$

( Naam van de organisatie . .
- .• - .,. - . „ :• -

i Naam, adres en telefoonnummer van de organisatoren)

' •

Datum van de optocht
„ _

Plaatsen en tijdstippen van opstelling van de stoet

Worden toespraken gehouden voor het vertrek van de
optocht?

. Zo ja. waar?

. Worden toespraken gehouden tijdens de optocht?
l Zo ja, waar?

Plaatsen en tijdstippen van beëindiging van de optocht

• • ,. •

Wijze van beëindiging van de optocht (b.v. toespraken.

: •'!•' ' r^vS-'.]->^"^'- ' : : • • ' ' • • - . ' ' > ; • • • " ' " • • ' • .••"• :;:' " • • ' : ' ' • • • ' ' - ' . '

SimensteUingvan.da optocht (volgorde der deelnemers;
ttaam muziekgezelschap(pen); aantal en soort van de
mederüdende voertuigen, b.v. geluids- en praalwagens,

? Yertoningen) . • ; ..,

' ' : Te verwachten aantal deelnemers

Zuid-Molukse Jongeren y
M - /

zondag IS augustus T? 76

09. CO uxir ;.>3l:srinarict

n.v.t. " .

n. v. t.

onbepaalde tijd

t).« V , * 0

•' ' • - - . - '-' • - • -' ; " - - ' •

n.v.t» ' -• '

12 ' •' '•:.•-•'•• ; = ' • • . " :



Wat stellen de organisatoren zich voor te doen om een
regelmatig verloop van de optocht te waarborgen (orde-
commissarissen, instructie deelnemers, enz.)

•?-^--.'*$,,
'i.ir'ii

Te volgen route. (Denk eraan, dat in vele straten éénrichtingsverkeer is voorgeschreven!)

A,

k?r
l d '
l 'i :

Nadere mededelingen van de organisatoren)

de suidmolukse jongeren willen in de vorm van een honger stajsing
demonstreren tegen de inlijving van Oost-Timor bijstaat de republiek
Indonesië.

De organisatoren) verklaart (verklaren) ermede bekend te zijn dat:
1 van de vastgestelde datum, route(s), plaatsen en tijdstippen van opstelling en ontbinding en de wijze van samenstelling van de optocht
niet mag worden afgeweken (art. 101A.S A.P.V.);
2 voor de vaststelling van het tijdstip van indiening van deze kennisgeving bepalend is de datum en het uur van inlevering van het
conform art. 101 A.2 A£.V. opgemaakte kennisgevingsformulier..... - ••-••-- .*••• -*• •• ;

- - . - • ' ' • • ' . Handtekening(en) v a n d e organisatoren)

W. . Lattunahina

Wet Invullen (bestemd voor ambtelijk gebruik)

Datum van inlevering P—8—"1976

Trjdstip van inlevering -

991 f - S O A * 75957-4.?<4-5QOO i 3

-f n

\- <„;.. f 'j--.i..' :;

, v :"';-• ;-" ': ;w";



Logboek CPB

Ontvangen van:

Dienst : ID-D^n Haag

Naam : dhr

Hooi- : tal. CifAj>

Betreft: u™ „T.«+ f liHno. -in

Den Haag vanaf

1S augustus 197^

>••>
N u m m ei : ? '

Datum:

Tijd :..

Gezien

H BVD

Bericht :

30/7-76

13.32

door :

P H D V D
_...

AC D /.3L00.0&%

a -« . . « ; 2 4 A U G . 1 9 7 6
CO

l) . d .

'.iO PHC

Actie

(-) deelde mede dat
een vergunning heeft aan-

gevraagd om vanaf 15 augustus 19?6 mat 12 nian een honger-
staking te houden om te protesteren tegen de inlijving
van Ooöt-Timor bij Indonesië. De hongerstaking aal
worden gehouden op hr-t plein bij de Hoge 3aad in Den Haag.
De hongerstaking aal worden begonnen te 09»00 uur en
zal voortduren r'tot de dood erop volgt".

3O1A20M
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GO

b.

Verbinding : no. 12.
Dossier : no. 170/285.

V
26 augustus 1976.

Onderwerp : Een zes-daagse protest-hongerstaking te ' s-Gravenhage door
Zuid-Molukse Jongeren.

Bijlagen

Van zondag, 15 augustus 1976, te 08.15 uur tot eh
met vrijdag, 20 augustus 1976, te 14.15 mur werd op het
Plein te 's-Gravenhage een hongerstaking gehouden door
gemiddeld zeven Zuid-Molukkers met het doel te proteste^
ren tegen het " Indonesische Generaalsregime en de inli
ving van Oost-Timor door Indonesië ".

Voor deze hongerstaking was door de Burgemeester
van 's-Gravenhage vergunning verleend naar aanleiding
van een daartoe gedaan verzoek door de heer

namens de " Zuid-Molukse Jongeren".

. . i

Op zondag, 15 augustus 1976* te 08.15 uur arriveer
den op het Plein alhier zeven Zuid-Molukse Jongeren met
de navolgende twee personenauto's s

De zeven Zuid-Molukse Jongeren installeerden zich
met hun slaapzakken op een met dranghekken afgebakende
plaats op het verhoogde middengedeelte van het Plein,
nabij de Lange Poten en tegenover het Ministerie van
Defensie alhier.
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Vervolgens bevestigden zij aan de dranghekken twee
vlaggen van het " FKETILIN " ( Revolutionair Front voor
Onafhankelijk Oost-Timor ) en diverse spandoeken met onder
andere de opschriften:

- " Hun strijd , Onze strijdl ! "
- " Zuid-Molukken toen ! Oost-Timor NUT ? "
- " Pretilin, onafhankelijk of dood."
- " SOEHARTO is de Hitler van Zuid-Oost-Azië."
- " Save East Timor. "
- " Voor onafhankelijk Oost-Timor, direkte terugtrekking

van Indonesische troepen. "

Van zondag 15 augustus^1976 tot en met donderdag 19
augustus 1976 werden door de deelnemende hongerstakers aan
het publiek pamfletten uitgereikt in de Nederlandse-,
Engelse- en Duitse taal. ( zie bijlagen I, II, III en IV).

Eén van deze pamfletten blijkt afkomstig te zijn van
het Komité" Onderdrukte Volken ini en bij Indonesië " (KOVI)
postbus 11144 te Amsterdam. Dit pamflet bevat de oproep
om op zaterdag 21 augustus 1976 te Amsterdam te demonstrer
.tegen het Indonesische Generaalsregime. Als penningmeester
van het KOVI wordt genoemd: R. PATTIAPON. Bleekerstraat 4
te Groningen, postgiro 3620085. ( zie bijlage I

Op dinsdag 17 augustus 1976 werd door de hongerstaker
een telegram ontvangen van de Wageningse Studenten Organis
tie " Imperialistisch Collectief " met de navolgende in-
houd:

" Solidair met jullie protest en hongerstaking. Geen
annexatie van Oost-Timor door Indonesië. Tegen Nederlandse
hulp aan Soeharto."

Dit telegram bleek op dezelfde datum te 09.35 uur te
zijn verzonden in Wageningen

Op donderdag 19 augustus 1976 te 13.30 uur werd door
de hongerstakers een telegram ontvangen met de navolgende
inhoud:
" Veel succes met jullie aktie. OCTOPUS 100 # solidair,

Dit telegram is teu Ede verzonden door het Jongerencentrum
" Octopus ", ' te Ede.'

Op vrijdag, 20 augustus 1976 , werden door de honger-
stakers pamfletten verspreid met daarin een oproep aan de
Nederlandse Jeugd.( zie bijlage V

Op dezelfde datum omstreeks 15.00 uur werden de slaa;
zakken en spandoeken in twee personenauto's
opgeborgeni
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Voorts werd geconstateerd, dat éln der hongerstakers
met een blijk -van herkenning werd aangesproken door de be-
stuurder van een beige Volkswagen,
Dit kenteken is afgegeven aan:

Op dezelfde datum omstreeks 15.15 uur werd , na het
voorlezen van een proclamatie, de. hongerstaking beëindigd.

Geruchten, dat de: hongerstakera. zouden behoren tot de
Zuid-Molukse Studentenbeweging " PATTIMUEA " konden voor-
alsnog niet worden bevestigd.

Gezien:

r



*•*'WIJ ZUIDKOLUKSE JOriGiSHKM DEZE HONGERSTAKING; f*

liet duzö protest-hongerstaking willen wij de aandacht van de wereld vestigen, op het feit

dat het Suharto— regiem vun Indonesië Oost— Timor heeft ingelijfd.

Wij protesteren t e {je r i u u inlijving van de Demokrat ische Republiek Oost-Timor door Indone

sië.

1. Do inlijving van Gofjt-Tiinor is oen logo bewering omdat het grootste doel van Oost—

Timor nog in handen van het volk en het Fr';tilin is (do bevrijdingsbeweging van Oost-

Ti;nor). Toch demonstreren wij, omdat de valse indruk, dat Oost~Timor zou zijn inge-

lijfd als aanleiding of uitvlucht kan worden gebruikt om de zaak van Oost-Timor ala

afgesloten te beschouwen, terwijl oen volk bloedt, lijdt on hongert onder Indonesi-

sche kogels ("kogels" is daarbij zacht uitgedrukt).

2» De beweerde inlijving werd gebaseerd op een marioncttonbosluit van 28 landverraders

en ondemokratisch geweld.

3. Alleen het Fretilin is de. enige feitelijke vertegenwoordiger van hot volk van Oost-

Timor. Daarom ook alleen kon het in het binnenland- en nu nog steeds -standhouden.

Wij willen hiermee ook protesteren togen het feit, dat Nederland hot Indonesische

generaalsregiem ondersteunt door ontwikkel ingchu ly en door de levering van oorlogs-

tuig, zoals de recent gestarte bouw van 3 korvetten in Rotterdam, die bestomd zijn

voor de Indonesische marine,

4» Als Zuidmolukkers voelen wij ons verwant mot hot Oost-Timorese volk. Historisch,

omdat wij 26 jaar geleden in dezelfde omstandigheden verkeerden, namelijk als oen

staat, overrompeld door het Groot-"Indonosic>oh " imperium.

Politiek, omdat wij strijden voor een internationaal politiek recht, het rocht op

zelfbeschikking; verraden als dit recht woi-ui, koer op keer, door elke niouwe natie

die die zelfbeschikking eenmaal heoft bereikt.

Hij vragen van ieder rochtslievend burger van elk land tor wereld om voor Oost— Tjmoi

op te komen waar dat maar nodig is.

Net zo roepen wij allo Zuidmolukse jongeren ot- on het Fretilin te steunen als een

broeder in de strijd tegen Indonesië, arfgenaan. var het kolonialisme.

Algemeen werd verwacht, dat Indonesië do inlijvir : >ff rcieul bekend zou makon op zijn

Nationale feestdag, 17 Augustus 1976.

Om eventuele protesten te slim af te zijn, hield nor? MC schertsvertoning een maand oer-

der, op 17 Juli 1976.

De wereldopinic scheen toen even de waakzaamheid verlorer te hebbon. En Portugal ruild<

toen enkele van zijn gevangengenomen militairen in voor eon half eiland mot een miljoei

voor hun bestaan strijdende inwoners. Zelfs de morele vn juridische steun van het oudo

moederland Portugal is due weggekocht.

Indonesië kronkelt aich in allo mogelijke politieke bochten om de veroordeling van de

rechtvaardige wereld te ontlopen,

Laat hen dat niet gelukken.

Laat Uw hart spreken voor het verdrukte volk van Qost-Timor.

Namens, de deelnemers aan de hongerstaking.



KOMITE OTOERDRUKTE VOLKEN KH EN BIJ IiroONESIE ( K.r*.V.I.)

POSTBUS 111 44 AMSTERDAM

IN AMSTERDAM

DEMONSTRATIE TEGEN HET INDONES lESE GENERAALS REGIME

OP ZATERDAG 21 AUGUSTUS \ VANAF DE DOKWERKER

J.D.MIJERPLEIN. AANVANG DRIE UUR

VERGADERING MA DE DEMONSTRATIE GEBOUW DE BRAKKE GROND

IN DE NES.AANVANG OM ONGEVEER KWART OVER VIER

UITGENODIGD OM VERANTWOORDING AF TE LEGGEN VAN HET REGE-

RINGSBELEID : MINISTER PRONK

SPREKERS O.A. A.v.d.SPEK LID VAN DE TWEEDE KAMER,EEN ZUID-

MOLUKSE JONGERE VAN DE WERKGROEP ZUID-MOLUKKEN UIT GRONINGEN

HET K.O.V.(.VERKLAART ZICH VOLLEDIG SOLIDAIR MET DE IN
HONGERSTAKING ZIJNDE ZUID-MOLUKSE JONGEREN TE AMSTERDAM EN IN DEN HAAG.

Zojuist verschenen een uitgave van het K.O.V.I.

INDONESIË ONDER DE LAARZEN VAN DE GENERAALS-KLIEK

Maak fl. 3,50 over aan de penningmeester van het K.O.V.I
R.Pattiapon, Bleekerstraat 't te Groningen.
Postglronummer: 36 20 085



«. SOÜTH-MOLÜCCAS YOÜTH. ABE ON A HTOQERSTRIOit

l -With this protesthungerstrike we want to put the attention of the'world to the

f ,• faot that the Suharto-régiöe of Indonesia has annexated Bast-Timor.

» We :protest strongly against this annexation of the Democratie Republlc East-

' Timor by Indonesia l

J 1. Tha annexation of East-Timor is an empty assertion because the major part

. v ' of East-Timor is still in the hands of the people and of the liberationmove-

:.', ment of East-Timor, Fretilin. Still we demonstrate because the falae impres-

. • : ' sion is being spread that the oase Bast-Timor is closed, now that she is an-

nexated offioially. But in the meantime the people of Bast-Timor bleed, suf-

;fer and honger under the bullets of the indonesian repressors ("Bullets" i's

a soft word for the brutal repression). :

:, • Z, The socalled annexation was based on a decision of the east-timorese puppet-

V government of Indonesia; a Hgovernment" of 28 traitors, installed by Indone-

- . sia. and enforced by voilence against the people's will.

, -'.' .-— > pnly Pre t il in ia the legal and factual representative of the people of Bast-

Timor. That is also the reason why they could continue to govern and still

are holding out in the interior.

4. Also we want to protest with tljis against the Dutoh Government which supports

' the indonesian génerale-régime with "developmentaid" and by supplying war-

naterial, as the reoehtly started construction of three navy-shlps in Hot-

-. ' t er dam, Which will be delivered to the indonesian war-navy.

\« As South'-Moluocas we feel askin to the east-tinorese people. Histori ally
*"'ÎJ ••

"y '̂because 26 years agO we .found ourselves in the same oonditions, a State

f . , taken by surprise by the "Great-Indonesian" Empire. Politically we feel our-

selves' related because they struggle for their international political rights,

: ;4;. 'the xight of selfdétermination; betrayed as this right is, time on time, by

l f- -, evéry new nation when she haa reached that self-determination.

.Jp. _ Ve aak everv citizen with a sense of .lustice. of every country in the world.

i 't.;£ td iStana up for'East-Timor. wherever that's necessary !

'*-:.•;..- In'ïiLa,;eattea,way we called on all youth of the South-Molucoas, to support

'•li the Fretiïïa as a brother in 1;he struggle against Indonesia, heir of oolo-

nialien, • ...... ....

It was generally expected that Indonesia would annexate East-Tinor offieially

, . on^its national holiday, the l?th of August. But in order to give no time for

pretests, the annexation, which was a oomedy, was held a month earlier, the

17th o f July. ' • ' ' ' : ' .

Worldopinion seened to have lost its alortness for a moment. And Portugal

,then exchanged some of its captured military for half an island with one

million inhabitants, who were and are struggling for their existence and in-

dependence.

.Even the possibility of moral and juridical support of the old motherland

Portugal has been bought off that way.

'.l. Indonesia is twisting in all possible politioal ways to escape condemnation

•' of the democratie forces in the world. Let ue take care that they won't get

away with that.

Let your hèart speak for the repressed people of East-Tinor !!

The participanta of the hüngerstrike.



P
WARPM VIIB. Südmolukkiache Jugend. IN PIESEN HUHGERSTRBIK GETRETE» SIN

Mit dieBen Protesthungerstreik wollen wir die ganze Welt darauf aufmersao

dass das Suhartoregime von Indonesien Osttinor einverleibt hat.

Wir protestieren krSftig gegen die von Indonesien ausgeführte Einverleibung der

Deraokratischen Republik Osttiraor.

1. Die Einverleibung Osttinors ist eine loera Behauptung, denn das grösste Teil

Osttiraors wird von dem Volk und den FRETILIN (Befreidungsbewegung Osttiraors)

beherrsoht.

Trotzdem demonstrieren wir, weil die falsohe Behauptung Osttimors Einverlei-

bung der Anlass oder die Ausflucht dazu sein könnte das Problera Osttimors für

beendet zu halten. Abers ein Volk blutet und leidet unter die indonesischen

Kugeln. (Kugeln ist eigentlioh noch zu schwaoh ausgedeutet) .

2. Die sogenannte Einverleibung wurde basiert auf das Besohluss der Osttimoresi-

sohen Regierung; eine Regierung von 28 LandverrSter, installiert von Indone-

sien und mit Gewalt erzwungen gegen den Volkswillen.

3- Hur das Pretilin ist der fakto Vertreter des Volkes Osttimors. Deswegen allein

könnte das Fretilin sioh in Inneland halten, und halt es sioh noch immer.

4- Hierdurch wollen wir auch protestieren gegen die hollandische Kegierung, die

das Indonesische Generalsregime unterstützt mit sogenannter "Entwichlungshilf e"

und mit Lieferung Kriegsmaterials, wie der kürzlioh gestarteten Konstruktion

dreier Korvetten in Rotterdam, bestimmt für die Indonesische Marine.

5- Wie Südmolukker fühlen wir uns Brüder des osttinoresischen Volkes. Historisch,

weil wir uns vor 26 Jahre unter den selben DrastSnden befanden: nSmlich wie

einen Staat überrumpelt von Gross-"Indonesischen" Inperiua. Politisoh, weil

sie karapfen für ein internationales politisches Recht, ein Anrecht auf Selbst-

bestimnung; immer wieder wird dieses Recht mit den Pussen getreten wenn jede

neue Nation diese Selbstbestiramung erworben hat.

Wir bitten .ieden reohtliebenden Bürfter jedes Landes auf der Welt für Osttimor

einzutreten wo das notwendig ist.

Ebenso riefen wir die gesaotliche südnolukkische Jugend auf das Fretilin zu

unterstützen wie ein Brüder im Kampf gegen Indonesien, Erbé des Kolonialisraus .

Allgeraein wirdet erwartet dass Indonesien Oattimor offiziell an seinen nationalen

Feiertag, dem l?. August, wurde einverleiben. Urn etwaige Proteste zu vermeiden

fand diese KomSdie schon an 17. Juli statt. Die Wachsamkeit der Weltneinung

schien denn ein Moment nachgelassen zu haben. Und Portugal tauschte einige seiner

gefangenen Militare für eine halbe Insel, wo eine Million Menschen kampfen für

ihr Leben und ihre ünabhangigkeit. So ist sogar die Möglichkeit noralischer und

juridischer Unterstützung vom vorherigen Mutterland Portugal weggekauft.

Indonesien schlangelt sich in allen möglichen politischon Ausflüchte ura Verur-

teilung von den denokratischen Kraften auf der Welt zu vermeiden. Moge das nicht

geschehen.

Zeig ihr Hertz für das bedrangte Volk Osttimors ! I

Die Teilnehmer des Hungerstreiks.



OPROEP AAN DE NEDERLANDSE JEUGD
.L.L_i.._____.._...-..___.._____.._......__.._

Den Haag, 20 aug. 1976 , -^
C

De in hongerstaking zijnde Zuid-Molukse jongeren doen vandaag *
20 aug. een dringend beroep op de Nederlandse jeugd tot actie
over te gaan tegen de steun die de Nederlandse regering verleent
aan het Indonesiese generaalsregime.
Door zogenaamde ontwikkelingshulp, wapenleveranties en de bouw
van oorlogsschepen(momenteel zijn drie korvetten in aanbouw in
Rotterdam) steunt de Nederlandse regering het fascistiese gene-
raals-regime dat in strijd met alle internationals rechtsnormen
de D.R.O,T. overvallen heeft en nub bezig is de bevolking van
Oost-Timor uit te moorden. '•

EIST MET ONS: DE ERKENNING DOOR NEDERLAND VAN DE DEMOKRATIESE

REPUBLIEK OOSTJTIMOR
DE VRIJLATING VAN ALLE POLITEKE GEVANGENEN IN
NEDERLAND EN INDONESIË

DE ONMIDDELLIJKE STOPZETTING VAN IEDERE MATERIELE
EN POLITIEKE HULP AAN INDONESIË VAN SUHARTO
DE DIREKTE STOPZETTING VAN DE BOUW VAN DE DRIE
OORLOGSSCHEPEN VOOR INDONESIË

LEVE DE STRIJD VAN HET VOLK DER ZUID MOLUKKEN

LEVE DE STRIJD VAN HET VOLK IN OOST TIMOR

LEVE DE STRIJD VAN ALLr ONDERDRUKTE VOLKEN TEGEN HET
GEMERAAL5REGIME IN INDONESIË

—J.J.JLJ..

Aan de pers (onder embargo)

Op 20 aug des middags om/S'.öo uur zal op het plein een speciale
manifestatie van de* hongerstakers, plaatsvinden ter herdenking
van de slachtoffers van het Suherto-regime.



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

aturo 2 2 SEP. 1976

ÏO

.. £ *..
Distr.: BFA-BOA-BOP-HC

Afschr.: BO:

Betreft:
Hongerstaking van de Zuid-Molukse .longeren, in Amsterdam.

Hierbij zend ik U, in fotocopie, een persbericht alsmede een aan
de Nederlandse vakbonden verstuurde brief van 20-8-76, naar de
inhoud waarvan kortheidshalve wordt verwezen.

200 A 03



ZESDE DAG VAN DE HONGERSTAKING VAN DE ZUID-MOLUKSE JONGEREN IN AMSTERDAM EN

DEN HAAG( 20 augustus 1976)

PERSBERICHT

Na overleg hebben de Zuid-Molukse jongeren die in hongerstaking zijn sedert
zaterdagavond 1U augustus 1976 in Amsterdam en Den Haag, besloten hun honger-
staking te beëindigen op vrijdag 20 augustus om 16 uur.

In Den Haag zal door de hongerstakers een bijzondere manifestatie worden gehou-
den om 15 uur voor het gebouw van het ministerie van justitie

De Zuid-Molukse jongeren zullen hun protest-en informatie-aktie over de Indone-
siese overval op Oost-Timorvoortzetten in Amsterdam voor de Westerkerk tot aan
het. begin van de demonstratie die gehouden wordt op zaterdag 21 augustus a.s.
des middags om 15 uur vanaf de Dckwerlter (J.D.Meijerplein) te Amsterdam.
Deze demonstratie zal besloten worden met een bijeenkomst in gebouw De Brakke
Grond in de Nes om kwart over vier.
Voor deze vergadering is ook minister Pronk uitgenodigd.
De demonstratie en de vergadering zijn georganiseerd door het Komite Onderdrukte
Volkeren in en bij Indonesië ' K.O.V.I.) Postbus 111 UU Amsterdam.
Zij zijn bedoeld om steun te verlenen aan de strijd van het Oost-Timorese volk
tegen de invasie van het Indonesiese generaals-regime en tevens om te proteste-
ren tegen de levering van vliegtuigen en oorlogsschepen door Nederland aan
het fascistiese Indonesiese regime van Suharto.



ZESDE DAG VAN DE HONGERSTAKING VAN DE ZUID-MOLUKSE JONGEREN IN,AMSTERDAM EN DEN HAAG
20 augustus 1976

=_^^^_YMCINTJA^E|=M=4LLE_AKD|SS="V|KBpTOi5^^i|iE^^

*•«* *M*W d
B£/y/.f&t l

rlKKBuüiusiJ iin 'iro:

Het is u zonder twijfel bekend dat in Nederland door arbeiders gewerkt wordt aan de
bouw van vliegtuigen en oorlogsschepen voor het Indonesiese generaalsregime.
Deze schepen en vliegtuigen zullen als ze zijn afgeleverd gebruikt worden voor de
voortzetting van de onderdrukking van de nationale minderheden en vooral van de ar-
beiders en boeren in Indonesië. Ook zijn de wapens bestemd voor het breken van het
verzet van het Oost-Timorese volk dat na zich bevrijd te hebben van de eeuwenlange
Portugese slavernij ,nu gewapender hand zich moet verdedigen tegen een overval van
de fascistiese generaals uit Djakarta.
Nooit en te nimmer kan het voor de Nederlandse vakbonden een argument zijn, dat de
fabrikage van oorlogsmaterieel voor fascistiese regimes zoals dat in Indonesië, werkge-
legenheid schept voor de eigen arbeiders.
De Australiese vakbeweging geeft ruime, daadwerkelijke steun aan het Fretilin, de
politieke organisatie van.het Oost-Timorese volk en aan de regering van de Demokra-
tiese Reprbliek Oost-Timor.
HEEFT DE NEDERLANDSE VAKBEWEGING NIET EVENEENS DE DWINGENDE PLICHT TOT SOLIDARITEIT
MET DE OOST-TIMOREZEN ?

Er worden op dit moment in Rotterdam korvetten gebouwd voor Indonesië. Voorlopig zijn
het er drie, maar er zullen meer volgen.
Kunt u toestaan, dat het werk van Nederlandse arbeiders gebruikt wordt voor de onder-
drukking van Indonesiese en Oost-Timorese arbeiders ?
Terwijl de vakbeweging hier zich moet verzetten tegen verslechteringen van de lonen en
andere arbeidsvoorwaarden van de arbeiders wordt een van de meest korrupte regimes in
de wereld vanuit Nederland met honderden miljoenen "ontwikkelingshulp" gesteund.
Dat geld is voornamelijk afkomstig van arbeiders. En van die honderden miljoenen gul-
dens die Nederland aan Indonesië geeft om "goodwill" te kweken voor de oliemaatschap-
pijen, Philips, Unilever, Akzo en andere kapitalistiese plunderaars, verdwijnt het
allergrootste deel van die miljoenen in de bodemloze put van de korruptie.
Kan dat geld niet beter aan Nederlandse arbeiders ten goede komen ?
Wij doen een dringend beroep op de Nederlandse vakorganisaties hun leden op te dragen
geen werk te verrichten voor het Indonesiese generaalsregime en de bouw van oorlogs-
schepen en vliegtuigen onmiddellijk te beëindigen.
Wij vrageu u tevens solidariteit te betuigen met de strijd van het Oost-Timorese volk
en alle morele en materiële steun te verlenen aan het Fretilin en aan de rechtmatige

_ regering van de Demokratiese Republiek Oost-Timor.

Ten slotte vragen wij uw aandacht voor het probleem van onze eigen volksgroep, de
Zuid-Molukkers in Nederland.
Tot nu toe is er niet of nauwelijks binding geweest tussen de strijd van de Zuid-Moluk-
kers in Nederland voor dé bevrijding van hun land en de strijd van de Nederlandse ar-
beiders voor hun bevrijding uit een onrechtvaardige maatschappij.
Wij zijn van mening dat uw strijd en die van ons een gemeenschappelijk strijd dient
te zijn en dat de Nederlandse arbeiders en de Zuid-Molukse arbeiders en jongeren hand
in hand dienen te gaan.
Het zal u'niet verwonderen•als wij staan op het behoud van onze eigen identiteit,-maar
voor het overige zo menen wij kan en moet er- gemeenschappelijk worden opgetrokken.
Onze groep Zuid-Molukse jongeren wil een bijdrage leveren aan het doorbreken van het
sosiale en politieke isolement waarin de Zuid-Molukkers in Nederland in de afgelopen ..
decennia hebben verkeerd en dit kan alleen geschieden door het tot standbrengen van
een verbinding van de strijd van de Nederlandse arbeiders en die van de Zuid-Molukkers

Wij hopen oprecht dat u onze mening zult kunnen delen en dat dit op korte termijn
uit daden zal blijken.

20 augustus 1976 De in hongerstaking zijnde Zuid-Molukse
jongeren in Amsterdam en Den Haag



D Zo nodig andere rubricering aangeven.

AGD

slum 5 OKI. 1976

Distr : Bijlagen):

Afschr.: «o /r/.

Betreft: ZuicLaoluksft hongerstakers

In de week van 15 tot 20 augustus j.l. werd een hongerstaking
gehouden door Zuidmolukse jongeren in Amsterdam en Den Haag.
Zie voor hun motief de bijlage»
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WAAROM WIJ ZUIDMOLUKSE JONGEREN DEZE HONGERSTAKING'HOUDEN

Met deze protest-hongerstaking willen wij de aandacht van de wereld vestigen

op het feit, dat het Suharto-regiem van Indonesië Oost-Timor heeft ingelijfd.

Wij protesteren tegen de inlijving van de Demokratische Republiek Oost-Timor

door Indonesië.

1. De inlijving van Oost-Timor is een lege bewering omdat het grootste deel van

Oost-Timor nog in handen-van het volk en het Fretilin is (de bevrijdingsbe-

weging van Oost-Timor).

Toch demonstreren wij, omdat de valse indruk, dat Oost-Timor zou zijn inge-

lijfd als aanleiding of uitvlucht kan worden gebruikt om de zaak van Oost-

Timor als afgesloten te beschouwen, terwijl een volk bloedt, lijdt en

hongert onder Indonesische kogels (kogels is daarbij zacht uitgedrukt).

2. Do beweerde inlijving werd gebaseerd op een marionettenbesluit van 28 land-

- verraders en ondemokratisch geweld.

3. Alloen het Fretilin is de enige feitelijke vertegenwoordiger van het volk van

Oost-Timor. Daarom ook alleen kon het in het binnenland - en nu nog steeds -

standhouden.

Wij willen hiermee ook protesteren tegen het feit dat Nederland het Indone-

sische generaalsregiem ondersteunt door ontwikkelingshulp en door de leve-

ring van oorlogstuig, zoals de recent gestarte bouw van 3 korvetten in

Rotterdam, die bestemd zijn voor de Indonesische marine.

4. Als Zuidnolukkers voelen wij ons verwant met het Oost-Tiraorese volk. Histo-

risch, omdat wij 26 jaar geleden in dezelfde omstandigheden verkeerden, na-

melijk als een staat, overrompeld door het Groot-"Indonesisch" imperium.

Politiek, omdat wij strijden voor een internationaal politiek recht, het

recht op zelfbeschikking; verraden als dit recht wordt, keer op keer, door

elke nieuwe natie die die zelfbeschikking eenmaal heeft bereikt.

tfU VRAGEN VAN IEDER RECHTSLIEVEND BURGER VAN ELK LAND TER WERELD OM VOOR OOST-

TIMOR OP TE KOVEN WAAR DAT MAAR NODIG IS.

Net zo roepen wij alle Zuidmolukse jongeren op om het Fretilin te steunen als

een broeder in de strijd tegen Indonesië, erfgenaam van het kolonialisme.

Algemeen werd verwacht dat Indonesië de inlijving officieel bekend zou maken

op zijn nationale feestdag, 17 augustus 1976.

Om eventuele protesten te slim af te zijn, hield men de schertsvertoning een

maand eerder, op 17 juli 1976.

De wereldopinie scheen toen even de waakzaamheid verloren te hebben. En Portugal

ruilde toen enkele van zijn gevangengenomen militairen in voor een*half eiland

met een miljoen, voor hun bestaan strijdende, inwoners. Zelfs de morele en juri-

dische steun van het oude moederland Portugal is dus weggekocht. Indonesië

kronkelt zich in alle mogelijke politieke bochten om de veroordeling van de

rechtvaardige wereld te ontlopen.Laat hen dat niet lukken. Laat uw hart spreken

voor het verdrukte volk van Ooat-Timor.

Namens de deelnemers aan de hongerstaking.
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( jemeentepolitie Venlo

C emeentepolitie - postbus 52 - 5911 HA Venlo

Aan
het hoofd van de B.V.D.
Pres.Kennedylaan 25
te
/s-G- r a v e n h a g e.

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk

94/77

Venlo (telefoon 077-14551 •)

2 1 . 9 . 1 9 7 7

Hierbij bericht ik U het volgende:

Op 11 september 1977 te plm.00.08 uur,zag een politie-

patrouille bij het verlaten van het bureau Lohofstraat, da~

2 Zuid—TTolukkers een zgn.inolotov-coktail naar de voor het

bureau staande surveillance-auto's gooiden. De Zuid-Moluk-

kers sloegen op de vlucht. Zij zijn tot op heden niet ge-

identifiveerd kunnen worden. Het vuur v/e r d geblust, terwijl

dankzij de vroege ontdekking geen schade werd aangericht.

Op 18 september 1977 te plm.00.03 uur v/e r d kennisgege'

ven dat 2 zgn.molotov-coktails door ruiten van de huishoud'

school aan de Prinses Bee.trixstraat waren gegooid. Deze

school is gelegen op een afstand van plm.50 meter van het

bureau Lohof straat. In de school was brand ontstaan die

door de brandweer geblust moest worden. Enkele stoelen en

banken werden vernield. Op het tijdstip dat de ruiten werd

vernield, is door een buurtbewoner gezien dat zich enkele

jongens met een donkere huidskleur bij de school ophielden

De muren van deze school zijn in het verleden wel een

beschreven met H.M.S.leuzen.

Dezerzijds is een onderzoek gaande.

De van politie,

101-6.000-6-77



Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst :

Naam

Door :.

phr.

Nummer:

Datum ;_

Tijd -. 11.10

AC D

Betreft: Bxplosie in Capelle/IJssel Gezien door:

HBVD PHBVD HC Pil

Bericht:

Vannacht heeft op het sportterrein, gelegen aan de Banda Nera
in Capelle a/d IJssel een vrij zware explosie plaatsgevonden,

waarbij een tamelijk g-oot gat in de grond werd geslagen.
De omgeving dreunde van de explosie.

Direct na de explosie verdwenen met grote snelheid een tweetal

betreet:

Op verzoek van ID/Capelle is CFO/
gaan nemen.

samen niet de ID poolshoogte

CFO/ deelde Sater mede dat er slechts sprake is van een
gat niet een doorsnee van ca 10 cm en een maximale diepte van 3 cm,
terwijl het gras rondom het gat wat geschroeid was.

Er wordt geen assistentie van de Technische Opsporingsdienst gevraagc

Act ie

3CHA20M


