Contact van Ambonezen
de met R.I. resp Ind Ambassade

1 t JA,l 19?i i
Bijl.
RAPPORT VAN C

AAN : CFO
NH. : 10908

8-1-1971

BETR. : Oprichting K.U.R.P.I.

Van de politie Hoogeveen werd op l6.12.?0 het navolgende
vernomen.
In een brief aan de burgemeester van Hoogeveen deelt de
Molukse dominee
het navolgende mede:
Op 2.11.70 werd opgericht de K.U.K.P.I. = Komitê ümum Rakjat
Persatuan Indonesia.
Het bestuur telt 12 leden.

ACD/
Dur»!.

h,-.,- 1 7 mi 197!

RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

ra. : 11303.

15-3-1971

BETR.:

Op 4.3.71 werd via de Rijksrecherche te 's-Hertogenbosch
het volgende vernomen:
deelde mede, dat de Rijksrecherche het onderzoek
in handen heeft tegen enige politieambtenaren, die enige
weken geleden op Zuidmolukkers geschoten hebben tijdens
ongeregeldheden in een café te Den Bosch.
De advocaat van één van de verdachten
had uitgelaten dat
Indonesische inlichtingendienst werkt

voor de

ACD»

3 1 HAfiRÏ 1971

RAPPORT VAN C
AAN

10 maart 1971-

: CFO

HH. : 11.377
BBTR.ï Molukkers Nederland/Indonesië

Uit
navolgende vernomen:

werd op ^.3.71 het

Sinds geruime tijd gaan Molukkers, die in Nederland gevestigd zijn naar Indonesië om in de Molukken familie
te bezoeken.
Opmerkelijk is, d&t allen, die een bezoek aan de
Molukken brachten, zeer enthousiast zijn over hun vacantie
aldaar en dit ook ronduit verklaren in de NederlandsMolukse gemeenschap.
Hun verklaringen komen hoofdzakelijk hierop neer:
- bij het bezoek aan de Molukken is hen van Rl-zijde
niets in de weg gelegd; men kan zich absoluut vrijbewegen;

- er is geen voedselgebrek of armoede; ook geen overdaad;
- in de Molukken bestaat geen behoefte aan de RMS en
het RMS-idee leeft daar beslist niet.

-2-

-2-

Korte tijd geleden werd o.l.v.
opgericht
de Badan Pemuda.
De hierbij aangesloten jongeren zijn zeer recalcitrant*
De Molukse Stichting RELA, waarbij aangesloten jonge
Molukse intellectuelen, houdt zich bezig met activiteiten
gericht op ondersteuning van sociaal/maatschappelijke objecten in de (Rl)-Molukken (zie bijlage)
.Mede door toedoen van deze RELA-jongeren worden andere
Molukse jongeren beinvloed, in die zin, dat men zich
steeds meer afvraagt of het in stand houden van het RMSidee nog wel reëel is*
Tot deze ontwikkeling draagt ook bij het rechtstreeks contact dat zich langzamerhand uitbreidt (bezoek aan de
Molukken; gesprekken met Molukse intellectuelen die Nederland bezoeken.

^,;r, 1 1 JW 1971

RAPPOHT VAN C

AAN

: CFO

Mr.

: 11.852

Betr.:

11.6.71

Overleg BP - Hl.

Van
werd op 29-1-1971 het navolgende vernomen.
Naar aanleiding van de suggestie destijds door
Minister LUNS gedaan, staat de Heg. HANUSAMA nog steeds open
voor een gesprek met de BI. Zij wacht echter op het RIinitiatief.
Men gelooft echter niet dat de RI als gesprekspartner, perso
nen zullen aanwijzen op ministerieel niveau.
Als het tot een gesprek zal komen dan denkt men dat van BIzijde
de leiding zal hebben.
Voor de regering MANUSAMA betekent dit, dat van haar kant
geen Ministers aan het gesprek zullen deelnemen maar 3 vertrouwensmensen uit de BP worden aangewezen.
•
Voor de Heg. MANUSAMA staat vast dat een gesprek alleen dan
zin heeft als het een politieke basis heeft en niet alleen
maar maatschappelijk/sociale problemen betreft.

RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

NR.

: 11.960

30 juni

1971.

BETR.: RI en Zuidmolukkers

Van
werd op 9.1.?1 het navolgende vernomen:
Vanuit de RI-Ambassade Brussel worden ex-KNIL-militairen
(Zuidmolukkers) in Nederland bewerkt om inlichtingen te
verschaffen over de Zuidmolukee gemeenschap.
Noot; Bericht lijkt onwaarschijnlijk daar de II-Ambassadeden Haag zich reeds met de Ambonezen bezig houdt.

RAPPORT VAN C
AAN
NR.

30 juni 1971.

: CFO
: 11.951

BETR.: Stichting PM

Van
21.6.71 het navolgende vernomen:

werd op

Een dezer dagen zal bij notariële acte de Stichting
worden verleden van de Pembangunan Maluku.
De stichting PM wordt min of meer in de wielen gereden
door de zojuist opgerichte Badan Coördinatie Repatriatie
'die zich ook beweegt op het vlak van diT PM en steun
heeft van de RI-Ambassade.
is hierover ontstemd en heeft terzake contact
opgenomen met de El-Ambassadeur.
Oprichters van de BCR zijn:

ACD/

l 063*7/3

Dup!.

Datum :
RAPPORT VAN C.

Aan

: CFO

No.

: 1^.224

3 3 G E B Ü71

Biji.:
29.9.1971

Betr.: Mening LOKOLLO inzake Zuid-Molukse probleem.

Van
werd het navolgende vernomen.
LOKOLLO eö MANUSAMA zijn van mening dat noch het bezoek van
H.M. de Koningin, noch het gesprek SCHKELZER-MALIK iets zal
bijdragen tot de oplossing van het Zuid-Molukse probleem
in Nederland. En dit zeker niet, zolang de Zuid-Molukkers
(Reg. MANÜSAMA) niet daadwerkelijk betrokken worden bij de
pogingen dit probleem op te lossen.
De activiteiten van de S.P.M, worden door LOKOLLO verwerpen
omdat zij hij haar activiteiten "vlees noch vis" is en aan
het kernpunt "de souvereiniteit" voorbij gaat.
De S.P.M, zal dan ook niet aanslaan bij de Zuid-Molukkers ir
Nederland en uiteindelijk in het sip geraken.
Daar komt bij dat de hoofdfiguren in deze S.P.M, "niet veel
zaaks" zijn en ook duidelijk gericht zijn op de R.I.

DtAwr:

RAPPORT

VAN

AAN

: CFO.

N O.

: 15.326

C

3 8 FEB, 1972

7-2-1972

Betr.: Discussie-avond van de RPI.

Van
het volgende vernomen.

werd op 6 januari 1972

De RPI (Rakjat Persatuan Indonesia) heeft het voornemen
eind januari 1972 in Nijverdal een discussie-avond te organiseren. Jongeren van de BP, MM en RMS-links uit Nijverdal en
omgeving zijn uitgenodigd aan deze discussie deel te nemen.
Het is
niet bekend waarover zal worden gediscussieerd.

ACD/
Dupli
D-turn: H FEU. «72
Bijl.:

RAPPORT

VAN

AAN

: CFO.

HO.

; 15.281

C.

d.d. 18.2.72

Betr.: Conflict in de Zuid-Molukse woonwijk te Breda.

Op 3-2-1972 werd van de I.D. te Breda (heer
bijgaand resumé ontvangen.
Meer details over dit conflict kon de I.D. niet geven.

Kort resumé omtrent de moeilijkheden in de ambonezenwi j k te Breda.

In de nacht van Zondag op maandag 30 op 31 januari 1972 is door
de surveillancedienst gemeentepolitie alhier op verzoek van de wijkraai
voor Ambonezen te Breda assistentie verleend in verband met onregelmatigheden .
Het hiernaar ingestelde onderzoek leverde het volgende resultaat opt
De flmbonees
keerde ongeveer 4 weken geleden terug uit
Indonesië van een vakan tiebe zoek . Hij is een van de voorstanders
voor terugkeer naar Indonesië en komt daar openlijk voor uit.
Op zijn verzoek heeft de Ambonees
die als vertrouwensman
optreedt voor de Indonesische ambassade, met een drietal Javanen
een openlijk bezoek gebracht aan het huis van
voor het geven
van adviezen voor een eventuele terugkeer naar Indonesië.
Hierbij was ook aanwezig
m e t zijn gezin.
Door hun eigen informatiedienst en door persoonlijke constatering van
de aanwezigheid van deze "verraders", zoals zij ze betitelen,
is er beroering in de wijk onstaan en heeft de K. P. K. onder leiding
van
die de grootste drijfveer is, zich met een aantal
jongeren vervoegd aan bedoeld perceel om de "bezoekers" te dwingen
de wijk te verlaten. Deze waren inmiddels reeds vertrokken,
Via de wijkraad werd geiist dat deze twee gezinnen op korte tijd
de woonwijk zouden verlaten, daar anders door de jongerengroepen
maatregelen zouden worden genomen.
De wijkraad werd een dag de tijd gegeven om deze situatie op te losser
Het zag er op dat moment naar uit dat beide gezinnen met geweld
zouden worden verwijderd indien de overheid hieraan niet meewerkte.
Na inschakeling van diverse instanties, die zich met de zorg van
de huisvesting van deze Ambonezen bezighielden, zijn er besprekingen
gevoerd, die tot op heden nog geen resultaat h a b b e n afgeworpen.

RAPPORT VAN C.
Aan

: CFO.

No. : 15.351
28.2.1972
Betr.: Afscheidsreceptie van de Indonesische ambassadeur.

Op 10-2-1972 werd van een relatie vernomen dat op de
receptie die de Indonesische ambassadeur bij aijn afscheid
gaf voor Zuidmolukkers aanwezig was
die op 31-8-1970 1/acT deelgenomen
aan de "bezetting van Wassenaar".
Verder waren geen "ex-bezetters" aanwezi/g geweest.
Onder de aanwezigen bevond zich wel
met een van zijn zoons.

•Verbinding : ïïo. 12

DOSS.J&XXX : 170/198
Onderwerp

ACD
's-Gravenhage, 9 maart 19.72
b ,,
datum Z ] !Urff 1972 j ""

: Activiteiten Zuid-Ivlolukkers

f~
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\OflM 3^3

Op Zaterdag 4 maart 1972 om omstreeks 23.00 uur
werden
ambtenaar Tbi.ï de Indonesische
te ' :•->—G-ra venha ge,
- ea"
., wonende te
Leerdam, door vier hen onbekende Zuid-ü.lolukkers
ontvoerd.
en
bevonden zich te Leerdam op
weg naar 's-G-ravenhage toen zij door deze Zuid-Kolukkers werden aangehouden.
Zij werden vanuit Leerdam naar Culemborg gebracht
waar zij voor een woning halt hielden.
Tijdens de rit van Leerdam naar Culemborg vertelden
de ontvoerders dat
en '
atEBaaexfeEH
ten minste 24 uur in gijzeling gehouden souden wordon
en als zij geen losgeld van f.50.000,- , te betalen
door de Indonesische Ambassade, zouden feE±ac±an storten
zij niet in vrijheid gesteld zouden worden .
werd door de ontvoerders geschopt en geslage
Het adres van de woning in Culemborg, waar gestopt
werd, is de beide slachtoffers onbekend. Zij moesten
in de auto blijven zitten, terwijl drie ontvoerders
het huis binnen gingen.
Toen deze aanxsHH weer uit het huis kwamen, v/as hun
aanvankelijk agressieve houding jegens de twee omgeslagen in een vriendelijke behandeling.
Vanuit Culemborg v/er d o. a. via ^indhoven gereden naar
Breda v/aar de twee werden afgeleverd bij een zekere
, vermoedelijk de Kampraad van de ZuidLiolukse woonwijk te Breda.
Hier v/e r d en zij goed behandeld doch aan een soort
verhoor onderwprpen.
Tijdens dit verhoor werdtndoor de verschillende aanwezigen informaties ingewonnen omtrent de organisatie
"Stichting Opbouw Llolukken", bijzonderheden over de
door de pro-Indonesische Zuid-I/Iolukkers onlangs genote
vakantie in Indonesië en tevens werd de vraag opgeworpen wanneer de nieuwe Indonesische Ambassadeur In
Nederland sou arriveren.
Op Zondag 5" maart 1972 om omstreeks 3.30 uur werden
en
naar het bureau van de Politie
te Breda gebracht, waar zij om omstreeks 11.00 uur
door een lid van de Indonesische Ambassade v/erden
deelden mede dat in het Zuid-ïlolukse kamp,
hoofdzakelijk door de K.P.K. vergaderingen worden
belegd, welke inhouden de planning om alle pro-Indonesische Zuid-IIolukkers uit de kampen en woonwijken in
Nederland te verwijderen. Ook zijn de plannen besproke
om naar de residentie van de Indonesische Ambassadeur
in 7/assenaar te gaan. Hun verdere voornemens aldaar
en datum van uitvoering sijn nog niet bekend.

Behalve in Breda zullen dergelijke bijeenkomsten
ook nog worden gehouden in ïTi j verdal en Wierden.
In verband met de huidige politieke controversen
onder de Zuid-Molukkers, geeft het antwoord op de
uit v/elke hoek of welke organisatie deze activiteiten
voortspruiten, een verward beeld.
V/el is medegedeeld dat deze en verschillende andere
acties op touw zullen v/orden gezet tot 25 april a. s.
opdat op deze dag van de herdenking van de R.1.1.3.proclamatie, bij het Zuid-ïlolukse volk gekomen kan
worden met een behoorlijke opsomming van de door de
R.H.S.-organisaties in Nederland verrichte activiteit!
deelde verder mede dat
zich in Nederland — verdeeld over verschillende woonwijken en kampen - ongeveer 6000 Zuid-ï.ïolukkers bevinden die zich min of meer als Indonesisch Staatsburger bij de Indonesische Ambassade hebben laten
registreren. Aangezien het over het algemeen kinderrijke gezinnen zijn, komt dit aantal neer op ongeveer
600 gezinnen.

(EINDE)

AAN

: H.E.

Van E. IX nö.

Bestemd voor

: HC./CFO.

Bericht op schr.:

dd.

Bijl.
Duplicaat bij

:

*

Datum verz.
Onderwerp:

Door aan:

Bestuurder CD. 822.

24

( Indonesische Ambassade )

Datum

notitie

Opgemaakt door:

2^-3-72
«

Op 23 maart 1972 werd door rapporteur geconstateerd dat de
bestuurder van de auto, merk Fiat 124, kenteken CD. 822
( dienstwagen Indonesische Ambassade ) te 10.15 uur, stond
geparkeerd, tussen de bomen ( geen officiële parkeerplaats )
op de Rijksstraatweg te Wassenaar, richting Leiden, even
voorbij de parkeerplaats afslag zijdeweg aldaar. In de wagen
bevonden zich geen passagiers.
Te 10.25 uur kwam een man aanlopen, die bij de bestuurder in
de wagen plaats nam. Zij gaven elkaar een hand en begonnen
een gesprek. Het betrof hier geen lift, welke aan een onbekend»
werd aangeboden. De bestuurder is daarna niet de Rijksweg
- richting Leiden - verder opgereden. Hoogstwaarschijnlijk
is de bestuurder met zijn passagier ia gemeente Wassenaar
gebleven.
Signalement passagier:
Mant ogenschijnlijke leeftijd 20 a 30 jaar, vermoedelijk een
ambonnees, donkere gelaatskleur, dik zwart lang haar, lengte
160 - 165 »• t gekleed in groen gevechtspak met zwarte alpino,
een militaire draagtas over zi^Jn schouder*
Signalement bestuurder:
Niet goed kunnen waarnemen.
Aantal door B IX bijgevoegde bijlagen: geen.
1s-Gravenhage,

sozAoi

2^ maart 1972.
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RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

Nr.

: 15.868

3etr.:

Suidmolukkers in Breda.

Van de ID te Breda (Hr.
volgende vernomen.

) werd op 28.3«72 het na-

In afwachting van de toewijzing van een woning buiten Breda
zullen de gezinnen
en
die nog steeds
op het pol.bur. vertoeven, ra.i.v. 23.3-72 tijdelijk worden
ondergebracht in een pand aan de Van Winkelstraat te i3reda.
De gezinnen
en
die te kennen hebben gegeven eveneens te willen verhuizen, verblijven nog steeds in
woonwijk.
Voorzover bekend hebben deze gezinnen nog geen moeilijkheden
ondervonden.
Van eerder genoemde
werd vernomen dat hem bekend
is dat er nog vier gezinnen zijn die uit veiligheidsoverwegingen de woonwijk te 3reda willen verlaten
De Hï ambassade toont vrij veel belangstelling voor de twee
uit de woonwijk geëvacueerde gezinnen. Op 27«3»72 arriveerde
in gezelschap van een onbekende man
op het pol.bur. voor een bezoek
aan de gezinnen
en
. Aan
deelde
mede dat hij met de twee echtparen wilde gaan dineren
en hoopt d.ra.v. drank hen over te kunnen halen er in toe te
stemmen naar de woonwijk terug te keren. Hij is nl. van mening dat zij in de woonwijk te 3reda thuis horen en acht de
kans klein dat bij een eventuele terugkeer een herhaling
plaats zal vinden van hetgeen er op '4.3«72 is voorgevallen.
verklaarde contact te hebben met
, secretaris
van de wijitr_aad te Breda en doende te zijn de fam.
ftifd KPK 3reda) "plat" te krijgen.
Indien hen dit lukt - aldus
- zal 90$ van de woonwijkbewoners achter hem staan. Tot slot deelde
mede dat
deze mededelingen vertrouwelijk zijn en verzocht hier niet
over te spreken.
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1UPPQHT VAN_C

AAN

: CFO

Nr,

:

Betr.:

16.5.72

16.00^
3el. onder Zuidmolukkers in Breda.

üp ^.3.1972 werd van de politie te Breda (Hr
en
hr
) vernomen dat op eerder genoemde datum te circa
13.ÜO uur een aantal Zuidraolukkers vrijwel gelijktijdig de
woningen binnen drongen van de gezinnen
en
,respectievelijk wonende
en
. Ruiten werden ingegooid en inboedel vernield.
,'die op dat tijdstip bij zijn ouderlijke woning
arriveerde,snelde zijn ouders te hulp en verwondde met een
steekwapen drie indringers. De indringers trokken zich hierop met,medeneraen van de gewonden,terug in het wijkgebouw voo:
een nader beraad. Aan ie inmiddels gearriveerde politie,die
o.ra. zorr? droeg voor afvoer van de gewonden werd door de
Zuidmolukkers te kennen gegeven dat zij de burgemeester v
wensten te spreken. Toen de burgemeester ter plaatse arriveerde eisten zij dat de twee gezinnen (
en
) onmiddellijk 3reda zouden verlaten en zo mogelijk, die zelfde dag nog, op een vliegtuig zouden worden gezet met bestemming Indonesië'.
Indien dit niet zou gebeuren zouden zij tegen deze gezinnen
maatregelen nemen. De burgemeester heeft hierop beide gezinnen in bescherming genomen en laten onderbrengen op het pol.
bureau.
De gemeente heeft voor hen elders in Breda twee woningen beschikbaar gesteld waar zij 6 maart in konden trekken.
Later op de avond werd van de voorzitter van de wijkraad,
, vernomen dat na het vertrek van beide gezinnen de rust in ie woonwijk was weergekeerd.
Tot slot deelde Hr.
mede, dat hij de namen heeft van
18 verdachten, die aan eerdergenoemde actie hebben deelgenomen. Op twee na zijn allen afkomstig uit Breda.

AC D
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CO

16.5.72

AAN
Nr.

!

Betr.:
:

16.008
Happort van de Wijkraad Breda.
1.

Op 8.^.1972 van de ID Breda (ilr
) ontvangen bijgaa
rapport van de wijkraad te Breda over de gebeurtenissen rond
de rel van k. 'j,. 1972.

l OCi 00
O
Achtergronden van de moeilijkheden In de Zuid-Molukse Wijk
te Breda, die hun hoogtepunt vonden op de 4e «wart J.l.

f2

In het kader van overheida(C.R.M)-beleidsvormlng inzake de ontruiming van nog bestaande woonoorden, vond negen jaar geleden de verhuizing plaats van Inwoners uit
het woonoord "Lunetten" te Vught (N.B.} - een gedeelte - , alsmede uit het woonoord
"Krulnlngen" te Krulningen, naar voor Zuid-Molukkers bestemde woningen In Breda-Oost.
BIJ de «e verhuizing werd aan de overheid - toen nog het Commissariaat Ambonezen Zorg
C.A.Z.- het advies vanuit de gemeenschap, bij monde van de gevormde wijkraad, gegeven dat de verhuizing van gezinnen die een afwijkende mening t.o.v. het hler-zijn
der Zuid-Molukse gemeenschap hadden (Indonesisch gericht), niet te plaatsen In de
Zuid-Molukse gemeenschap te Breda. Moeilijkheden voorzag men toen all!
Dit advies werd dus negen Jaar geleden gegeven!'.
Zoals te doen gebruikelijk werden de bezwaren van de zijde van het toenmalige C.A.Z.,
als niet ter zake zijnde, weggewulfd. Men was immers gewend aan het nenen van maatregelen over de groep Zuid-Molukkers zonder hen ook maar enigermate de gelegenheid
te geven hun gevoelens te uiten!!
De verhula-situatie in acht nemend - immers de werkgelegenheid, soholen voor de
kinderen, etc. vormden al genoeg problematiek - moest de wijkraad deze situatie
m.b.t, de verhuizing van vijf Indonesisch gerichte gezinnen accepteren.
Zij deed dit dan ook door, zonder aanzien» des persoons, deze gezinnen behulpzaam
te zijn bij het verkrijgen van meubelvoorschot, stoffering, e.d. Deze hulp werd
wel aanvaard door genoemde vijf gezinnen. Het werd dan ook gedaan zonder verschil '
te maken inzake politieke opvattingen of wat dan ook ! ;V ••••'•••'••**« <-rrM.. >•.-•£. $&*•?
De wijkraad respecteerde de mening van de gezinnen, maar verlangde tevens - en dat
was en is een democratisch goed recht - dat deze gezinnen zich onthielden van handelingen die niet strookten met de mening van de meerderheid. Wederzijdse erkenning
dus van eikaars mening als voornaam onderdeel van het goed doen functioneren van
de Zuid-Molukse samenleving ter plaatse en, naar onze mening, van elke samenleving.'
Teneinde als Zuid-Molukse samenleving goed te kunnen functioneren temidden van de
Nederlandse samenleving, besloot de wijkraad contacten te leggen met de burgerlijke
plaatselijke overheid en de politie.
Van de zijde van de landelijke overheid merkte men niets van activiteiten op dit
gebied, althans elke informatie hierover was de wijkraad onbekend. De vraag dringt
Zich dan op of één en ander aan de wijkraad werd onthouden.
Men moest het als Zuid-Molukse gemeenschap zelf maar uitzoeken!!
Wat de contacten betrof, in het bijzonder van politie-zijde werkte men mee door
o.a. het vertonen van voorlichtingsfilms.
Alle moeilijkheden, ruzie'a in Jeugd sociëteiten, café's, e.d., werden In nauwe
samenwerking met de polltle-autoritelten opgelost.
Te allen tijde stond de - op democratische wijze gekozen - wijkraad klaar om aan
moeilijkheden het hoofd te bieden. Zij deed dit, naast haar gewone dagtaak op fabriek en kantoor, zonder enige betaling en/of tegemoetkoming in de door haar gemaakte kosten. Het werd wel van de wijkraad verwacht en zij handelde ook dienovereenkomstig, maar er stond geen enkele t eg_enpre stat ie tegenover in welke vorm dan ook.
In het kader van de recreatie in de gelederen van de Jongeren in Breda, de ZuidMolukse Jongeren wel te verstaan, groeide de problematiek. Zonder er dieper op in
te gaan - daartoe leent zich de strekking van dit artikel niet - kon gesproken worden van een met de dag nijpender situatie. De wijkraad z*cht dan ook plaatselijke
contacten met Instanties, die zich op het terrein van de recreatieve sector en In
haar algemeenheid in de sector van opbouwactlvltelten in de samenleving, hun werkzaamheden hadden.

- aHet resultaat van deze contacten met het Kath. Inst. Ma. Welzijn (KIMW), het
Prot.Soc.Centr. (PSC), de Landelijkse Stichting Interkerkelijk Contact Comité
Anbcn-Nederland (ICCAN), de afdeling Jeugd- en Sportzaken van de Gemeente en
de Afdeling Molukkers van het Ministerie van C.R.M, hebben tot een positief
resultaat geleld, nu zichtbaar In een ontapannlngs- en ontmoetingscentrum in
de Zuid-Molukse wijk te Breda. Ook dit deed de WIJkraad In samenwerking net
een groep Zuid-Molukse Jongeren in Breda l
De vorige Burgemeester van Breda, Mr. Qeuljans, aanvaardde de vertegenwoordiging van de Zuid-Molukse wijkraad, wat door de huidige Burgemeester Ir. Merkx
werd overgenomen. Hieruit moet toch wel de gevolgtrekking voortvloeien dat
het bestaan van de wijkraad als positief door de verantwoordelijke plaatselijke
Instanties ervaren werd en nog steeds wordt. In volledige openheid werd het
takenpakket van de wijkraad met de burgemeester besproken en de mogelijkheden
tot een blijvende goede samenwerking.
In grote lijnen kwam het er op neer, dat in eerste instantie binnen het wijkverband een oplossing gezocht diende te worden en als In bepaalde gevallen de
situatie zich anders, bulten de door de wijkraad handelbare proporties, zou
ontwikkelen, de hiertoe bevoegde burgerlijke en/of politionele Instanties zouden worden ingeschakeld.
Hoofddoel was een zo goed mogelijk functionerende samenleving van Zuid-Wolukkers
onderling en In haar contacten naar bulten.
Binnen de Landelijke Zuid-Molukse organisatie de Badan Persatuan - zetelend in
den Haag - werd een Landelijk georganiseerd lichaam in het leven geroepen, het
Korps Pendjagaan Keamanan K.P.K. (Organisatie t.b.v. het bevorderen van orde
en rust binnen de groep). Deze organisatie heeft met zijn plaatselijke afdeling
de opdracht, in samenwerking met de wijkraad, eventueel met de plaatselijke
politie, conflictsituaties binnen de perken te houden.
In dit kader werd met de Inspecteur Jozen van de Bredase politie, een duidelijke
afspraak gemaakt m.b.t. het terrein van hulp c.q. dienstverlening. In de praktijk is duidelijk gebleken dat dit samenwerken geheel positief en met resultaat
heeft gewerkt en dit nog steeds doet.
Achter het huls van de Keer Manuhutu bevindt zich een gebouw, behorend tot de
daar gevestigde klein-industrie. Doordat er geregeld vernielingen uit baldadig*»
held van enkele Zuid-Molukse Jongeren uit de wijk plaatsvonden (ingooien van
ruiten), werd In samenwerking met de K.P.K. door de wijkraad controle uitgeoefend. Eveneens werd huls aan huis aan de Zuid-Molukse gezinnen bekend gemaakt
dat dergelijke activiteiten gestaakt dienden te worden. Ook via de kerk werd
één en ander bekend gemaakt.
De Heer Manuhutu, gezinshoofd van één der buiten de wijk overgebrachte gezinnen,
weigerde zich te voegen naar de adviezen en bekendmakingen in de kerk etc. om
deze activiteiten te staken. "Wat hebben Jullie hiermede te maken, heren wijk-'
raadsleden, het is toch maar Nederlands goed, dus is het geoorloofd." waren
zijn woorden, toen de wijkraad hem op één en ander attent maakte. De Heer
Manuhutti zette kracht bij door op de muren van het gebouw "Nederlandse hielenlikkers" In het Maleis te kladden.
Op verzoek van de eigenaar van het gebouw hield de K.P.K. een oogje in het zeil,
waarna deze betreurenswaardige activiteiten ophielden.
Het verleden van de Heer Manuhutu, die zich nu voordoet als de vermoorde onschuld, stond in het teken (dit kan met getuigen gestaafd worden) van vechtpartijen, scheldpartijen (zijn echtgenote hielp dapper mee) en wat dies meer
zij. In geen enkele woon- en leefsituatie was hij handelbaar. Steeds verzette
hij zich, tegen welk gezag dan ook.

Voorspel van het gebeuren
Op 30 januari J.l. werd de Heer Latumaerissa In de namiddag gewaarschuwd,
de Heer Latumaerissa la voorzitter van de plaatselijke afdeling der K.P.K.,
dat er bezoek van de Indonesische Ambassade bij de Heer Manuhutu geweest was.
£r ontspon zich een dialoog tussen de Heer Latumaerissa en de Heer Manuhutu van
de volgende orde, waar de Heer Pattlselano ook bij was:
Latumaerissa : "Ik zou graag willen weten wat dit bezoek te beduiden heeft"
Manuhutu
: "Wat willen Jullie van mij, landverraders!"
Pattiselano : "Kotn maar op als Je durft, maar dan op het veld. Wij hoeven maar
met de vingers te knippen en dan zullen Jullie door gewapende
Indonesiërs worden aangepakt."
Hierop vertrok de Heer Latlmaerissa, na ook nog even een scheldkanonade van
mevrouw Manuhutu te hebben aangehoord.
De nu opgelaaide woede in de Zuid-Molukse gemeenschap begon zich te manifesteren.
Immers, zoals in de aanvang reeds werd aangeduid, men respecteerde de mening van
die paar gezinnen, maar verlangde als tegenprestatie ook hun respecteren van de
mening van de meerderheid.
De wijkraad wist de gemoederen te kalmeren, door voor te stellen een gesprek met
de burgemeester aan te gaan om een verhuizing uit de wijk van belde gezinnen te
-bewerkstelligen, daar anders de rust en orde intern geheel verstoord zou worden.
31/1/T2
Met de hoofdinspecteur Verhagen van de Poldtie werd de zaak besproken. Deze Informeerde naar de Instanties die van overheidswege betrokken waren bij de beleidsvorming m.b.t. de Zuid-Molukse gemeenschap in Nederland. Dit resulteerde In een verzoek om een gesprek met de heren Drs. van Raalte van Repatriëring en Ontruiming
Woonoorden Molukkers van het Ministerie van C.R.M, en de heer P.W. Lokollo, van
de Regering in ballingschap van de R.M.S. (de Rep. der Zuid-Molukken).
1/2
Het gesprek met eerdergenoemde heren van Raalte en Lokollo had tot resultaat:
1. een gesprek met de Indonesische Ambassade inzake bezoek van Ambassadepersoneel aan Zuid-Molukse gemeenschappen;
2. gaan beide gezinnen naar Indonesië, of niet;
3. tijdelijke onderbrenging van beide gezinnen In een pension.Tot op heden, aldus de Hr. van Raalte, is er van massaal vertrek van Zuld-Molukkers
naar Indonesië geen sprake. Verzocht werd deze zaak ter afhandeling aan de Heren
van Raalte en Lokollo te laten.
2/2
Na een bezoek van de Hr. Pattiselano aan de Indonesische Ambassade werd het duidelijk dat beide gezinnen niet naar Indonesië wilden gaan en ook niet van plan waren
de wijk te verlaten. Later bleek van de zijde van de Hr. Wagenfeld, hoofd Afdeling
Molukkers van het Ministerie van C.R.M., dat men bezwaren had tegen het optreden
van de Hr. van Raalte in deze situatie, waarbij gewezen werd op politionele verantwoordelijkheid van de plaatselijke politie.
De wijkraad lichtte de politie volledig in over de situatie, daar de verantwoordelijkheid in deze zaak te zwaar werd en de gemeenschap zich niet bij deze situatie
wilde neerleggen.
Commissaris van Politie de Hr. van Goethem vond verhuizen een moeilijke zaak en
vond de situatie nog niet van dien aard dat sprake was van het niet aan kunnen van
de zijde van de wijkraad en K.P.K.
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Verzoek van de wijkraad om een gesprek met Burgemeester Merkx.
11/g
Burgemeester Merkx verzocht de zaak tot na het carnaval aan te houden, waarna
hij ook tijd had met de betreffende twee gezinnen te spreken.
Verhuizing van de twee gezinnen vond hl J een moeilijke zaak. Ook net de Hr.Mantou
landelijk functionaris van de Stichting ICCAN, wilde de burgemeester spreken.
HIJ zou verder contact opnemen met zijn eigen kabinet, de Min. van Blnn. Zaken en
Justitie. HIJ verzocht de wijkraad om aan te blijven, daar van de zijde van de
wijkraad te kennen gegeven was, deze verantwoordelijkheid niet meer te kunnen
dragen.
15/2
Gesprek tussen de Burgemeester er Ir. Manusama - President In ballingschap van
de R. M. S. Dit gesprek had ongeveer dezelfde strekking als het gesprek met de
wijkraad.
Ondertussen werden van de zijde van de twee gezinnen, bijvoorbeeld door mevr.
Manuhutu, In de bus, trelterlge steken onder water gegeven, zoals:
"Wie doet ons wat, kom maar op." "Ze kunnen ons toch niets doenn en meer van
dergelijke uitingen met een provocerende bedoeling en Inhoud.
Het vuurtje werd dus van de zijde van belde gezinnen danig opgestookt. Ook dit
kan met getuigen gestaafd worden.
16/2
Gesprek met de Burgemeester, de wijkraad en Hr. Mantouw. Aanvankelijk was het do
bedoeling ook de twee gezinshoofden er bij te reepen, maar daartoe leende de altuatle zich niet.
Tijdens dit gesprek werden diverse voorstellen naar voren gebracht, van beide
zijden, ook de secretaris van het kabinet van de burgemeester was steeds aanwezig.
Alle voorstellen waren er In feite op gericht een vorm te bedenken om de gezinnen
weer normaal In da wijk te laten functioneren en niet om hen iilt de wijk te zetten. Van de zijde der wijkraad was roen bereid in te spelen op alle voorstellen
tot bemiddeling om belde gezinnen weer te accepteren. Dit zou aan de gemeenschap medegedeeld worden, waarbij verzocht zou worden kalmte te betraohtvn.
17/2
Gesprek tussen Burgemeester, secretaris We s t ra enerzijds en de heren Manuhutu L
Pattiselano alsmede de heer Mantouw anderzijds.
Uit dit gesprek bleek duidelijk de onwil van de hr. Manuhutu om welke bemiddeling
dan ook te aanvaarden om zich weer te voegen binnen de geldende spelregels in de
Zuid-Molukse wijk, n.l. het respecteren, dus niet provoceren, van de mening van
de meerderheid.
De heer Pattiselano gaf getuige van zijn spijt van het gebeurde en was bereid
zioh met de wijkraad te verstaan en haar gezag te erkennen.
18/2
Een verklaring, ter genoegdoening van de wijkraad, werd ten huize van de secretaris van het kabinet van de burgemeester opgesteld, In gezelschap van twee leden
van de wijkraad. De bedoeling van deze verklaring was om getekend te worden door
beide gezinshoofden Manuhutu en PattiseLano, teneinde als bewijs te dienen van
hun bedoelingen de wijkraad te erkennen, teneinde zodoende weer te functioneren
als voorheen, d.w.z. vóór Januari j.l. Dit voornemen werd In het bijzonder door
de hr. Pattiselano In bijzijn van de burgemeester en zijn secretaris geuit.

- 519/2

Hr. Westra, secretaris van het kabinet van de Burgemeester, zou zorgdragen
voor het laten ondertekenen door belde gezinshoofden.
In deze verklaring stond In genen dele Iets waardoor de bewegingsvrijheid
en/of meningsuiting van belde gezinshoofden beperkt werd. Integendeel.
Laatste ontmoeting met de burgemeester en zijn secretaris van de wijkraad, in
gezelschap van de heer Mantouw.
De Burgemeester vond de mogelijkheden om als bemiddelaar op te treden, uitgeput.
Als laatste middel zag hij nog slechts een regelrecht verzoek aan belde gezinshoofden Manuhutu en Pattiselano, om zich bij de wijkraad te vervoegen, teneinde in een gesprek met de wijkraad de situatie uit te praten, teneinde de situatie van vóór 31 Januari J.l. te herstellen. De wijkraad was en bleef bereidwillig om beide personen te ontvangen. Men - dat Is de wijkraad - wachtte dus het
bezoek van beide betrokkenen afl!
Van 23/2 tot 4/3 werd op de komst van de betreffende personen gewacht, helaas
zonder resultaat
De gebeurtenis
Op deze dag vond een vergadering plaats van de K. P. K. in het wljkgebouwtje bij
de Zuid-Molukse Kerk te Breda. Deze vergadering, van de regio Zuid-Nederland
der K. P. K., wordt periodiek in verschillende plaatsen In 2uid-Nederland gehouden. Doel, ook van deze vergadering, was, de stand van zaken in de diverse woon*
en leefgemeenschappen in Zuid-Nederland, waar Zuid-Molukkers gehuisvest zijn,
onder de loupe te nemen, alsmede de technisch-organisatorische- zaken van de organisatie (viering herdenking op 25 A/72).
Van deze vergadering, die dus een normaal periodiek karakter droeg en evengoed
in een andere plaats gehouden had kunnen worden (Breda was nu aan de beurt als
vergaderplaats) was de wijkraad op de hoogte, alsmede de Heer van Dongen van de
Afdeling Vreemdelingenzaken der Bredase Politie.
Zoals eerder opgemerkt werden normaliter ook de ontwikkelingen in Breda besproken m. b. t. de voornaamste hierbij betrokken gezinnen Manuhutu en Pattiselano,
alsmede de intolerante, provocerende houding die deze gezinshoofden ten toon
spreidden.
Omstreeks 1 .00 uur 's middags werd de heer Pattipeilohy, voorzitter der wijkraad,
gealarmeerd door het bericht dat er drie gewonde Jongeren waren, die neergestoken
werden door één van de zoons van het gezin Manuhutu.
Ogenblikkelijk gaf de heer Pattipeilohy het bericht door aan de plaatselijke
ambulance-dienst, de politie (tnsp. Jozen), de burgemeester en de huisarts.
De gewonden werden naar de ontspanningslokaliteit (wijkgebouw bij de kerk) vervoerd, waar de heer Pattipeilohy hen vond.
Een politie overval -wagen kwam de Zuid-Molukse wijk binnen, met als commanderend
officier de Insp. Jozen. De heer Pattipeilohy verzocht alleen de heer Jozen uit
te stappen en zijn manschappen te verzoeken in de wagen te blijven. Aan dit
verzoek werd gaarne voldaan.
Voordat dit alles plaats vond, hadden reeds diverse ruiten van het huls van
belde gezinnen het loodje gelegd.
Insp. Jozen verzocht de verzamelde gemeenschap in het wijkgebouw, in afwachting
van de komst van de burgemeester, de situatie niet nog meer uit de hand te
laten lopen, wat door de wijkraad en de K. P. K. werd bekrachtigd.
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of de stad - terecht - omdat oen geen aanleiding zag voor wat de situatie betrof, op volle sterkte thuis te blijven !l) om met hem naar het polltle-bureau
te gaan in gezelschap van de heer Latunsaerissa, Jr.lid der plaatselijke K.P.K.afdeling en de toevalligerwijze toch aanwezige heer Pattlnasarany, lid van de
wijkraad.
Op een vraag van de heer Jozen, of de orde en rust gehandhaafd zouden kunnen
worden, bij afwezigheid van de wijkraadsleden, antwoordde de heer Pattlpeilohy
dat dit zou gebeuren en men gerust de zaak aan de aanwezige K.P.K.-leden over
kon laten. Voor de duidelijkheid vervatte de heer Pattlpeilohy één en ander in
een opdracht aan de aanwezige K.P.K.-leden
Op het politiebureau vond een gesprek plaats tussen de wijkraad, het lid van
de K.P.K., insp. Jozen en de burgemeester.
Naar aanleiding hiervan besloot de burgemeester tot verwijdering van de betreffende gezinnen uit de wijk.
Na terugkomst van genoemde heren, de burgemeester was ondertussen ook gearriveerd,
sprak deze laatste de wljkingezetenen van Zuid-Molukse origine toe in het wijkgebouw. De burgemeester verzocht om medewerking teneinde de ten uitvoerlegglng
van de verhuizing van beide gezinnen zo ordelijk mogelijk te doen .verlopen.
Naar de mening van insp. Jozen moest dit op zeer korte termijn vandaag gebeuren
i.v.m, de onhoudbare situatie in de wijk. De Heer van Dun van de afdeling Huisvesting der Gemeente Breda, werd dan ook ogenblikkelijk ingeschakeld.
De burgemeester vond het nu tijd om zich naar de twee gezinnen Manuhutu en
Pattlselano te begeven, teneinde de betrokkenen op de hoogte te brengen van de
te verwachten maatregelen.
Tijdens de bijeenkomst In het wljkgebouw was ook duidelijk geworden dat In leder
geval deze twee gezinnen de wijk moesten verlaten. Er bevonden zich nog zeven
gezinnen in de wijk die, indien dit door henzelf wenselijk geacht werd, aspiraties hadden te verhulzen.
In genen dele zou intern, wat nooit de bedoeling geweest was en zou zijn, pressie
in enigerlei vorm van welke zijde dan ook op hen uitgeoefend worden, echter uitgaand van het feit dat men In geen geval de gemoederen In de wijk zou provoceren. Van de zijde van de wijkraad zou dezelfde beleidslijn gevolgd worden ten
aanzien van het behartigen van de belangen, indien dit op soc.-maatschappelijk
vlak binnen het wijkverband nodig zou blijken te zijn, van deze zeven gezinnen,
met inachtneming en respectering van de gerichtheid - lndon«alaoh - van hen!l i
Afspraken van twee zijden dusII
Deze beleidslijn werd reeds negen jaar In acht genomen l'.',
De burgemeester en de insp. Jozen verzochten de heer Pattipeilohy, hen te begeleiden naar de beide gezinnen Manuhutu en Pattiselano. In eerste instantie naar
de familie Manuhutu. De andere aanwezigen In het wijkgebouw bleven achter', l!
In gezelschap dus van de heer Pattipellohy alleen, begaven de burgemeester en
Insp. Jozen zich naar het huis, bewoond door het gezin Manuhutu.
In de veronderstelling dat hij (Pattipeilohy) slechts belde andere heren tot
aan de voordeur moest begeleiden, wachtte de heer Pattipeilohy bulten de terugkomst van belde heren af.
Op verzoek echter van de burgemeester en Insp. Jozen werd de heer Pattipeilohy
verzocht binnen te komen, wat mede door twee zoons van Manuhutu verzocht werd.
Dit deed hij dan ook In het volste vertrouwen.

.
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Nauwelijks binnengekomen, werd hij door gezinsleden van het gezin Manuhutu
aan belde handen, links en rechts, vastgehouden en verder de gang Ingetrokken,
waarna men op hem loatimmerde. Zowel de burgemeester als de insp. Jozen trachtten de heer Pattipeilohy te ontzetten of althans enkele gezinsleden tegen te
houden, wat slechts gedeeltelijk lukte.
Eensgezind - mevrouw Manuhutu (huilend op het TV-scherm) droeg ook bij aan deze
molestatle door de heer Pattipeilohy bij de keel te grijpen, met als gevolg een
bloedende, gelukkig oppervlakkige, schaafwond op de rechterwang.
Schoppend en zich tenslotte losrukkend (zijn col-trui werd hem volledig van het
lijf gescheurd) verliet de heer Pattipeilohy het huis.
Naar aanleiding van deze gebeurtenis kwam de menigte, die eerst in het wijklokaal
was en dit te weten kwam, opzetten.
De heer Pattipeilohy, wetend dat zowel de burgemeester als isp. Jozen zich nog
In het huis van het gezin Manuhutu bevonden, hield de woedend geworden menigte,
die hun wijkraadsvoorzitter roet bloedende wang zagen, tegen.
Op enkele stenen na, die door de lucht vlogen, hield de opgewonden menigte zich
In en er gebeurde toen niets meer!11
De Inmiddels naar bulten gekomen burgemeester verzocht de heer Pattipeilohy
het zijne er toe bij te dragen om de situatie verder in de hand te houden, wat
ook gebeurde 11
Direct werd toen, onder leiding van de burgemeester zelf, overgegaan tot de ontruiming van de door de gezinnen Manuhutu en Pattiselano bewoonde panden, welke
laatste dichtgespijkerd werden.
De periode die hierna volgde werd gekenmerkt door anonieme telefoontjes, vergezeld van bedreigingen tegen het leven en doorspekt met scheldkanonades.
Genoemde telefoontjes werden diverse malen gepleegd aan het adres van de heren
Pattipeilohy, Pascoal, Ir. Manusaoa en de heer Mantouw.
Ook dreigbrieven aan het adres van de heer Pattipeilohy bleven niet uit.
Dit alles werd geregeld gemeld bij de plaatselijke politie-autorlteiten.
Vier van de zeven zich bedreigd voelende gezinnen in de Zuid-Molukse wijk wendden zich persoonlijk tot de burgemeester. Hen werd en wordt geen strobreed in
de weg gelegd inzake hun plannen al dan niet de wijk te verlaten.
De rust keerde volledig in de wijk te Breda teruglll
Samenvatting en conclusie inzake het gebeurde op 4 maart 1972
Reeds ettelijke Jaren geleden - reeds bij de verhuizing uit diverse woonoorden
van Zuld-Molukkers naar Breda - waarschuwde de wijkraad voor de mogelijkheid dat
er conflictsituaties zouden kunnen ontstaan.
Van de zijde van het toenmalige Commissariaat Ambonezen Zorg (C.A.Z.), onder
leiding van Drs. A.J. van Raalte. werd hierbij niet de minste aandacht geschonken. Als niet ter zake doende, werd het motief weggewulfdl l
Men achtte zich deskundig genoeg om deze zaken op de juiste waarde te schatten,
om van inspraak van de zijde der Zuid-Molukse bevolking nog maar te zwijgen en
dan te weten dat men van Nederlandse zijde de mond vol heeft over democratie,
Nederland als democratisch land.
Democratie naar eigen goeddunken, zoals het op een bepaald moment in een bepaalde
situatie te pas komt, overgoten met de kleinburgerlijke zelfgenoegzaamheid, dat
men het als Nederlander toch zo goed weet wat democratie is, de goeden onder de
Nederlanders niet te na gesproken.
Democratie zou hier tussen aanhalingstekens geplaatst dienen te wordenI

- 8De AVRO kwam zeer gedienstig onder leiding van da heer de Groot (Televizierploeg Ambon), naar Breda om dit "hot-news" vast te leggen. De volgorde der vertoonde beelden in AVRO's TELEVTZIER programma gaven zonneklaar weer waar het de
mensen van de W on te doen was geweest, n.l. van de "onschuldig" verjaagde gezinnen Manuhutu en Pattiselano, naar de "bloeddorstige*1 voorzitter der wljkraad
de heer Pattipellohy. Deze laatste, die een zenuwslopende tijd achter de rug had
van besprekingen om toch maar de beide gezinnen In de wijk te houden (l!) ging
tijdens het interview er onder door. De spanning was hem te veel en de formulering van één en ander was hem op zijn minst niet kwalijk te nemen.
Teneinde niet van deze beeldlijn af te wijken, liet men hetgeen de heer Kantouw
ter aanvulling en verduidelijking na de heer Pattipellohy naar voren bracht
natuurlijk vervallen. Het was namelijk niet de bedoeling, af te wijken van genoemde beeld-lljn, m.n. dat het den volke duidelijk gemaakt diende te worden hoe ondemocratisch wel de wijkraad, bij monde van de heer Pattipellohy, was en dat het
toch wel een schande voor democratisch Nederland was, dat dit binnen haar landsgrenzen gebeurde.
Wat deed Nederland ook al weer toen Ambon en daarmede de gehele Zuld-Molukken
onder de voet gelopen werden door de horden van Soekarno?? Och, het is zo lang
'geleden dat het bijna niet meer te achterhalen is. O Ja, de toenmalige Min.Pre si
dent Dr. Drees stuurde een telegram waarin werd verwoord dat "democratisch Nederland ongerust was over de ontwikkelingen op Ambon
!!"
Over democratie gesproken......! Maar dit gebeurde bulten de landsgrenzen van het
Democratisch Koninkrijk der Nederlanden, dus nou Ja, 350 Jaar trouw was toen al
zo ver weg van het Nederlandsbed....l.
Nu heeft men weer vriendschapsbanden met ditzelfde Indonesië, een bevriende mogendheid dus en Ja, och, wat kunnen wij Nederlanders er feitelijk als klein land aan
doen
als klein land.... wij hebben het niet gewild, maar die andere grotere,
machtiger landen en Ja, wat doe Je dan
'liever vergeten
of toch.......
Neen, flink zijn brave Democratische Borst, vergeten en economisch vooruit zien.
Je neemt er wat van mee en dat is voornamer, veel voornamer I
De Indonesische Ambassade haastte zich, aansluitend op hetgeen de AVRO vertoonde,
haar grootmoedigheid te tonen t.o.v. haar genadlglijk toegestane (politieke?)
groepsreizen naar de Molukken. Houdt ze maar zoet, dan blijven ze dom, die
AmboneesJes... of beter gezegd Nederlandse ingezetenen van Molukse afkomst.
What's in a name.... etc. Wij hebben al zoveel benamingen gehad, dit kan er nog
wel bij, van Nederlandse bloedhonden (toen had Nederland ons namelijk overzee
neg nodig) tot landverraders (zie uitspraak Manuhutu Breda).
Een etentje, als normaal gebeuren in Zuid-Molukse gezinnen, georganiseerd bij
faai. Manuhutu. Deze opmerking in deze trant geplaatst, zoals weergegeven in
"De Stem" van 9 maart J.I., riekt naar abnormaliteit, n.l. wat normaal Is hoeft
niet meer genoemd te worden, of wat gewoonte Is. De Oosterse gastvrijheid zal toch
wel genoegzaam bekend zijn. Het krijgt een wat merkwaardig accent als men dat zo
ter sprake brengt en onderstreept. Het wordt dan een abnormale bezigheid en gehoord
de op- en aanmerkingen van de gezinshoofden Manuhutu en Pattiselano, geeft het
toch te denken
Er was plotseling alleen maar één lid van de Indonesische Ambassade op dat gedenkwaardig etentje of beter gezegd merkwaardig etentje aanwezig.
Ooh Ja, als bevriende mogendheid mag Je natuurlijk gebruik maken van de vriendschapsband en de diplomatieke onschendbaarheid, dus maak het zo onschuldig mogelijk, niemand zal Je toch officieel aan Je Jasje trekken, nietwaar.
Men reageerde van de zijde der Indonesische Ambassade niet direct, maar had toch
wel even tijd om het verhaal net een onschuldig sausje te overgieten, deze provocatie-test .

- 9In "D» Sten" van 15 maart J.l. verscheen een reactie van de Weledelgeleerde
Heer Dra. H. Wagenfeld.
Wij hebben er behoefte aan allereerst te reageren op de kop van het bewuste
•tuk, n.l. letterlijk: "Molukse rel in Breda van te voren gepland".
De eerste vraag luidt dan ook, waar haalt Drs. Wagenfeld deze gegevens vandaan, gegevens die volledig uit de lucht gegrepen zijn en opzettelijk verdraaid
ter perse kwamen. Georganiseerd en gepland, niet Bredase Zuld-Molukkers waren
ook in Breda (dat mag blijkbaar niet) aanwezig. BIJ voorbaat wordt de ZuidMoluks* wijkraad kwade trouw en slinkse opzet toegeschreven als niet Bredase
Zuid-Molukkers daar voor een vergadering. Ja dat mag openlijk gezegd worden,
van de K.P.K. aanwezig zijn. Deze bewuste bijeenkomst was al, voor dat er Iets
loos was met beide betrokken gezinnen, gepland in Breda.
Verder zouden wij het op prijs stellen dat de heer Drs. Wagenfeld zijn licht
eens opstak bij de plaatselijke politie-autoriteiten, teneinde van hen het
verhaal te horen hoe goed en vruchtdragend deze samenwerking was. Ook om rust
en orde in de wijk te bewaren.
Zondebokken worden bij voorbaat gezocht In de kringen van Zuid-Molukkers, die
de "volstrekt onhaalbare zaak, die de R.M.S.-zaak politiek gezien ook is"
cultiveren, al twintig Jaar lang. Een dappere uitspraak van Drs. Wagenfeld,
blijk gevend van uitsluiting van andere mogelijkheden en het opdringen van een
andere identiteit dan de Zuid-Molukker In feite wenst, n.l, toch wel met zijn
R.M.S.-Ideaal, wat trouwens niemand hem af kan nemen, nog het recht pretenderen om zulks te doen.
Wie zei daar ook al weer iets over democratie....! Wat is dat eigenlijk wat
Drs. Wagenfeld bedoelt met "weliswaar «et behoud van de eigen Identiteit"
welke identiteit bedoelt Drs. Wagenfeld eigenlijk? Een identiteit die hij
zich ten behoeve van ons voorstelt
neen toch
, of toon wel
!
Drs. Wagenfeld stelt wel dat de Zuid-Molukkers teleurgesteld waren en zijn
toen zij "abrupt werden overgepoot' naar Nederland. Dit laatste is inderdaad
waar en dat dit eveneens frustraties in de hand gewerkt heeft ook.
Is het dan logischerwijs niet zo, dat het in feite de Nederlandse regering was,
die het "zich afzetten tegen Nederland" bewerkstelligd heeft. Wat de "vijand:
Indonesië betreft, wij mogen aannemen dat de geachte Drs. Wagenfeld weet, dat
Nederland ons heeft getraind Indonesië als vijand te zien en te bestrijden.
Dit Is een historisch en onloochenbaar feit', l
Over de wat armzalig gestelde opmerking als zou onze president Ir. Manusama
met afgunst de successen van de Stichting Opbouw Molukken bezien, lijkt ons
een verdere opmerking in dit verband onnodig, laat deze zaak maar aan ons
over, geachte drs. Wagenfeld.
De rel zou volgens Drs. Wagenfeld niet plotseling ontstaan zijn, maar reeds in
Januari J.l. BIJ ons rijst de vraag, waarom en hoe het toch mogelijk is geweest
dat niet reeds negen^Jaar geleden deze op Indonesië gerichte gezinnen, bij
een intern conflict werden betrokken. Was het de tolerantie van de wijkraad
(de samenstelling was toen ook de huidige), of was het de tolerantie van de
betrokken gezinnen? Heerste er al die Jaren een intolerante of een tolerante
sfeer? Over intolerantie gesproken...! Over terreur gesproken....!
Al b-f J de verhuizing van deze gezinnen naar Breda wist de wijkraad van hun
aspii-aties af. Het schijnt toch wel mogelijk te zijn voor deze als "intolerant"
en "terreur-acties" plannende wijkraad, al deze gezinnen, die op Indonesië gericht zijn, te accepteren, al die jaren lang en ook voor hun maatschappelijke
belangen op te komen.
Misschien zou een onderzoek naar de mate van tolerantie van beide gezinnen In
het verleden een toch wel ander beeld geven dan het beeld dat U ons met alle
geweld op wil dringen.
Misschien zou dan de waren betekenis van tolerant zijn duidelijker worden.

- 10 In het NCRV-progranma werd aan Ir. Manusama, president in Ballingschap der
R.M.3. gelegenheid gegeven of misschien zou het beter omschreven kunnen worden met: als programma-vulling,tussen-door Ingewrongen door de heer
Hans Sleeuwenhoek - het zijne over de gebeurtenissen in Breda te vertellen.
Wat dat laatste betreft. Ir. Manusama kreeg niet eens de gelegenheid de
achtergronden te belichten, want die waren de heer Sleeuwenhoek al bekend.
Waarom dan dit zinloos intervleuw met duidelijke intimidatie tendensen, zo
In de geest van: het moet nu eenmaal, dus schiet maar op en wegwezen.
Er was in dit programma geen sprake van tolerantie, om nog maar niet te spreken over de in de democratische beginselen verankerde vrije meningsuiting.
Het is toch moeilijker dan het zo op het oog lijkt tolerant en democratisch
te zijn, al wordt van Nederland beweert dat zij reeds eeuwen een democratische
staat was...11
Tenslotte ook nog het bericht in "De Stem" van 15 maart J.I., waarin vragen
werden gesteld over het Justitieel onderzoek dat geen arrestaties op zou leveren en welke maatregelen de Min. van Blnn. Zaken en Justitie van plan waren
te doen om herhaling van dergelijke terreur-acties te voorkomen, aldus het
Tweede Kamerlid de Beer (WD).
Aan dit Voor Vrijheid en Democratie toegedane Kamerlid zouden wij in eerste
Instantie willen vragen, eerst nauwkeurig na te gaan of in dit verband de
termlnilogle "terreur-acties" wel op z'n plaats is.
Afgaan wat er via publiciteitsmedia de wereld in wordt geschopt lijkt ons op
z'n zachtst uitgedrukt, wat onvolledig. Een bezoek bijvoorbeeld aan de ZuidMolukse wijk in Breda, let wel waar de volgens de Heer de Beer Zuid-Molukse
"terroristen" zitten, zou waarschijnlijk verhelderend kunnen werken.
Het Is natuurlijk makkelijker weg te blijven en dergelijke termen te gebruiken
en de andere partij, de meerderheid in de wijk van Zuid-Wolukkers de schuld
te geven van deze zo snode daden, dat zal don het Vrijheidslievend democratisch
hart goed doen.
WIJ kunnen de heer de Beer geruststellen, dat de medewerking tot afronding van
het onderzoek punctueel verloopt, tot volle tevredenheid van het rechercheapparaat te Breda, dat zelfs een pluimpje gaf voor de zo vlotte en volledige
medewerking in het onderzoek...!
Een toch wel geheel ander geluld, voor de heer de Beer misschien wat onwaarschijnlijk, maar geen nood, geachte heer de Beer, een telefonisch onderhoud
zou aan Uw gevoel voor Vrijheid en Democratie in elk geval kunnen voldoen.
In "De Stem" van 25 maart J.l. werd helaas weer een staaltje geleverd van
onjuist weergegeven feiten door de gezinnen Manuhutu en Pattiselano.
Onze eerste vraag luidt: Wat verstaat men onder neutrale (1) bewoners van de
Zuid-Molukse wijk?
Men is of gericht op een vrije R.M.S. of men hangt het huidige regiem in
Indonesië aan. Neutraliteit bestaat in dit verband niet.
Wat de verdere inhoud betreft, is één en ander reeds duidelijk In het hieraan
voorafgaande vervat.
De wijkraad der Zuid-Molukse wijk Breda
Breda, 27 maart 1972
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BETR.: »Breda-affaire"

Van

22.6.1972

werd op 12.5«72 het volgende vernomen;

Voorts deelde
mede dat inzake de"Breda-affaire" vee!
vuldig contact geweest is tussen de RI-Ambassade en de Mini
teries van BuZa en CRH, alsmede met diverse gemeentelijke
instanties te Breda*
gaf te kennen dat de RI-Ambassade het zou toejuiche
vanneer door de erbij betrokken instanties een oplossing
zou worden gwvonden, waarbij de "verjaagde" gezinnen naar
hun woningen in de Molukse woonwijk zouden kunnen terugkere
en de politie de nodige maatregelen zou kunnen treffen om
de veiligheid van deze gezinnen te garanderen en te bescher
men»
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Betr.: Viering B.I.-onafhankelijkheidsdag
17 augustus 1972.

Op 5-7-1972 werd
vernomen

dat de Houtrusthallen zijn gehuurd voor
de viering van de R.I.-onafhankelijkheidsdag.
Men wil deze herdenking dit jaar grootscheeps vieren en
rekent mede op de aanwezigheid van een groot aantal
Molukkere
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Betr.: Reis van een aantal Zuidmolukae jongeren
naar Indonesië»

Op 4 december 1972 werd het volgende vernomen
had nog niets vernomen van de geruchten/berichten die
circuleerden in molukse kringen dat een aantal zuidmolukse
jongeren onder wie
en enige deelnemers
aan de "actie Wassenaar" een reis naar Indonesië zouden maken.

Het hele bericht kon dan ook - aldus
afgedaan.
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BETR.: Activiteiten van de RI-Ambassade onder de
Molukkers.

is van oordeel dat de hetze, die de laatste tijd
door Zuidraolukkers gevoerd wordt tegen CRM/Nederlandse
regering, haar oorsprong vindt bij de RI-Ambassade.
Alhoewel zegsman e.e.a. niet kan aantonen, is het volgens
hem duidelijk, dat de Indonesiërs door een soepele houding
t.o.v. de Zuidmoiukkers het ZM-gevaar willen afwenden op
de Nederlanders.
De Indonesiërs trachten e.e.a. te bereiken door zich van'
hun beste zijde te laten zien.
Zo werdRK in december een aantal ZM-jongeren uitgenodigd
voor een bezoek aan Indonesie/Molukken, waarbij het hen
was toegestaan vrij over de RMS te spreken.
Voorts is het elke RMS-er toegestaan een bezoek te brengen
aan de Molukken.
Hen wordt niets in de weg gelegd.
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Betr.: Tunas Tenggara.
Op 12-3-1973 werd van de hr.
, ID-Zwolle,_het navolger
de vernomen.
ïïen groep Keiezeu uit Zwolle o.l.v.
dle ook gebrui
maakt van het Molukse recreatie c.q. jeugdcentrum Tunas Tengga!
heeft voor zich de officiële in gebruikneming van het gebouw hè
bestigd met een kleine bijeenkomst op 10-3-1973, waarbij een
vertegenwoordiger van de H.I.-ambassade was uitgenodigd.
De bijeenkomst verliep zonder wanklank en duurde van 11.00 tot
12.30 uur.
Van Molukse en R.I.-zijde werden over en weer cadeaus uitgereil
Bij ontstentenis van de S.I.-ambassadeur verscheen als R.I.-vei
tegenwoordiger de pers-attaché
, die vergezeld was van
^
_
enkele anderen,
i^en Indonesische fotograaf verzorgde de foto-reportage.
onthulde in het gebouw een gedenksteen en hield een toespraak namens de K.I.-ambassadeur (aie bijl.).
Andere sprekers waren
en de Zwolse wethouder de
hr. OICKSLS.
Aanwezig waren nog een vertegenwoordiger van het ICCAN en de
voorzitter v.d. Keiezen groep uit Kistelrode.

TOESPRAAK VAN Z.E. LUITaNAMT-GI^NgRAAL HAJI ALAMSJAH RATU
PE^'ftIRANEGARA. AMBASSADEUR DER REPUBLIEK INDONESIA
IN NEDERLAND
( ter-gelegenheid van de officiële opening van het Jeugdcentrum
11

TUNAS TENGGARA " te Zwolle op 10 maart 1973 )•

Zeer geachte Jongeren,
Hooggeëerd Publiek,
Zeer gewaardeerde Dames en Heren, vertegenwoordigers van de Nederlandse
Regering!
Allereerst moge ik U allen mijn excuses namens de Ambassadeur, Z.i],
Haji Alamsjah Ratu Perwiranegara, aanbieden, dat Z.E. door zijn ziekte
helaas niet in eigen persoon hier aanwezig kan zijn en mij daarom
met de opdracht heeft vereerd namens hem II bij deze officiële
gelegenheid toe te spreken^
Heden, 10 maart, zijn wij hier bijeen gekomen ter gelegenheid
van de officiële inwijding van het Ontmoetingscentrum van de Jeugd
( Jeugdcentrum ) van de Vereniging Tunas Tenggara hier in deze
fraaie stad Zwolle*
Dit gebouw is opgericht met medewerking van de Nederlandse
Regering ten behoeve van de Vereniging " Tunas Tenggara " hier
ter stede, speciaal als ontmoetingsplaats van onze Jongeren
te Zwolle woonachtig.
Het streven is met name, dit Jeugdcentrum te benutten voor
diverse activiteiten, zoals sociale en culturele manifestaties
der Jongeren, afkomstig van de Zuidoostelijke Molukken en van
de Nederlandse Jeugd. Het doel is dus belangrijk, in die zin,
dat dit gebouw zal worden gebruikt voor samenkomsten van constructieve
aard door zowel de Molukse als de Nederlandse gemeenschap, meer
in het bijzonder door de jongere generatie van beide volkeren.
Ik verwelkom de oprichting van dit gebouw, dat zulk een edel
streven beoogt, te woten: de geestelijke vorming van de jeugd van de
Molukken en die van Nederland hier te lande. Het is algemeen bekend,
dat de jeugd van ieder land beschouwd wordt als spes patriae,de hoop
van het vaderland, en dat wie de jeugd heeft, ook de toekomst heeft.
De jongeren

De jongeren van heden zijn de leiders in de toekomst.
Daarom is het bijzonder opportuun, dat thans dit gebouw is
verrezen, want hier kan de jeugd nu bijeenkomen om diverse activiteiten
ten bate van de Molukse maatschappij in het bijzonder en van de
vriendschap tussen Indonesia en Nederland in het algemeen te ontplooien, want de Molukse jongeren - hoewel zij ver van hun vaderland
in den vreemde verblijven - zullen er steeds naar streven de
onderlinge band te verstevigen en het meest eminente kernprobleem,
dat wil zeggen : de karaktervorming van de jeugd voor de toekomst,
nooit uit het oog verliezen.
Hoewel wij ons over het bestaan van dit gebouw verheugen,
mogen wij hierbij niet over het hoofd zien, dat dit niet het
einddoel is, doch een middel voor de toekomstige vorming van onze
jongere generatie.
Het belangrijkste is dus de inhoud en de aanwending ervan,
welke zullen worden bepaald door de Indonesische leden van de
Vereniging Tunas Tenggara, overeenkomstig de idealen.
Ik moge bij deze gelegenheid beklemtonen, dat wij een heilzaam
en nuttig gebruik van dit Jeugdcentrum zullen maken en het in ere
houden, zodat het in harmonie met zijn doelstelling kan functionneren.
Het voornaamste is, dat wij dit gebouw goed onderhouden,
Aan de Nederlandse Regering moge ik hierbij mijn oprechte
en hoge waardering uitspreken voor de bijdrage aan de Molukse
Vereniging Tunas Tenggara, die haar uitdrukking heeft gevonden in dit
gebouw, als een bewijs dat de vooruitgang en welvaart van de Molukse
maatschappij in Nederland haar zeer ter harte gaat. Dit gejbouw is
mede een manifestatie van de vriendschappelijke samenwerking, de
hechte band en het goede begrip tussen de regeringen van Nederland en
Indonesia,
God geve, dat deze harmonische samenwerking in de toekomst zich
zal verruimen.
De Molukse gemeenschap en haar Jongeren te Zwolle wens ik van
harte geluk met dit gebouw en hoop ik, dat het in de komende dagen aan
zijn doel zal kunnen beantwoorden.
Ik dank U voor Uw aandacht!
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Betr.: Vergadering van CRAMS te *s-Gravenhage.
Op 2-3-1973 werd

het volgende vernomen

Op zaterdag 3-2-1973 vond te 20.00 uur te 's-Gravenhage in het
Nieuwe Congresgebouw een door
de
CRAMS georganiseerde vergadering plaats.
De bijeenkomst was bedoeld als een progaganda-avond voor repatriëring van Molukkers naar Indonesië en werd bijgewoond door
circa 300 personen van diverse Zuidmolukse groeperingen, waaronder de Badan Persatuan en de Missi Muiter.
verklaarde niet lang geleden in Indonesië te zijn
geweest om zich te oriënteren omtrent de mogelijkheden voor
terugkeer van de Molukkers naar Indonesië*
Een van de regeringsfunctionarissen met wie
had
gesproken was minister van buitenlandse zaken Adam MALIK.
Tijdens dit gesprek was hem te kennen gegeven dat men bereid
was Molukkers te vestigen in een voor hen op Sumatra gereserveerd gebied, op voorwaarde dat minimaal 100 gezinnen zouden
terugkeren.
Zij die voor dit idee voelen, moeten zich bij de CRAMS aansluiten, zodat een grote groep zou ontstaan die beter begeleid
kan worden en voor wie een efficiënter en doelmatiger beleid
sou kunnen worden uitgestippeld met de betrekking tot de financiële aspecten van de onderneming.
Indonesië zou bereid zijn per repatriërend gezin ƒ 12.000,— te
beschikking te stellen voor de aankoop en inrichting van een
woning.
Mocht men na aankomst in Indonesië niet direct werk vinden, dat
zal ƒ 5*000,— voor het eerste levensonderhoud worden uitgekeei
Aan
zijn - zo verklaarde hij - op Sumatra twee projecten aangeboden waarin de Molukkers een eerste werkgelegenhe:
zouden kunnen vinden.
Vele jongeren, o.a. voormalige "beaiters van Wassenaar", toondi
zich geïnteresseerd in
's program.
Uit de groep van ter vergadering aanwezige "ex-bezetters" werdi
dan ook vele vragen gesteld, o.m. met betrekking tot de toekomi
mogelijkheden voor de jongeren in Indonesië en de hulpverlenini
antwoordde dat allen een kans op werk en opleiding
zouden krijgen, mits zij bereid zouden zijn zelf mee te werken
De algemene stemming op deze vergadering was dat men e.e.a.
gelaten over zich liet komen.
Er werden nauwelijks "strijdkreten" gehoord, terwiü.

- 2aanhangers van zowel MANUSAMA als TAMAELA aanwezig waren*
Opmerkelijk was dat
beslist niet wilde dat zijn rede
op de band werd opgenomen, een reden hiervoor gaf hij niet op,
wel stond hij toe dat zijn woorden schriftelijk werden vastgelegd.
M.b.t. de door
genoemde bedragen bleken de meningen
verdeeld, velen vonden dat het te mooi was om waar te kunnen
zijn, terwijl er zelfs stemmen opgingen volgens welke
door de Indonesische regering was "gestuurd*1.
kon, m.b.t. de genoemde cijfers, niets zwart op wit
aantonen, hetgeen zijn geloofwaardigheid weinig ten goede kwam*
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Betr.: Activiteiten R.I. gericht op Holukkers in Nederland.

Van

werd op 21-3-1973 het na-

volgende vernomen.
Reeds lange tijd is de B. I. doende om in Nederland de RMSbeweging te ondergraven.
Hiertoe werd destijds als coördinator
naar Nederlanö

gezonden*
In zijn activiteiten wordt hij bijgestaan door
die onder de RMS-Molukkers hierom in een zeer kan il i reuK staat.
Hij is feitelijk de uitvoerder van
's plannen.
tracht te infiltreren in Zuid-Molukse woonwijken en ZuidMolukkers over te halen zich van de R.M.S.-gedachte los te make
en zich aan te sluiten bij een R.I./Molukse organisatie de APIH
die door de R/I.-ambassade in het leven werd geroepen.
Het secretariaat v. d. APIM is gevestigd aan de Tooi as As'serl. fi
te Den Haag (het pand waar de R.I.-ambassade is gevestigd).
Het bestuur
bestaat uit 10 personen, waaronder
(secretaris) die functionaris is bij de R.I.ambassade.
De R.I. c.q. APIM-activiteiten wekken ergernis op bij de aanban
gers van de RMS en houden het gevaar in dat RMS-denkende jeugd
tegenacties gaan ondernemen, gericht tegen de APIM en mogelijk
zelfs tegen R.I.-objecten.
Ter voorkoming hiervan heeft
enige malen een
onderhoud gehad met
(en eenmaal met
), waarin
hen op de gevaren van hun activiteiten wees en de raad gaf deze
te staken.
en
stelden dat zij niet infiltreerden en dat de API
slechts een organisatie was van Molukkers die uit overtuiging
geen antipathie hebben tegen de R.I.
Bit is een onwaarheid en uit verschillende voorvallen is duidel
geworden, zowel voor de B.P. als voor de Missi Militer, dat van
uit de H.I.-ambassade (instrumenten:
,
, APIM) getrac
wordt de R.M.S.-gedachte afbreuk te doen om daar de leiders
verdacht te maken.
Dit laatste illustreerde
met het volgende*
Op de bijeenkomst van de "Badan Perintis" te Vaassen op 3-3 dl*
was ook
aanwezig.
Hier heeft hij uitgelaten dat
het eens is met het stand
punt van
dat de strijdbijl begraven moest worden
tussen de R.ï. en de R".M.S.-beweging.
stelde dat hij dit kon staven door middel van een brief
van
aan hem (
).
stelt dat hij nimmer een brief schreef aan
(en/of
>-

-2

- 2Wat de R.I.-activiteiten betreft beschikt de regering MANUSAMA
over inlichtingen, afkomstig uit Indonesië*
Deze melden dat R.I.-officieren van de inlichtingendienst van
Molukse origine naar Nederland worden gezonden (onder het voorwendsel van vacantie) om de Molukkers in Nederland te beïnvloed.
Dit, tijdens bezoeken/gesprekken met familie en kennissen.
Al deze activiteiten hebben er toe geleid dat
zich beklaagde over de handelwijze van
c.s. en wel in een persooi
lijk schrijven van hem aan een oud vriend van hem die thans een
zeer hoge regeringsfunctie heeft en het vertrouwen geniet van
SUHARTO.
heeft uitgelaten dat dit schrijven resultaat heeft geha<
en dat
nog dit jaar naar Indonesië zal worden teruggeroep<

Intussen is het wel zo dat, uitgaande van de B.P. c.q. K.P.K.,
aan de wijkhoofden de opdracht is gegeven de APIM-leiders. de
toegang tot de wijk te verbieden.
Dit geldt ook voor de Badan Perintis zolang
hiervai
de leiding heeft.
wordt nl. gezien als een handlanger van de R.I.
De Badan Perintis als zodanig wordt door de B.P. welwillend bezien, omdat zij immers de R.M.S.-gedachte ondersteunen en strevi
naar eenheid onder de Molukkers.
Het is niet verwonderlijk dat in de Badan Perintis wantrouwen
groeiende is t.o.v. de persoon
en er geruchten gaai
dat hij gedwongen zal worden als voorzitter af te treden.
Opmerkelijk is, dat
de laatste tijd geen gelegenhe:
voorbij laat gaan om te stellen dat hij niet gezien moet worden
als pro-R.I.
Te vermelden valt nog dat omstreeks half februari een afvaardiging van. de Badan Perintis 5 fflan een bezoek bracht aan presidenl
MANUSAMA.
Hierbij hebben zij duidelijk gemaakt dat zij naar een eenheid ii
de R.M.5.-beweging streven.
Zij stelden MANUSAMA er ook van in kennis dat zij op 3-3 *«n veJ
gadering te Vaassen zouden beleggen; uiteraard in het kader van
de eenheidsgedachtè*
Gezien in dit licht is het dan oo*k bevreemdend dat "kennelijk o]
uitnodiging11 enige Indonesiërs op deze vergadering aanwezig ware
Dit had tot gevolg dat de bijeenkomst bijna op een handgemeen i<
uitgelopen, omdat aanwezige R.M.S.'ers (B.P. en^M.M.) bezwaar
maakten tegen de aanwezigheid van deze Indonesiërs.
Bij het bezoek van de 5 afgevaardigden van "Badan Perintis" aan
MANUSAMA ontstond een incident, doordat MANUSAMA 1 s K.P.K.-wacht
(buiten medeweten van MANUSAMA) de afgevaardigden aan een
fouillering onderwierp.
MANUSAMA persoonlijk heeft dit rechtgetrokken en zich later ovei
het gebeurde beklaagd bij het hoofd K.P.K.

BAPPORT

VAN . C

AAN

: CFO.

No.

: 18.1*79

J>.10.U.1973

Betr.: Massa-bi.1 eenkomst te Vaasen op 3-3-1973
Bijl.»

Van
werd op 26-2-1973 vernomen
dat op 3-3-1973 te Vaasen door de BADAN PERINTIS BERSATU een
massa-bijeenkomst zou worden gehouden
Op deze bijeenkomst, waar o.ra. verslag zou worden uitgebracht
over het gesprek met MANUSAMA, wil men komen tot een bundeling
van alle bij de BADAN aangesloten organisaties.
Men zal voorts de aanwezigen op de hoogte stellen van het bezoek
dat een zestal afgevaardigden van de BADAN in mei aan Indon/
Holukken zal brengen.
Er zal vervolgens een agenda worden samengesteld van de in Indon
te voeren gesprekken aangaande het Zuid-Molukse vraagstuk.
Voor zover bron bekend, zullen de zes navolgende personen in mei
naar Indonesië reizen:

BAPPORT

VAN

AAN

: CFO.

No.

: 18.735

C

11.5.73

Betr.: Fonds "ÜNUM MALUKÜ»

Uit de statuten blijkt dat dit fonds opgericht is -door'

De vennootschap heeft ten doel het beleggen van vermogen uitsluitend of nagenoeg uiteluUtejid. ia ef-fecten, onroerende goedere:
en hypothecaire, schuldvorderingen.
Een zekere heer
die één van dg medeoprichters is
doch niet in de statuten wordt genoemd, houdt zich bezig j^et het
organiseren van vakantiereizen van Zuid-Molukkers.
De Indonesische ambassade zou haar instemming hebben betuigd ^et
de oprichting van dit fonds.
Mej.
, bestuurslid van de "Badan Perintis", is bij dit
fonds werkzaam.

RAPPORT VAK C.
Aan

:

No.

:

3-

7,73

^"^

/ƒ•///

Betr.: Molukkers Apeldoorn.

Op 22-5-1973 werd van hr,
, G.P.-Apeldoorn, het
volgende vernomen*
Hoewel de moeilijkheden onder de Molukkers te Apeldoorn zijn
ontstaan uit een kerkelijke aangelegenheid bestaat sterk de
indruk dat de controverse het gevolg is van (en later aangewakkerd door) APIH-activiteitejj..
Dit zou inhouden dat e.e.a. een "politiek" tintje heeft
gekregen, waarbij mogelijk de R.I.-ambassade
betrokken is.
Het is nl. opgevallen dat
vrij vaak te Apeldoorn onder
de Molukkers wordt gezieji en hij vooral betrekkingen onderhoud'
met de Molukken
_ die genoemd wordt als de plaatselijk
coördinator van" de APIM.

AC D

260KI1973
CO
b.

C (CFO ) nr.: 19.888
Aan

: <= ^ •

Betreft

: Dansgroep Andarinyo

d.

d.d. 25-10-1973

Bijl.:

Op 29-8-1973 werd van de hr.
, ID-Assen, het navolgende vernomen.
I.v.m* het voorgenomen optreden van het dansgezelschap
Andarinyo heeft de directeur van het Cultureel Centrum De Kol]
te Assen contact opgenomen met de plaatselijke stichting
PATTIMURA om af te tasten of e.e.a. geen moeilijkheden zou ge1
met de Molukkers te Assen»
Hij kreeg te horen dat het optreden beslist geen moeilijkhedei
zou geven*
Wel werd hun aangeraden geen affiches op te hangen in de
Molukse wijk, omdat op deze affiches duidelijk is afgedrukt
dat de groep "Indonesische" is en dit wel emoties zou kunnen
oproepen.
Zoals bekend werd de dansuitvoering afgelast op last van de
R.I.-ambassade.

301A10

f

RAPPORT

VAN

AAN

: CFO.

Ho.

: 19.71^

C

25-9-1973

Betr.: Optreden R.I.-(Molukse) dansgroep.

Op 3-9-1973 werd van de Hr.
t I.D.-Hoogeveen, het
volgende vernomen.
De impresario de hr.
nam contact op met de
directeur van het Hoogeveense Cultureel Centrum "De
TAMBOER" over het optreden van het S.I.-Moluks dansgezelschap.
Vastgesteld werd dat een uitvoering zou worden gegeven
op 18-8-1973.
Veiligheidshalve nam de directeur van de TAMBOER contact
op met leden van de Molukse Vijkraad om na te gaan hoe de
zuid-molukse gemeenschap stond t.o.v. het optreden, van
deze dansgroep.
Door de Hijkraad werd medegedeeld dat de Molukkere te
Hoogeveen dit optreden ten zeerste zouden appreciëren
en de voorstelling zeker door vele Molukkers zou worden
bijgewoond.
Voor ongewenste acties hoefde niet gevreesd te worden
omdat het dansgezelschap niet als vijandig werd beschouwd
daar de leden "broeders/zusters" Zuid-Molukkers zijn.
Reeds in de voorverkoop werden in zeer korte tijd 80
plaatekaarten verkocht, grotendeels aan Zuid-Molukkers.
Toen bleek dat de voorstelling niet door kon gaan werd dit
in de stad bekend gemaakt. VSérverkoopkaarten werden op
18-8 terugbetaald.
Opmerkelijk hierbij was, dat het vooral de Zuid-Molukkers
speet dat de voorstelling was afgelast.
Niets wees op een vijandige houding o.i.d..

28.8.1975.

•RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

Nfi.

: 19.53'*
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datum

2 8 AUG. 1373

co llltfy& l
ö,

Betreft : Molukse dansgroep ANDASINYO.

Op 13 augustus 1973 werd van DIR Groningen, Adjudant

, het volgende

vernomen.

deelde mede dat op 16 augustus 1973 op Schiphol een
groep Indonesiërs van zuidmolukse afkomst zou arriveren.
Deze groep èlxx^A: de naam ANDAREBNYO enalia3tt onder leiding vin een dame, van wi«
de naam nnbekend was, zal in Nederland een reeks culturele voorstellinggn geveni
Begonnen wordt in Noord-Nederland (Zwolle, Hoogeveen, Karsen en °roningen).
Daarna volgen voorstellingen in Zuid-Nederland. Plaatsnamen zijn nog niet bekene
Aangezien bedoelde groep "pro-SUHASTO" is, ziet
heid van ordeverstoringen e.d.

bij het optreden de raogeli;

RAPPORT VAII G

AAIT

: GFO

MR.

:

BEÏiï. •

Molukse dansgroep uit Indonesië

Het is in MM kringen bekend dat er medio augustus'73 een
2.Molukse dans/zanggroep uit Indon. in Nederland een aantal
uitvoeringen zal geven.Van MM zijde aal niets tegen deze groep
v/orden ondernomen.
K.b.t. de viering van de Indon. onafhankelijkheidsdag op 1? aug«
a.s. deelde
mede dat haiü niets bekend is omtrent eventuele
deraonstraties/acties van Z.Molukkers.
Hij gaf te kennen dat de HM zich van elke vorm van actie zal
distancieren.

datum l 3 AUG.1973

2 augustus 1973.

Verbinding: Ho. 12.
Doss.: 170/220.

Onderwerp: Subversieve acties van Zuidmolukkers.

Van
werd het volgende vernomen,
Op initiatief van de volgende Zuidmolukkers:

zal op 17 augus
tus 1973 door een groep Zuidmolukkers herrie worden gemaakt, waarbij met vuurwapens zal worden geschoten.
Bij &e hierover gehouden besprekingen is de
naam van de Indonesische Ambassadeur gevallen, op wie z
worden geschoten.
De Zuidmolukkers zouaen samenwerken met leder
van de Rode Jeugd.
De organisatoren willen een groep van 15 man
verzamelen. Onder ander werd.
door de organisatoren benaderd om ook twee
man te leveren uit zijn groep.
heeft echten
geweigerd zijn medewerking hieraan te verlenen.
Onder de deelnemers moeten wel behoren:

EINDE.

datum 1 O AUG. 1973

co
RAPPORT VAN G
AAN

: CFO

NH.

:

BETR.: Dreigbrief aan Molukkers te Breda.
BIJL.:

Op
werd
een anoniem schrijven
ontvangen
door zes zgn. "pro-R.I."gezinnen
in de Molukse woonwijk.
Uit vergelijking met voorgaande soortgelijke brieven is de
politie gebleken dat dit stuk vervaardigd is op dezelfde
type/stencilmachine, waaruit de conclusie wordt getrokken
dat de opstellers in Breda gezocht moeten worden.
Hoewel hVt" stuk gericht is aan "alle Zuidmolukkers in
Nederland" is tot nu toe niet gebleken dat het ook in
andere plaatsen circuleert.

*!-*..,«.,,_. ^,t^,-^£._ V-^.i^j.^.^'.wlï'i;-,.'..

rl___v,.,
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* 19.317

datum
CO
b,—

3AUG.

d.

.7*0.

Betreft : Dreigbrieven aan Molukkera.

Van '
v,-erd op 19 juli 1973 het volgende vernomen.
Molukkers uit Broda, Leerdam en Tiel AI
relatie s t aai tot de indon*--? «,-v,
\P
een
te hebben ontvangen.
ne-ls^e ambassade hebben

ïïken te gaan.

Su,..
radenen naar ^H Indone-

ACD
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RAPPORT
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CFO.

No.

19.560

C

31.8.1973.

Betr.: Voormalige deelnemers aan de "actie Wassenaar"
aanwezig bij Indonesische plechtigheid»

Op 13 aug. 1973 deelde Hip.
volgende mede.

G.P*-Wassenaar, het

M.b.t. de viering van 17 aug. 1973 had relatie
van de R.I.-Ambassade ondermeer vernomen dat tussen 09.00
en 11.30 uur ca. 1500 gasten op de residentie van de
Indonesische ambassadeur te Wassenaar aanwezig zouden
aiju bij het hijsen van de vlag.
Onder deze gasten zouden zich ook vele Molukkers bevinden.

ACD

datum

1 OKT. 1871

co ff S* M?

b.
Verbinding: No. 12.

l? september 1973.

Doss.: 170/222.

"nderwerp: Verdacht ophouden, het aanbieden van een petitie en het houden
van een betoging gevolgd door een hongerstaking van ZuidMolukkers.
Bijlagen: 3.
Op donderdag 13 september 1973 te omstreeks
13,30 uur werden op het Carnegieplein te ' s-Gravenhage
staande gehojidenterzake van het op verdachte wijze
rijden in een VoTEiswargerimiB ,
in de onmiddellijke
omgeving van de Indonesische Ambassade, Tobias Asserlaai
8 ï?e ' s-Gravenhage ;
2e

4e
5e

Bij onderzoek in eerdergenoemde volkswagenbus
werden 2 patronen, kaliber 7.65 m.m. aangetroffen die
ter plaatse inbeslaggenomen werden.
Geen van de inzittenden van de bus wilde zeggen van wie deze patronen waren.
In verband met overtreding van de Vuurwapenwet werden zij aangehouden en overgebracht naar het burau van politie aan de Jan Hendrikstraat alhier.
Het bleek, dat betrokkenen alhier een betogin
wilden gaan houden waarvoor door de onder l genoemde
persoon mondeling namens de Hadikale Aktiegroep B.M.S.links vergunning was verzocht en verkregen.
Het doel van deze betoging was om de aandacht
te vestigen .-op de strijd van de Zuid-Molukken voor een
onafhankelijke Republieki
- Omstreeks -

_ 2Omstreeks 15.4-5 uur werden zij heengezonden
met uitzondering van

Op de hierboven vermelde dag te omstreeks 16.i
nur vervoegden de onder 2, 4 en 5 genoemde personen en
, zich bij
het Kabinet van de Minister-President, Plein 1813 nr. 4alhier.
Zij werden aldaar na voorafgaande afspraak
voor een kort onderhoud ontvangen door de Raadsadviseur
bij vermeld Kabinet, de heer
Zij boden hem een petitie aan waarvan een copie bij dit schrijven wordt gevoegd (zie bijlage gemerk
rood II).
Op enige meters afstand van genoemd Kabinet
stonden 6 Zuid-Molukse jongeren en nadat vermelde groep
van 4- Zuid-Molukkers het gebouw om l?«05 uur verliet,
begaven zij zich gezamenlijk naar het Binnenhof alhier.
Daar voegden zij zich bij
die inmiddels op het Binnenhof had plaatsgenomen op een
door de politie aangewezen plaats naast de hoofdingang
van de Ridderzaal.
Besloten werd dat de onder l tot en met 5 genoemde personen tot en met zaterdag 15 september 1973
tot 12.00 uur aldaar in hongerstaking zouden gaan. Een
aantal sandwichborden en spandoeken met opschriften die
het doel van hun' betoging aangaven werden ter plaatse
aangebracht.
Aan het passerende publiek werden pamfletten
uitgereikt.
In gesprekken met de vergunninghouder die
voorgaf leider van de groep te zijn vertelde deze dat
hij zich met ongeveer 2000 andere Zuid-Molukse jongerer
had afgescheiden van de groep TAMAELA en MANUSAMA. Hij
vond dat deze zich te veel lieten inkapselen. Verder
deelde hij nog mede het woord links in zijn aktiegroep
te hebben gekozen omdat zij zich nu inplaats van achtei
hun ouders voor hun ouders opstelden opdat de Nederlanc
se Regering nu geen kans meer zou krijgen om hun ouder*
valse beloften te doenA Het woord Radikaal links moest
dan ook heel anders geïnterpreteerd worden als het
woord links in de politiek. Hij liet ook doorschemeren,
dat als er moeilijkheden zouden komen met Zuid-Molukkers die niet tot zijn groep behoorden, hij zeer zeker
niet zou aarzelen om ïmn te helpen want als het erop
aankomt zijn wij één grote familie, aldus spreker.
Op zaterdag 15 september 1973 te omstreeks
11.55 uur vertrokken de betogers met medeneming van al
hun attributen in een vierwielige personenauto,-

Zowel bij het aanbieden van de petitie als
bij het houden van de betoging gevolgd door een hongerstaking deden er zich geen wanordelijkheden voor.
Van de zijde van het publiek was nagenoeg
geen belangstelling.
- Noot -

• p
R A D I C A L E

A K T I E G R O E P

" R . M . SI'

L I N K S .

N E D E R L A N D
Aan de:
Minister President Drs. Den üyl
Z W O L L E , 1 3 - 9 - '73«p/a Plein 1813 no.4,
Den Haag»
P e t i t i e .
1. Na 23 jaar leeft de Molukse gemeenschap in Nederland nog steeds
in onberedderde omstandigheden zonder de minste belangstelling
van de zijde van de Nederlandse regering.
2. 23 jaar zijn de Molukkers in Nederland gemanipuleerd en misbruikt door velerlij soorten elementen.
3. Ten gevolge van gebrek aan menselijkheid bij de Nederlandse regering voor de Molukse gemeenschap in Nederland is hen een onzeker bestaan toebedeeld met een sombere toekomst.
4. 23 jaar lang heeft de Nederlandse regering geen acht geslagen
op het sociale leven van de Molukse gemeenschap, integendeel
ze hebben ons aan ons lot overgelaten in onze misère.
5. 23 jaar lang heeft de Molukse gemeenschap in Nederland die
merendeels bestaat uit voormalige KNIL militairen vergeefs gewacht op de vervulling van de beloftes van de Nederlandse regering als tegenprestatie voor de diensten waarvoor wij 5 generaties lang lijf en ziel geofferd hebben en die van onze vaders
en kinderen zuiver ten dienste van de belangen van het Nederlandse volk en regering.
6. 23 jaar lang heeft de Nederlandse regering geprobeerd de beloften aan zijn Zuid-Molukse helden In de doofpot te stoppen.
7. Het Nederlandse volk en maatschappij beseft niet dat wij Molukkers in Nederland niet vanwege eigen wens zijn doch vanwege het
overbrengen door de Nederlandse regering onder allerlei loffelijke beloften.
Als militairen

Als militairen hebben onze ouders zich disciplinair onderworpen
aan de commandant.
Echter na aankomst in Nederland heeft de Nederlandse regering
sindsdien geen aandacht aan ons getoond doch integendeel ze hebben ons 23 jaar lang aan onze lot overgelaten gevolg daarvan er
wacht ons geen goede toekomst.

Eisen :
1. Wij hebben lijf en ziel opgeofferd voor het heil en belangen van
het Nederlandse volk en staat.
Wij zijn in Nederland en verblijven 23 jaar in Nederland op bevel
en niet vanwege eigen wens.
Wij vragen aan de Nederlandse regering: geef zorg, regel en
schenk aandacht aan ons huidig sociaal bestaan en ons lot voor
de toekomst.
2, Wat dan ook de diensttijd van onze ouders in de KNIL moge zijn
één, twee,vijf jaren het is en blijft en dedicatie en ons leven
veil stellen voor heil en belangen van de Nederlandse maatschappij en staat.
Om die redenen» geef ons onze rechten.

In de onberedderde omstandigheden waarin wij leven, waar ons
lot in de KNIL in de koloniale tijd nog goed bij vergelijkt,
vragen wij aan de Nederlandse regering: Geef ons jonge mensen
faciliteiten voor studie en opleiding die ons een kans en hoop
kunnen geven voor een goede toekomst en niet die van een gastarbeider ten gevolge van het niet geven van genoemde faciliteiten en werk van de zijde van de Nederlandse regering, (rassendiscriminatie)

Voor hen

4. Voor hen onder ons die wensen terug te keren naar Indonesië
vragen wij van de Nederlandse regering voldoende voorbereidingen
en materiele begeleiding voor hun verdere leven en bij de Indonesische regering te pleiten voor toestemming en hun te vergeven.
5. In ons onberedderd bestaan waarvan door elementen misbruikt
wordt gemaakt en wij tot zondebok dienen, vragen wij de Nederlandse regering voor bescherming tegen allerhande terreur van
allerhande politieke stromingen die slechts elementen ten
goede komen die misbruik maken van onze domheid (ten gevolge
van het gedrag van de Nederlandse regering die ons geen onderwijs en
en opleidings faciliteiten heeft gegeven) en machtsvorming ten
doel hebben en ons uitbuiten of afpersen.
Daarom: Vragen wij U beleefd om de beloften die U gedaan heeft
aan onze ouders in te willigen.

Hoogachtend
Radicale Aktiegro6#""F')R.M.S'.1 Links

oeatwarin.)
tiegroep.

' ACD
,;um 1 1SEP.W3
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Betr. :

Petitie aan Minister President en hongerstaking,

Van ID - GP 's-Gravenhage, hr.
het volgende vernomen.

, werd op 11 september 1973

Op maandag 10 september 1973 is bij de haagse politie, afdeling
Algemene Zaken, geweest
Hij deelde mede dat hij het voornemen had om op donderdag 13
september 1973 te 1*t»00 uur een petitie aan te bieden aan de
Minister-President,
Hij zou daarbij vergezeld worden door ca. 15 aan van de "Kadicale Actiegroep RMS— Links".
Na liet aanbieden van ds petitie zal de groep naar het Binnenhof
trekken waar een of twe<? leden ervan een hongerstaking zullen
beginnen die tot uiterlijk zaterdag 15 september 1973» 12.00 uur
zal duren.
Petitie eu hongerstaking hebben tot doel "de Regering te wijzen
op ds niot nagekomen b»loft*n".
Ralat\ v?r»;acht d? t er pamfletten zjullsn worden uitgedeeld.
Aan
is hst advies gegeven ook ia. contact t» treden
mat het hubinet van de lïiniGter-Prea^.dsiit, voo1- zover
beksni was, had
dit op maandagmiddag 10 s-ptember 197!
ts 1f.?0 ^.ur echter no^ niet gedaan.
Tenslotte deeMe
siede d^t door de haagse politie aan d«
burgemseEt»r gunstig zal word*n jeadviseerfl m, b. t. het geven van
ceu vergunning.

F
datum

RAPPORT VAN C.

Aan

: CFO

No.

: 19.600

1 1 SEP, 1373

11-9-1973

Betr.ï Demonstratie van pro-S«I.-gezinde Molukse
.longeren op 16-8-1973.

Van de heer
, ID-ÜP 's-Gravenhage, werd op 15-8-1973
het volgende vernomen.
Op woensdagochtend 15-8-1973 dienden zich bij GP 's-Gravenhage
vier Molukse jongens aan die opgaven genaamd te zijn:
en
en.

en

, behorend tot de A.P.I.M.
"en behorend

to* de radicale actiegroep R.M.S.-links.
Zij gaven de wens te kennen op 16-8-1973 een demonstratie te
houden die te.n doel had de demonstratie welke de TAMAELAaanhangers op die dag voor de Indonesische ambassade te houden
onmogelijk te maken.
Verder deelden zij mede dat woensdagmiddag te ca. 14.00 uur
enige andere personen van de (ordedienst van de) A.P.I.M. bij
GP 's-Gravenhage zouden komen om te spreken over coördinatie
van ordemaatregelen, die bij demonstratie en tegendemonstratie
genomen zouden worden door de Haagse politie en de ordedienst
van de A.P.I.M.
Door de Haagse politie is aan de vier jongelui te verstaan
gegeven dat tegen een demonstratie hunnerzijds geen bezwaar
bestond* maar dat men liever zag dat een dergelijke demonstrat
gehouden zou worden op donderdagmiddag 16 of vrijdag 17-8»
De vier jongens gaven hierop te kennen dat het juist de bedoeling was de voorgenomen demonstratie van de TAMAELA-groepering
onmogelijk te maken en dat de A.P.I.M. in algemene zin van
plan was iedere demonstratie van ongeacht welke R.M.S.-groeperJ
op of rond 17-8 niet te tolereren»
Voor de tegendemonstratie op 16-8 werd een opkomst verwacht ve
ca. 800 leden van de A.P.I.M., aldus deze vier jongelui.
deelde tenslotte mede dat op het tijdstip waarop hij
bovenstaand bericht (=ca. 15*30 uur) doorgaf, de aangekondigde
delegatie van A.P.I.M.-leden nog steeds niet was verschenen.

datum
CO

b.

C (CFO ) nr.: 19.931

d.d. 5-11-1973

Aan

: CPO

Betreft

: Situatie in Molukse wijk te Apeldoorn*

Bijl.:

Op 30-8-1973 werd van Hag.
, ID-Apeldoorn,
vernomen.
dat het in de Molukse woonwijk nog steeds
zeer onrustig is <
De bron van alle ellende
is de voorzitter van
de wijkraad
.
Ge man achter de schermen blijft,
1
verbonden aan de Indonesische
ambassade te Den Haag»
Hij is in Apeldoorn of hij is onderweg naar Apeldoorn en tot
diep in de nacht worden er dan vergaderingen gehouden ten
huize van
.
Het optreden van
gaat alle perken te buiten.
Onlangs weigerde hij met de burgemeester van Apeldoorn te
spreksn; hij draaide de burgemeester de rug toe.
gedraagt zich in "de wijk" als burgemeester!
Van hoger hand, aldus
, wil of kan men niet èptreden
tegen
en men kiest dan de weg van de minste weerstand
door
c.e. naar elders over te brengen.
Hen is bezig voor de bedreigde gezinnen andere woonruimte te
zoeken doch dit zal nog wel enige tijd duren.
Ook heeft
als hij in Apeldoorn is contact met
een aanhanger van de
A. P. I «M..
ziet de toekomst voor wat bejfereft de rust
onder de Zuid-Molukkers donker in nu de R>I,-ambassade door
middel vaü^en van^ haar functionarissen^ be_z_ig Is tweedracht 1
gaaièQ^ondër. df j^^id^Hölu^jejiB,In Nederland. "Vroeg of laat"",
aldus ~
, "moet ditTtolT ongeregeldheden leiden".
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Aan

: CFO

Betreft

: Acties van APIM tegen R.M.S.

Bijl.:

Een zekere
heeft
uitgelaten vernomen te hebben
dat de APIM begin 1??^ gewapende acties zal uitvoeren tegen
H.M.S.-groeperingen/aanhangers.
^eze acties :zouden voorbereid en gefinancierd worden door/
vanuit de Indonesische ambassade^ die ook voor de bewapening
van de APIM zou zorgen.

d.d.

C
Aan

CFO

Betreft

ZM-aangelegenheden.

Bijl.:

Van

werd op 19-9-1973

het navolgende vernomen :
Op 13-9-1973 zijn de twee navolgende personen t.w.
en .
op
het KLnnenhof in hongerstaking gegaan. De hongerstakim
was bedoeld om kracht bij te zetten aan de eerder op
die dag door hun landgenoten aan de Nederlandse
regering overhandigde petitie»

Ben groot aantal Zuid-Molukkers die met vacantie naar
de Molukken zijn geweest blijven na hun terugkeer contact onderhouden met de Indonesische Ambassade. Over
het algemeen worden zij verzocht om onder hun familie
en vrienden propaganda te maken voor een vacantie naai
de Molukken.
Onder de Zuid-Molukkers.in Zeeland is hier de laatste
tijd veel animo voor.

De deelnemers aan de demonstratie van 16-8-1973 zullei
voorlopig worden uitgesloten van een vacantiereis naa:
de Molukken. Aan de hand van door de ambassadeleden
gemaakte foto's weet men wie er aan deze demonstratie
hebben deelgenomen.
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Aan

: CFO

Betreft

: ex-KNIL-organisat ies

d.d.^ ^ y S

Bijl.:

Van
werd op 7-H-1973 het volgende
vernomen.
D«rfex-KNIL organisaties van^ __
en
hebben ter verkrijging van de vermeende
ex-KNIL (pensioen etc.) steun gezocht bij de Indonesische ambassade*
Bedoelde organisaties die zich altijd met de sociale
en maatschappelijke problemen van de ex-KNIL militair
hebben beziggehouden, zullen nu n.a.w. worden gemanipuleerd door de Indonesische ambassade, aldus
V.w.b. de "Armymen of Maluku", waarvan
voorzitter is, deelde
mede dat deze organisatie niet
meer dan tien leden telt. Door middel van de meest
vreemdsoortige activiteiten tracht
voornoemd
het leden bestand op te voeren.
Voorzover
bekend heeft hij geen contact met de
Indonesische ambassade*

301A10

Rapport van: C
Aan: CPO
NR:
Betr: Zuid-molukse aangelegenheden

werd het volgende vernomen:
Uit
In zuid-mblukse kringen is onbehagen aan het ontstaan over
het feit, dat zuid-molukkers met een nederlands of met een
vreemdelingenpaspoort gediscrimineerd worden bij het aanvragen van. een visun voor Indonesië. Dit t.o.V. de ne'derlenders en de molukkers met een Indonesisch paspoort. Deze ondervinden namelijk geen enkele moeilijkheid bij het aanvragen van een visum.
De aanvragen van molukkers net een nederlands of met een
vreemdeliQgenpaspoort worden daarentegen maanden aangehouden,
Bovendien moeten cij nog een extra formulier invullen op de
ambassade,. Daarop o.a. vragen gesteld worden omtrent hun politieke overtuiging. Tevens moeten zij een referentieadres
opgeven in Indonesië.
In zuid-molukse kringen bestaat het voornemen om maatregelen
te nemen tegen deze discriminatie, alleen weet men nog niet
op welke manier dit dient te geschieden.
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d.d.

) nr.:

CFO

Betreft

Bijl.:

De meeste Molukkers die een of meerdere oriëntatiereizen naar Indonesië hebben gemaakt en daarbij de
Molukken hebben bezocht, stellen zich na hun terugkeer
in Nederland veel minder of helemaal niet meer vijandig
op t.o. (de ambassade van) de Republiek Indonesië.
Er zijn er echter ook die onverminderd, zoniet in verhoogde mate doorgaan met het kweken van stemming tegen
de Indonesische Ambassade. Zij doen dit o.m. door te
verkondigen dat er op de Molukken nog wel degelijk een
actieve BHS-strijd wordt gevoerd en dat de Indonesische
Ambassade bewust leugens verspreidt door te stellen dat
de RMS-beweging uitsluitend tot Nederland beperkt is.
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datum 29 AUG.1974
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b.
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nr.:

d.

d.d.

Aan

CFO

Betreft

verklaring Indon. Ambassadeur

Bijl.:

Van

werd op 6-8-74 hè

volgende vernomen:
N.a.v. de op 6-8-7^ in diverse dagbladen verschenen
verklaring van de Indon. Ambassadeur aangaande de Z.
Molukkers gaf
te kennen dat hoe goed de bedoelingen van de ambassadeur ook geweest mogen zijn, hè
tijdstip van publicatie ongelukkig gekozen is. Hij
deelde mede dat het de laatste tijd onder de Z, Molukkers rustig is en er voorzover hem bekend geen ac
tiviteiten zullen plaats vinden op 17 augustus a.s.
Rekening houdend met de mentaliteit van de Z. Molukk
zou een dergelijke verklaring wel eens slapende honden wakker kunnen maken,
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d.d.

Aan

: CFO

Betreft

: Gesprek Z.Molukkers - Indonesiërs.

Bijl.:

Van
werd op 2^.9
vernomen, dat MANUSAMA te kennen heeft gegeven het
nuttig te achten als er een gesprek zal plaats vinden
tussen afgevaardigden van de BP/PM en enkele leden
van de Indon. ambassade. E.e.a. onder auspiciën van eei
ambtenaar van het ministerie van CRM of BuXa.
Hij is van mening dat een dialoog over het S.Molukse
vraagstuk, waar hij zelf niet aan wenst deel te nemen,
zowel voor de Z.Molukkers als Indonesiërs verhelderend
kan werken en mogelijk tot een nader contact kan
leiden.
NBi MANUSAMA is kennelijk van plan de Z.M. jongeren
(PM) d.m.v* één dialoog met Indonesiërs te
confronteren met de realiteit* Er is n.l» meerdere
malen uit kringen van de PM kritiek geweest op het
beleid van MANUSAMA vanwege het feit dat er m.b. t
de realisatie van een RMS geen vooruitgang wordt
geconstateerd.
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:

R j en

d.

d.d.

Reiezen in Nederland.

Bijl.:

Op 17-10-197^ werd
vernomen
dat de Rl-regering genegen is aan de Keiezen in Nederland een Rl-paspoort te verstrekken en hun toe te staan zich
in de RI te vestigen.
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Betreft

Bijl.:

Van

•werd op 30-1-1975 het vol-

gende vernomen.
De Indonesische eimbassade gebruikt de in Nederland
wonende Indonesische Molukkers als inlichtingennet.
Hierbij speelt een Indonesiër (geen Holukker) uit
Apeldoorn een belangrijke rol. Deze bezoekt de
wijken en geeft de daar verkregen inlichtingen door
aan de ambassade.
De vroegere inlichtingen-officier was de Persattachl
een Indonesiër van Sumatraanse afkomst.
De ontmoetingen vinden niet plaats op de ambassade
maar elders in de stad.
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' Molukkers te Deventer en de R.I.-Ambassade

Bijl.:

Op 23 mei 197? werd het navolgende vernomen van
Hr.<
, pol. De vent er.
In 197^ hebben een aantal Holukkers uit Deventer
zich onvriendelijk uitgelaten over het door de
B.I.-ambassade gevoerde visumbeleid m.b.t.Holukkers,
die een vakantie in de Molukken wilden doorbrengen.
Het gevolg hiervan was, dat toen enige van hen zelf
met vakantie naar de Molukken wilden; de R.I.Ambassade
de voorwaarde stelde dat zij hun destijds geuitte
kritiek schriftelijk zouden herroepen.

17/6/75 / 19/6/75
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Onderwerp:
Bevrijdingsaktie door
Via
wefcT"
Z-Molukkers , genaamd:
van een Zuid-Molukse jongere het vol" AKTIE- 14".
gende had vernomen :
Deze jongere was tezamen met nog plm 70 ZuidMolukse jongemannen uitgenodigd voor een bijeenkomst op zaterdag
17 juli 1976 in de wijk Hatert te Nijmegen. De ontmoetingsplaats
was
te Nijmegen in de wijk.
Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over het voeren van akties
n. a. v. de gevangenhouding / detentie v&n de 14 Z-Molukkers na de
twee akties in december 1975 (Wijster en Indon. Consulaat).
Men stelde daar dat men aktie wilde teneinde de vrijlating door de
Nederlandse regering te bewerken van de 14 gedetineerden. De aktiviteiten hiertoe kregen tijdens de bijeenkomst de naam : "Aktie-14" .
Er werd gesteld dat de aanwezigen die verdere aktiviteiten wilden
ondersteunen een eed moesten zweren en hunleven voor deze aktie
moesten geven. Hierop verlieten 30 jongeren de vergadering.
stelde dat een gewelddadige aktie niet juist was en
verliet eveneens de vergadering.
Hierna bleven plm. 40 jongeren over die een eed hebben gezworen
hun leven te willen geven voor de "Aktie-14".
De "vage" plannen zijn voorlopig een aktie te plegen tegen
Indonesische of semi-Indonesische objekten. Als objekt werd o. a
genoemd : Kantoor GARUDA / INDQN. Ambassade.
Er werd duidelijk gesteld dat er een gijzeling plaats zou moeten
vinden teneinde sukses te kunnen hebben.
De eventuele wapens zouden in Nederland aanwezig zijn en via
de "
-groep" worden geleverd.

datum

G 1 E. 197 6

b.

d
C ( CFO ) nr.:
Aan

:

Betreft

:

d-d

Wijkraad Zwolle (zie

f 1 DEC, 1976'

CO 1293250)

Bijl.:

Op 26-10-1976 werd v.d. Hr.
navolgende vernomen:

G.P. Zwolle het

In oktober 1975 werd te Zwolle een nieuwe wijkraad
samengesteld die thans nog in die samenstelling
werkzaam is

301A10 - 506622*

datum

17 SEP 1976

CO
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d d-

d.

\ SEP. 1976

Aan
Betreft

: Samenwerking

Indon,- Keiezen.

Bijl.:

Van
werd op 17-8-76 het navolgende vernomen omtrent de samenwerking tussen Keiezen en
de Indon. ambassade.
Hij gaf te kennen dat er tot voor enkele jaren geleden vrij
veel contact was met de ambassade. De Indon. en hun "stromannen" zoals
en
V hadden de jongens benaderd c
zich te distancieren van de Ambojinezen die grote sommen gel
verspilden voor een vrijheidsstrijd welke niet was te realiseren.
Zij deden hen de suggestie aan de hand om in het vervolg
de gelden te benutten voor de opbouw van hun eigen land
waarbij de Indon. ambassade hen behulpzaaa zou zijn.
E.e.a. sprak de Keiezen aan waardoor er een samenwerking
tot stand kwam en de Keiezen zelfs bereid waren bewakings
diensten te verrichten t.b.v. de Indonesiërs.
Op den duur bleek echter dat de Indon, hun gedane toezeggingen m.b.t. het behulpzaamzijn met de opbouw van de Z.O.
Molukken niet na-kwamen. De jongeren die o.m. uit Helmond
en Nistelrode moesten komen voor het doen van bewakingsdiensten en hiervoor onbetaald verlof op moesten nemen,
kregen zelfs voor de reis geen vergoeding terwijl hen was
toegezegd dat de ambassade hun loon en reisgeld zou vergoeden. Bij navraag hieromtrent werd verwezen naar
die nergens vanaf wist. Voorts was de discriminerende houding van de Indon. t.o.v. de Keiezen een bron van erganis.
Het was volgens
n.l. meerdere malen voor gekomen dat
Keiezen op de ambassade werden ontboden voor een gesprek
zonder dat het gesprek plaats vond. Laat in de middag werd
hen dan te kennen gegeven dat de betrokken ambtenaar geen
tijd had en of zij de volgende dag maar terug wilden komen.
Over de reiskosten werd niet gesproken. E.e.a. heeft er to<
geleid dat het merendeel van de jongere Keiezen zich van
de Indon. hebben gedistancieerd en toenadering hebben gezocht fö tot de EMS.
De ouderen hebben het "spelletje" van de Indon. echter nog
niet doorzien en komen nog vrij regelmatig op de ambassade,
twijfelt er niet aan dat ook zij zich t.z.t. tegen de
Indon. zullen keren. In Zwolle zijn er n.l. al enkele die-;
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Vervolgblad nr. _2-

bij C-rapport nr.

niet meer met hen wensen samen te werken. Aanleiding hiertoe is het feit dat de Indon. hun contact persoon
die tevens wijkraad is, terzijde hebben geschoven en met
en
in zee zijn gegaan. Laatst genoemden
die zich hierdoor vereer» voelen treden nu tevens op als
wijkraad hetgeen niet de instemming heeft van de wijkbewoners,
was n.l. door hen gekozen als wijkraad. De
Indon. hebben hiermee bereikt dat er in Zwolle een conflict
situatie is ontstaan welke nog niet is opgelost. Teneinde
nog meer moeilijkheden te voorkomen hebben de wijkbewoners
dan ook op instigatie van de jongeren besloten geen leden
van de Indon. ambassade meer in de wijk te Zwolle toe te
laten. Zij die zich hier niet aan houden en toch Indon. in
hun woning ontvangen zullen hiervan de consequenties zelf
mceben dragen, aldus
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Betreft
Bijl.:

Van
het navolgende vemomenf

werd op 20.10.1976

Op zaterdag 16 oktober j.l. heeft de regering MANUSAMA
een z.g. voorlichtingsbijeenkomst gehouden in Wierden.
Eén van de onderwerpen van gesprek was de komst naar
Nederland van de ¥IM. Men zag hierin de hand van de Indon
ambassade
Als protest tegen de komst van de groep heeft men besloten
om de ontvangen brochures te verzamelen en deze aan de min
president te zenden met het verzoek er bij de Indon. ambas
sade op aan te dringen met de provocaties te stoppen,
V.w.b. de ongeregeldheden in Vaassen deelde
mede ster
de indruk te hebben dat de Indon. ambassade hier de hand
in gehad heeft{
Volgens
is het de Indon. ambassade er veel aan gelegen dat
de Holukkers zich roeren waardoor de Nederlandse overheid
streng tegen hen op gaat
treden. Zij hopen hiermee een
verbod van de HMS te kunnen forceren.

301A10 - 506622*

datum

1 7 Ooi 1976

CO

d.

b.
d.d.

C (CFO ) nr - :
Aan

:

Betreft

:

KC. J976

Molukse R.I.-activiteiten te Assen.

Bijl.:

Op 9.11.1976 werd van

het navolgende vernomen*
Volgens
verblijven te Assen twee
Molukkers die in opdracht van de R.I. trachten de
R.M.S.-activiteiten in Nederland te ondermijnen.
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Betreft

Molukse kamp in Vaassen

d.

1 6 DEC. 1976

Bijl.: /

Op 16.11.1976 werd van
verkregen:
Een rondschrijven met als titel "Het Zuidmolukse kamp
Vaassen, een zeer vruchtbare voedingsbodem voor RImanipulaties, het welk werd opgesteld namens de afdeling
Vaassen van de Badan Persatuan en door voorzitter Z.
PATTY. werd ondertekend,
(zie bijlage)

301A10 - 506622*

Vaassen, Vj oktober 197b.

EET ZUID!',OLDKS KATSP VAASS^Ï.KTO Z3SR VRUCHTBARE VOEDINGSBODEM
VOOR R.I.-TÏAIT1PULATIS3.

V

Een SUBJECTIEVE, maar eerlyke toelichting
op de Juiste toedracht rondom het gebeuren van donderdag 14 oktober 1976.
Ey een inbraak in 1975 door enkele jongens in het kantoor van de
beheerder in het karip Vaarsen, zouden de jongens zgn. bessen hebben
bemachtigd van omkoping door CRM van de kanpraadleden.
Op grond hiervan eerden de kamprafidleden niet neer vertrouwd door
bepaalde jongeren.
Deze jongeren eerden later gretig gebruikt door de figuur Pattir.u1:ay«
Pattirnukay was eerst aanhanger var. de Badan Persatuan.toen hij nog in
Teuge woonde. Later ging hy naar het kamp Vaareen en daar werd hy
aanhanger van de Tamaela-bev?eging,na eerst een periode zonder doelnening
aan welke Zuidnolukse beweging dan ook.
Omdat hij is teleurgesteld in zijn verwachtingen in Taraaela aan -wie hy
geld heeft geloehdrbrak hy met die beweging en is naar de R. I. o verhel op en.
Pattinukay heeft altyd al een slechte reputatie in de Zuidaolukce
samenlevir.g in Vas.csen,on!dst hjj in allerlei coorten rusicr- bctrcltkcn,
Of de oorzaak daarvan is.
Het zijn ook zijn 2 zonen die in begin 1976 de taxichauffeur in Vaassen
hebben vermoord.
Om hen heen heeft hy zich een aanhang weten te verzamelen zoals
dhr.J.Patty -wiens achtergrond ook édn is van onrtandvestigheid, gezien
eyn lidmaatschap van dan weer deae partij.dan -weer die.
Ook een ex-En L man evenals Pattinukay, hebben beide figuren jon-eren aanhang gekregen door het gebruik maken van de drogreden :!IAK
Ook -werden de jongeren door Pattinukay van geld en ^kag voorzien ter
vergroting van zijn achterban. Opvallend is, dat de meecte van zyn
jongeren -werkeloos zijn.
Inmiddels R.I.-sympathirant geworden is hem van die zy'de ingegeven om
de KNIL-rc-chten ook air. nidnel te gebruiken ter vermeerdering van 2y'n
aanhang. Dat advies opvolgend bedient hij zich van een wel zeer door zichtig motief van solidariteit.

II,
Inspelend op het bestaande gevoel var, slechts tydelyk verblyf in Nederland
werd de barak als symbool tegen verdere integratie in Nederland welkom
toegepast.
Het is daarom zo doorzichtig omdat van begin 1950 tot begin '60 de grootste
meerderheid van de Zuid^iolulckers in Nederland hebben gekozen voor de RT.5 stryd als prioriteit en niet dé KNIL-rehabilitatie(eerherstel).
Want in de arresten van A.Z.Sahetapy.N.Sahetapy en P.Saptenno hebben de
Zuidrsolukse belangenorganisaties als CRA?5,BPH!iS en later de BP reeds uit
en te na de KNIL-belangen bevochten.
De hoogste rechterlijke instantie in Nederland heeft zich orbevoecd verklaard
en terzake geen vonnis uitgesproken.
Er is niets gewonnen of verloren naar de mening van die belangenorganisaties.
Temeer ondat het accent is verlegd naar de verwezenlijking van de Rt.B en niet
de rehabilitatie van het KUIL,is men van mening dat by het vrykoroen van de
KS het KNIL probleem op regeringsniveau zal vrorden uitgevochten door de
HLS en Nederland.
Op partyniveau is het 'opkomen voor de KNIL bolanpon nint meer interessant.
Echter gebruik nakend van de onwetendheid hieromtrent by de jongeren heeft
Pattimukay de jongeren achter zich .gokivgen. Ook hoeft hy hen valselijk
*•
voorgehouden dat hij door de rechter in hot gelijk was gertold -waardoor bij
niet uit de barak hoefde te gaan.
Doch Pattiraukay TO.S t!jdens de behandeli?ig van zy'n zaak helemaal niet voor
de rechter verschenen. Die jongeren gesterkt door de valre verklaring
kwamen hen ten onrechte steunen toon de justitie met groot vertoon van
macht het Zuid-ioluks woonoord binnenviel.
Dat vertoon van .pacht is daarom volkomen begrypelyk,ondat een aantal jongens
dagen te voren op het politiebureau in ï$pe zyn gemest en do politie
gedreigd had "rara te zullen ontvangen" indien de politie nccht konon opdagen.
•

Die jongens zyn net o.a.een nitrailleurkogcl 12.7 op het burPau verschenen
en hebben een dergelijk justitieel optreden a.h.w. uitgelokt.
Deze elenenten onder de Zuidnolukse jongeren -zonder enig kritische instelling
en nakkelyk te beinvloeden door een figuur als Pattimukay^heb'ben helaas hun
solidariteit betuigd aan ccn subverrief(ondernynend)eleraent in de Zuidraolukse
samenleving.

III,
Pattinukay "bleef met gezin laf in de barak terwijl buiten door het massaal
optreden van de politie,de meeste Zuidraolukse jongeren wel of geen
aanhangers van hen,impulsief en heftig tegen het justitieel apparaat
tekeer gaan,daarmee hun welzijn riskerend.

.•

Op de vraag v-in de tv-journalist aan dhr.van Agt waarom er van tevoren
geen overleg heeft plaatsgevonden met de Zuidrcolukse leiders antwoordde
van Agt terecht dat er niet overlegd kon worden,ondat Pattinukay noch
lid is van do croep !.!anur-araa,noch van -Tanacla.
Van Agt had echter kunnen vreten dat beide groepen het gezin Pattinukay
ervan verdenken kontakten te onderhouden niet de R.I.ambassade.
Eet verzTrijgen hiervan door van Agt is een voorbeeld van het noemen van
halve waarheden.
Ondat beide Zuidraolukse groeperingen geen sancties kunnen uitoefenen
tegen Pattinukay is de Nederlandse justitie de enige die dat wel kan
en dat heeft zy dan ook rigoreus gedaan.
Eet is tekenend voor de R.I.(Republik Irdoncry.a) ,in hun beleid oa de
TUE door het slijk te halen,dat t'jder.s de schennutreling her!; zoontje van
TVittiisukay opvallend met de RJ.E5 vierkleur op de schouders liep.
TH t tervnjl de f ara. Pattinukay R.I. gezind ie.
"
'tfo kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat é"n de Nederlandse justitie
én de Zuidnolul±erp werden gonanipuleerd en geregisseerd vanuit de
R. I.-enbar<r ade .
De R. I.-ambassade is er nanelyk bij gebaat als de RIS in dis ere die t vrordt
gebracht. 2e probeert daarora op allerlei manieren de naam van de RIS
door het rlyl: te halen door bijvoorliecld figuren als ahr.Dotberd en T'alaTrau
- ook R.I»pionnen - in te zetten bij de zgn.gijzeliiïgsactie v;in de Koningin
in 1974.
Ook het verstrekken van Drugs aan "lUidmolukrc jongeren is een nieuw ndddel

van de R.I. om de RJ1S te ondern'jnen.

Namens
plaatselyke leden van de
"Eadan Pcrsatuaii"
, afd. Vaassen,

ACD
datum

2 9 (R 1976

CO

b.
d.d.

C(CFO)nr.:
Aan

:

Betreft

• Ongeregeldheden Vaassen

d.

2 8 C::. 1976

Bijl.:

werd op 3-11.1976

Uit
vernomen

dat de ongeregeldheden te Vaassen
door
zijn geforceerd op instigatie van
activisten van de R.I.-ambassade.
zou
hiervoor door de R.I.-ambassade zijn betaald*
Het doel was, de Molukkers bij het Nederlandse volk
in discrediet te brengen.
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: Activiteiten BI ambassade onder Molukkers

t^ft

Bijl.:

Op 16-11-1976 werd
het navolgende vernomen:

Aan de BI-ambassade zijn enkele Molukkers verbonden
die vanuit Indonesië naar Nederland zijn gezonden
net het doel de BMS te ondergraven. Een van hen is
attaché i
Deze attaché is zeer actief en bezoekt persoonlijk
SMS Molukkers om hen te overreden zich van de BMS
af te wenden.

Bedoelde attaché heeft ook een toespraak gehouden i
de Molukse kerk te Deventer (voor een Moluks gehooz
waarbij hij stelde dat men in de Molukken beslist
niet naar een souvereine staat Molukken streeft en
van een Moluks verzet geen sprake is.
Hij meende d& MANDSAMA door onwetendheid als gevolg
van onvoldoende informatie waarschijnlijk eerlijk
er van overtuigd is dat hij met het dragen van het
BMS ideaal en zijn activiteiten in deze de wil en de
gevoelens van de Molukkers in Indonesië tot uiting
brengt* Dat is echter niet zo.
Het is dan ook spijtig (volgens deze attaché in zi;
toespraak) dat een BI-voorstel door MANUSAMA werd
afgewezen- Het betrof het voorstel om MANUSAMA,
LOKOLLO, METIABY en de wed. SOÜMOKIL een bezoek aai
de Molukken te doen brengen waarbij een absoluut
vrijgeleide z ou zijn gewaarborgd.
Beis en verblijfkosten zouden door de BI worden
betaald.

301A10 - 506622*
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CBu

HMS

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen:

werd op 9-12-76

Onder de ZM is enige beroering ontstaan als gevolg
van het feit dat CRM alle werkzaamheden welke ver.
band houden met Z.Molukkers over wil dragen aan de
gemeenten waar zij woonachtig zijn. De BP is het
hier niet mee eens, zij beweren dat de Ned. regering
hen naar Nederland heeft laten komen en willen dan
ook met de regering cq CBM in contact blijven.
De BP heeft hieromtrent reeds met CRM contact opgenomen. Als CRM bij haar besluit blijft is de BP
voornemens een groots opgezette betoging te houden.
Voorts doet onder de ZM het bericht de ronde dat op
kosten van CBM 12 Z.Molukkers uit Indonesië naar
Nederland zijn gekomen om alhier anti BMS propaganda
te maken. Onder hen bevinden zich gen. maj.
en mevr.
Men vindt dat CRM en met name min. v. DOORN een verradersrol speelt. De hr.
is volgens
door v. DOORN van zijn functie ontheven omdatgnie
anti RMS was.

301A10 - 506622*
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Betreft

"Mogelijke reis van Zuidmolukse voetbalclub naar
Indonesië11.

Bijl.:

Op 28.2.1977 werd van
volgende vernomen.

het

Via de Indonesische ambassade zijn opnieuw Zuidmolukse
voetbalclubs benaderd om een "voetbaltrip" naar Ambon
te maken.
Aanvankelijk deed de ambassade dit verzoek bij de Zuidmolukse voetbalclub in Assen maar daar werd deze list doorzien. Daarom heeft de ambassade zich tot de voetbalfclub
"Jong Ambon" in Zeeland gewend. Ook hier wordt nog getwijfeld aan de oprechtheid van deze uitnodiging. De verleiding
is echter zo groot, dat het erop lijkt dat ze binnenkort
het aanbod zullen aanvaarden.
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NOTITIE

2 7 JAK 1978

d.

Betreftt ReRerinKSpublicatie m.b.t» R.M,S,

Op 15 december 1977 werd een officiële regeringsverklaring
van Ir. MANUSAMA gepubliceerd waarvan onderstaand de letterlijke tekst»

11-1-1977

REGERINGSPÏÏBLICATIE
In de afgelopen weken werd door de persmedia berichten
gelanceerd die onder de loyale Zuidmolukkers verwarring en
verontrusting hebben teweeggebracht.
Volgens deze berichten zouden er aanwijzingen zijn dat de
Indonesische regering bereid zou zijn haar houding t.o,v. het
Zuidmolukse volk te wijzigen.
Gezegd werd b.v, dat Indonesische autoriteiten in Djakarta
volledige autonomie aan de Zuidmolukken willen verlenen, in
de vorm van een provincie binnen het Indonesische staatsbestel*
Zo werd onlangs ook door SUTOPO YUWONO verklaard, dat Mr.Dr.
Ghr. R.S.SOUMOKIL niet ter dood is gebracht onder het
Soeharto-regiem in 19é6t maar door het Soekarno_regiera.
Deze redenering wordt door enige Nederlandse journalisten
gezien als goede reden van Indonesische zijde om te
trachten het gevoel van verontwaardiging bij de Zuidmolukkers te verflauwen»
Wijt RMS-leiders, gaan nauwgezet deze politieke ontwikkelingen
na, of de gewijzigde houding van Indonesië wel oprecht is,
want wij menen dat die wijziging een poging is/ een mogelijkheid inhoudt om het Zuidmolukse vraagstuk tot een goed einde
te brengen.
Anderzijds zijn wij voorzichtig omdat e.e.a. slechts een
list van de vijand kan zijn om aan het vrijheidsstreven van
het Zuidmolukse volk een eind te maken.
Wij vertrouwen dat het overgrote deel van het Zuidmolukse
volk dat zich in Nederland vreemd voelt, zich zal vasthouden aan het vrijheidsstreven. Wij vertrouwen ook dat
dit Zuidmolukse volk, dat al meer dan 2? jaar zich onverbiddelijk het recht voorbehoudt om als volk zich zelf te
zijn, voldoende ervaren is om onderscheid te kunnen maken
tussen wat goed en wat bedrog is, wie er vertrouwd kunnen
worden en wie er absoluut gewantrouwd moet worden. Wij menen
inderdaad er dan ook goed aan te doen het volgende bekend
te maken.
1. Het vrijheidsstreven van het Zuidmolukse volk is niet
een streven naar autonomie. Diverse berichten als zouden
zij, R.M.S.-regering, met deze autonomie tevreden zijn,
zijn valse berichten.
Wij hebben de Republiek der Zuidmolukken geproclameerd
die vrij en onafhankelijk is en in die richting is ons
streven, een onafhankelijk land. Slechts êln RMS, dat
vrij en onafhankelijk is, bereid tot samenwerking met
buurlanden en te komen tot een verbond van landen zoals
wij dat op het Europese vasteland kennen.
2. Indonesië en Nederland ijveren zich om ons volk in
Nederland, vooral onze jongeren, te verleiden om Indonesië
en de Zuidmolukken te bezoeken met de bedoeling, dat zij
hun idealen prijsgeven. Wij leiders van de RMS, hebben het
recht niet om onze mensen,deze bezoeken, waarmee Indonesië
hen lokt, te verbieden. Maar wij weten en vertrouwen, dat
het overgrote deel van ons volk niet zo maar te verleiden i

- 2-

- 2-

Derhalve zijn wij inderdaad van mening dat het ook
nodig is onze broeders er op te wijzen heel voorzichtig
te zijn.
Want wie aan die verleiding van Indonesië toegeeft en zelf
niet sterk is, is makkelijk te beïnvloeden door de gladde
propaganda. Op de rondreis door Indonesië zullen zij
slechts het goede te zien krijgen en niet het slechte
(lett.: inwendig is Indonesië gevuld met beenderen van
overleden mensen en allerlei excrementen).
Wees daarom voorzichtig met dit gebaar van Indonesië.
Het is een feit dat de berichten dat de K.N. ook naar
Indonesië zal vertrekken ongegrond zijn.
De K.N. zal er niet heen gaan en is niet bereid om zo
maar Indonesië en de Zuidmolukken te bezoeken. Een
dergelijke reis dient in het belang te zijn van ons
vrijheidsstreven.

Capelle a/d IJssel, 15-12-1977
w.g.

Ir.MANUSAMA

15-12-1977

République

XA~*'X*-

des Moluques du Sud

/6 /-v5\>^\V^

RepuWic
of

**»« South - Molucau

Penguisuman Pemerintah,
Dalam ainggu2 Jang belakangan Ini tersiar kabar2 melalui pers
dan radio Belanda jang dapat nenbingungkan dan membimb^ngkan masjarakat
Maluku Selatan jarig aetia terhadap pardjuangan tanah air*
Menurut kabar2 ini maka ada tanda2 jang menundjukan bahva Penerintah
Indoneaia beraedia mengubah sikapnja terhadap bangaa Maluku Selatan»
Dlvartakan umpamanja bahva Pembesar2 Indoneaia di D Jakarta ada mau
berikan otonomi seluaa-luasnja, jaltu hak memerintah diri eendiri,
kepada da e r ah Maluku Selatan sebagai aatu propinsi otonont dalaa lingkuangan Indonesia. Begitupun diaiarkan djuga satu keterangan jang baru2
inl dikeluarkan oleh Sutopo Yuwono, Ambassador Indoneaia di Bon Haag,
bahwa ar»dr.Chr.R.S*Souinokil bukan dibunuh oleh penerintahan Soehario
dalaa tahun 1966, melainkan oleh pemerintahan Soekarno. Kettrangan ini
dianggap dan dipandang oleh beberapa o rang wartawan Belanda scbagai aatu
ueaha ba. i k dari fihak Indonesia untuk menjabarkan dan ceng-arangkon
pe rasaan kebentjian orang2 Maluku Selatan terhadap Soeharto itu.
Kami, Peninpin2 H. M. S., znengikuti djuga dengan sakaama segala
parkezabangan politik ini» karena bilamana memang dari fihak Indonesia,
ada keoediaan ^ang sungguh-Bungguh untuk mengubah sikapnja dalwa hal iai,
naka kaai akan icenjar.but perubahan itu aebagai sa tu- sa Ui kearaagkinan untuk
menjeleeaikan ooal Maluku Selatan dengan haail baik. Tetapi pada sebelah
lain, kaai berbati-hati, karena bisa djadi segala ha!2 ini tjusia satu
tipu-daja sadja dari auauh kita untuk menghabiakan perdjuangan bangsa
Maluku Selatan.
Kaai pertjaja bahva sebahagian jang terbeaar dari pada rak j at Maluku
Selatan jan g merantau dinegeri Belanda ini, t i dak dapat digontjangkan
pendirian keaetiaan mereka terhadap perdjuangan R.M.S. Kaai pertjaja
djuga bahva Masjarakat Maluku Selatan ini, aesudah lebih dari 27 tahun
lamanja menpertahankan hak2 nutlak bangaanja, audah tjukup barpengalacan
untuk dapat meabeda-bedakan apa jang benar, apa jang tipu-daja, eiapa
jang dapat dipertjajai, eiapa jang sekali-kali tidak boleh dipertjajai*
Sungguhpun deroikian kami aeraea ada baiknja djuga kalau diaini kaai
unrumkan s e ba ga i berikut*
1. Perdjuangan bangsa Maluku Selatan bukan eatu pardjuangan untuk nendapat
otonomi, Segala kabar2 jang menjatakan bahva kami, Peaerintah H, K, S.
sudah meraea senang, bilacana kaasl mendapat otonomi dari Indonesië,
ad&lah kabar2 palsu, Kami sudah proklameerkan satu P.epubiik ï^aluku
Selatan jang merdeka dan berdaulat dan tagal itu tudjuan perdjuangan
'kaai itu, tetap kedaulatan negara 7 Ranja satu S, M. S, jans nsrdska dan
berdaulat beraedia bekerdja cana dengan negara2 tetangga aorta
kan satu ikatan negara2, oebagaiaana dapat kaai lihat djuga di ben-aa
Er opa.
Indoiieaia-Balanda pada Baat ini aangat gist beruaaha untuk
-budjuk bangea kita .di negeri Es3.ruo.da, ini, terlebih pecudaS kita
i ïadcaeaia dan öjuga Kslnkn Selata» der.gaa
ftjitaé: SoHoHc. föerokïa itu.

-2Kami, Penimpiu?. B,M.S,, tidak mempunjai ku&sa apa2 untuk dapat oelarang
orangS kita mengundlungi Indonesia dan Maluku Selatan, sesuai dengan
budjuk-budjukan Indonesia itu. Tetapi kani tahu dan pertjaja sepenuhpenuhnja bahwa sebahacian jang terbeear dari pada rakjat kami tidak
dapat dibudjuk-budjuk oleh Indoneoia begituZ sadja. Sunggtitipun demikian
kaai meraea perlu oocppringatkan djuga saudara2 sekalian untuk tetap
berhati-hati dalam hal ini. Sebab barang eiapa turut budjult-budjukaa
Indoneeia itu dan tidak tneapunjai pendirian kuat, gampang dipengaruhi
oleh propaganda lijtjia. Dalam perdjalanan taereka ke Indonesia itu,
nereka akan diperüaatkan. sadja barang2 jang dari luar kelihatan elok,
tetapi didalatanja beriai tulang orang zati dan berbagai-bagai nadjis.
Tagal itu berhati-hatilah terhadap budjuk-budjukan Indoneaia itu.
Kabar2 bahva K,N. djuga akan berangkat ke Indonesia, adalah. kabar2
jang tidak berdaear. K.N. tidak dapat dan tidak bereedia pergi tccngundjungi Indoneflia dan Kaluku Sel&tan begituE sadja. Perdjalanan
eematjain itu harus oeiabawa keuntungan dan kenadjuan bagi perdjuangan
kita!
Capelle a.d.IJssel, 15 december 1977.

ir.J.A.Manueama.-

Logboek CPB
Nummer :

Ontvangen van:

A C D / V// £ƒ£/
V

Dienst :
Na pm

:

Door

:

datum 2 0 DEC. 117 8

GF-Almelo

OFR/

Betreft:

n« t iim -.

i?- 12-7 R

TijH

flO.itn

:

co/ y// ^j
b.

d.

Gezien door :
r-ani rt ng*T-i>i<'* (?n_i?-7 ft ?)
T n d n n p M - K r h*1

am\iaiK»rle.

HBVD

PHBVD

HC

PHC

j^
, •^T^-fT
IJ
/

Bericht:
Van ID-Almelo werd vernomen, dat op 1^-12-78 ca. 20 Molukkers
in Den Haag een bespreking zullen hebben raet als doel voorbereidingen te treffen voor een demonstratie diie voor de Hl-araba
zal plaatsvinden.
Niet beite^d is wanneer de demonstratie zal plaatsvinden en of
het eenS proA of contra-KI-manifestatie betreft. Niet bekend is
de besprfïfcrfig in Den Haag zal plaatsvinden.
Moot: Op 20-12-78 zal de ambassadeur van de Hep. Indonesia terugkeren in Nederland na een kort bezoek aan Djakarta.
Mogelijk zal op deze dag de evt. demonstratie plaats kunnen
vinden.
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: Vestiging van Zuidmolukkers in Indonesië

Bijl.:

Op 28-11-1978 werd
nomen:

het volgende ver-

Middels de Indonesische Ambassade in Den Haag werd bekend,
dat Zuidmolukkers uit Nederland die zich blijvend in
Indonesië willen vestigen slechts 1/3 deel van hun Nederlandse pensioen, c.q. uitkering, met een maximum van 55-000
roepia uitbetaald zullen krijgen.
55-000 Roepia is het gemiddelde salaris van een middelbaar
ambtenaar.
Een regerii&comitê is met e.e.a. belast. Het motief voor
deze maatregel is, dat bij uitkering van het volledige
pensioen de jaloezie van de andere eilandbewoners ongekende
vormen zou aannemen.

301A10-729017F-69

fi^O
- 29 «PLUKKERS: RECENTE ONTWIKKELINGEN

De ontwikkelingen in ds Molukse samenleving in ons land worden sinds
eind vorig jaar beheerst door de dialoog tussen Indonesië en Molukkers.
Exponenten van deze ontwikkeling zijn de Indonesische uitnodigingen
aan dominee S. METIARI en aan een groep Molukse jongeren om een bezoek
te brengen aan de Molukken.
Hoewel de discussie over deze aangelegenheid nog niet is afgerond, is
wel naar voren gekomen dat er op verschillende niveaus in de Molukse
samenleving de nodige argwaan en scepsis heerst.

Dialoog tussen Indonesië en Molukkers
Op politiek terrein heeft Indonesië_stappen ondernomen om de betrekkingen
met de Molukse samenleving in ons land te verbeteren. Krachtige pogingen van
functionarissen van de Indonesische Ambassade om de RMS-leiding én vooraanstaande Molukse jongeren in een dialoog te betrekken, hebben geresulteerd in een uitnodiging aan dominee METIARY en aan een dertigtal Molukse jongeren om een bezoek
te brengen aan de Molukken. Op deze wijze, zo is de bedoeling, zal men zich ter
plaatse van de politieke situatie op de hoogte kunnen stellen.
Het bekend worden van deze Indonesische plannen heeft de gemoederen in de
Molukse samenleving danig in beroering gebracht. Binnen het hoofdbestuur van de
Badan Persatuan heeft dominee METIARY forse kritiek moeten incasseren wegens
zijn bereidheid de Indonesische uitnodiging aan te nemen. Met moeite heeft hij
het hoofdbestuur van de Badan Persatuan weten te beletten het onaanvaardbaar •
over de Indonesische uitnodiging uit te spreken.
Ook van militante zijde is scherp gereageerd op het Indonesische initiatief. Voordvoerders van organisaties als het Revolutionair Volksfront "GOHEBA"
en Pemuda Masjarakat hebben felle kritiek geleverd op de Indonesische plannen.
Het wordt in dit verband niet voor onmogelijk gehouden dat het misnoegen van de
radicale jongeren over de koerswending van hun leiders tot nieuwe gewelddadigheden zal leiden.
Overigens wordt er op gewezen dat er nog geen zekerheid bestaat of de
Indonesische regering de oriëntatiereizen zal goedkeuren. Wel is duidelijk
geworden dat de oriëntatiereizen niet in de onmiddellijke toekomst zullen
plaatsvinden. Onlangs heeft dominee METIARY zelfs laten doorschemeren het doorgaan van zijn reis naar Indonesië afhankelijk te stellen van de goedkeuring van
de achterban.
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: Tot Indonesiër genaturaliseerde Molukkers.
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nr

28-6-1980

werd

het volgende vernomen:

Volgens
krijgen Molukkers die tot Indonesiër worden genaturaliseerd op de Indonesische ambassade te Den Haag een
stempel in hun paspoort waaruit blijkt dat zij op grond van
het bezit van het paspoort nog niet naar Indonesië mogen repatriëren.

301A10-91S280F

- Joint Committee

Van 16 tot 28 november 1931 hebben in Jakarta bs3pr=^i~csn plaats
gevonden tussen Indonesische en Nederlandse delegaties flver contacten
tussen kolukkers in beide landen en de mogelijkheden ;.-.-.a verder te
verruimen, zulks in het kader van de Accoorden van v.'ajgeaa-ar.
De belangrijkste resultaten van de besprekingen - die ir; <JO4<L*
A

sfeer verden gehouden - zijn:
1. hoogbejaarde Kolukkers, die wensen teru£ te keren naar Ir.icissie'
kunnen dit in beginsel - ongeacht hun nationaliteit - doen. set
inachtneming van de bestaande Indonesische regelingen.
De Indonesische autoriteiten sullen deze verzoeken individueel behandelen. Tot nu toe was de repatriëring beperkt tot ouderen in
bezit van de Indonesische nationaliteit.
•"~ 2. fóolukkers uit Nederland kunnen in principe sich als vrijwilligers
inzetten op economisch, maatschappelijk en cultureel terrein in Indonesië. Ook is de mogelijkheid geopend van initiatieven van organisaties in Nederland om Molukse jongeren en vrourren uit Nederland
als zelf betalende bezoekers nader kennis te laten maken met de Indones i£che_3amenl e ving.
3. Er zijn afspraken gemaakt om drie oriëntatiereizen - in 1932 - te
organiseren. Uit Indonesië een groep Indonesische jongeren en een
groep die zich op de hoogte zal stellen van de leefsituatie op de
Kei-eilanden.
De groepen die uit Indonesië zullen komen richten zich vooral op het
culturele leven zoals dat nu in de Molukken voorkocrt.
4. De voorlichting over land en volk van Indonesië zal o? verschillende
vijzen v orden voortgezet dan wel versterkt. Gedacht is aan films,
tijdschriften, lesingen e.d. Er zijn afspraken genaakt om deze activiteiten nader uit te verken.
5. Onderkend is dat door de georganiseerde bezoeken van Kolukkers aan
Indonesië en door de voorlichting over dit land, in de afgelopen jaren het beeld in belangrijke mate is verruicd. In de toekomst zullen
de oriëntatiereizen minder nadruk behoeven, hoewel ae aogslijkhedea
daartoe blijven bestaan, Dit geldt teneer ozdat er nog ar.der kanalen
van sarienverking tussen beide landen zi;n." ' . . ' • .
'i
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: Indonesische inlichtingenactiviteiten in Nederland.

np

23-2-1982

werd

het volgende vernonen:
beweerde dat zonder de inspanningen van (het inlichtingenapparaat van) de Republiek Indonesië onder Molukkers in Nederland, er
al geruime tijd geen RMS-streven meer zou bestaan.
baseerde dit op het feit dat de R.I. (Rep. Indonesië) al een
heel eind gevorderd is met het tot stand brengen van één Molukse
kerk in Nederland, die pro-R.I. gezind is. Circa tien jaar geleden
zou de R.I. speciaal voor dit doel diverse predikanten naar Nederland gestuurd hebben.
antwoordde desgevraagd dat, als men Molukkers wil "omturnen"
men dan op het kerkelijk gebied moet beginnen.
noemde in dit verband de namen van ds. METIARY en ds.
Deze wonen dan weliswaar al langer in Nederland, maar
heeft
t.a.v. dit tweetal geen enkele twijfel.
Op de vraag wat ds. METIARY dan te zoeken had in zijn functie van
Voorzitter van de Badan Pérsatuan, antwoordde bron dat vrijwel deze
gehele organisatie (BP) bestond uit pro-R.I. gezinde Molukkers.
Doel van de R.I.: De RMS-aanhang kanaliseren en controleren.
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datum
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C( CFO )nr. :

d.d.

Aan

: CFB

Betreft

: RI-Ambassade-Holukkers

3 JUH11982

Info:

Bul. :

Op.

werd

het volgende vernomen:

Op 3 april j.l. hebben 2 Hl-Ambassade-functionarissen, onder
wie'
, een bezoek gebracht aan de
Molukse gemeenschap in^Nistelrode.
Omstreeka februari zijn zij ook~~êen keer in Helmond geweest.
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