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Hierbij wordt swdegödeeld, dat op Donderdag» 6 ! ovenber 1952, in de naalddag, u oor de Politie te fs—G-ravonhoi e
van de Rijks Vorkoor» Inspectie te utrecht werd vernorae:;,
dat een atitobusondornenitt*; te Huizen vergunning had £.svraa&t! on re i» t eer paar autobussen ongeveer 70 /laibonneaen
op Vrijdag» 7 novecibor 1252» naar 'a-Gravetiha&a te vervoe-.
ren. alwaar ai j een bijaenkooi&f aouden belegden in de ?.)ierentuin»
Bij <ie Politie waa tii«^ts beleend van ean dergelijke
bijeenkocust en de directie veu: do Dierentuin verklaarde,
dat bij Jiaar geen 4aal voor bovengenoemd doel \*ao gehuurd.
C-p Vrijdag, 7 Lovjuber 19!)2f kwamen dee ïaorgeno varachillende berichten binnun» dat autobussen aet 4:«bonnö>5en
*s-CraverJia^e binnöiiktiamen* ':.)eae autobussen, 22 in &etnl»
aflcocietig uit versohili *nda provincies, v iraarr.elden slet.
op h'jt Malieveld.
'.lier bloeit» dat da Aiabonnesen de bedoeling hadden aen
patitionnenent aan -Ie ir. ia ter- i resident aan te bieden»
In ov^rlog Bkït de pluatselijke Politie begaven de
onf övaer 15C f MnbonnQüen -Jicli vervolgens per autobus !,anr
hot loin 1013» vïa-r si j >3ich in carrê-vorm opstelden, .or
delegatio van drie personen overhandigde daarna een p-^titicrineciert, in «racnrift hiurMjgevcagd, aan de Secretaris,
vaïi hu* inisterio van Alseraene 'iaKen.
fluit-orkost bracnt innirMeis enire liederen tun
torvfijl de •«•."bomieaeti, dis de • rederlandse er; IQ
-: oluicne vla£ ret »icli voerden.» ee-v ^root aantal spandoeicert onTVOuv^don, rnot verschillende opschriften, o»a. als
luidende?
"Ik liad oen «aï^enbroader, zijn riaan is ederlatifi",
"De arrestatie van ."Janusa'aa is onreciituatig' en
''(„••p ü& piuiton Uwer bajonetten worden 4uiü—*-'.olukee
vrouwen onteerd door Indoneoiöra r '«
a aaribiediJi^ van L«t petitionnenent bogaver- da hjto-üich vte^r n -ar do autobuseen, waarnade «ij daarna
's-',;ravynii:-ï£e v;eer verlieten, r.et ^haei iiad oer: ^eer orda
lijk verloop.
ue tocht tsae blijkbaar in het geiieiia voorbereid.
'üe olitie had» benoudens Se raededelin^; van de ...v»l.
^te utroc vfc, tioei'j erikel bericht ontvarv:en betreffende de se
dor Atr;bonji-33en. (einde)

Afschrift»
fs~Gravenha£e,

7 November 1952

£«£» de TKiniatsr President
van het Koninkrijk der Nederlanden,
Plein 1813,
* s-Gravenhage«Excellentie,
Overwegende, dat hot Koninkrijk der Nederlanden, volgens
Grondwet en traditie, is oen rechtsstaat, die fundamentele menselijke rechten en vrijheden eerbiedigt,
gedachtig aan Uw telegram aan Mohaiaraad Hatair, de toen—
melige liinister President van de Republik Indoneaia, in
vorband iaat de door de Eepublik Indoneaia ondernomen nilitaire actie tegen de Hapublik L'aluku Selatan, uit welk
telegram ten duidelijkste blijkt een diep verantwoordelijkheidsbesef ten aanaien van het welzijn van hot Suid-llolukse
volk, niet allsen bij de liederlandse Hegering, waarin U toen
llinistor President wae, maar vooral bij het Nederlandse volk,
dat aich verantwoordelijk voelde voor het feit, dat het net
de soevereiniteitsoverdracht de aorg voor het welzijn van
het Ambonso volk uit han<Jan had gegeven,
en beseffende, dat de op bruto rcijae door de Bepublik Indoneaia geschonden menselijke rechten an vrijheden van het ^4uidriolukae volk, alsnog rnet Vaderlandse interventie kunnen werden hersteld, indien ÜTechts ae ï;eaerïancrse ÏÏesorin£ de moed
en de waarachtige bereidheid veriaag op te brengen oe het ..•suiclI olukse volk recht te doan wedervaren,
voelen wij, vrije óuid-r olukkers, door Uw Regering naar Me derland getransporteerd en thans nagenoeg in feitelijke ballingschap lavende, «1e dringende noodzaak ons tot U in Uvs hoedanigheid van r;inist«r President van het Koninkrijk der Hederlanden te wenden on ü eerbiedig mede te delen, dat
de Nederlandse Vet Souvereiniteitsoverdacht Indonesla (Wet
J 570), welke ia voortgesproten, uit de tussen het Koninkrijk
der I;edarlanden en de ilepublik Indoneaia 3erikat tar Honde
xafel Conferentie gesloter* overeenkomst, het üuid—Molukse
volk, 2iijnvlö oan dar in die vet ^eno^de volkeren van Indonesiö, hot recht van aalfbaschii;king toekent, van VUB Ik recht
genooud iuid-hioluka volk nottardaad gebruik hüeft genaakt bij
de proclamatie van de souver a ine Republik ''aluku ieiatan op
24 -\pril 1950, welkö proclamatie ook door «ie Nederlandse rechters als volkomen \ïetti£ is gekwalificeerd;
da Bepublik Indoneaia op 17 Augustus 1950 in verdragsachennia
is ontotaan, in strij>i net de bij alle internationoalrechtelijke overeankosiotan tussen de : ederlandae -.taat en Indoneöia
botrüi'fende do oouvereiniteitsovardracht vooraiene en vooron—
darstelda federale structuur van de Uepublik Indonefcia Sörikat,
als wettige draagatur van de door het koninkrijk dor riedörlanden over te dragen souvörsinitalt j
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ook wij van mening aijn, dat het de heilige plicht van Nederland was 010 de souverainiteit over Indonesië aan de Indonesiërs over te dragen;
ook wij van harte souden toejuichten hechte economische betrekkingen tusaen de Hapublik Indonesië en de Nederlandse Staat;
wij, alle propaganda van de ons vijandige Republik Indoneaia
ten spijt, nimmer de bedoeling hebben gehad en ook nimmer sullen hebben het grondgebied van de zowal haar Nederlands racht
ala naar volkenrecht bostaar.de Ivepublik I.'aluku Selatan tot
Nederlands territoir te holpen maken om van daaruit Indon.esia
weer te koloniseren;
toen wij Nederlandse wapens droegen ter handhaving van de rechten en vrijheden der Indonesische volkeren en ter beveiliging
van de Nederlandse belangen in het algemeen sn de Nederlandse
levens in het bijzonder nooit hebben kunnen vermoeden, dat de
Staat der Nederlanden, die wij raet volle overgaven en vaak
met inaet van eigen leven dienden, ooit de vrije uitoefening
van een door hem aan ons ^e^arandeerd recht van zelfbeschikking
zou kannen belemmeren, natgjan wij sinds de genoemde proclamatie van de .Tiepublik Llaluku oQlatan tot on.se grote teleurstelling steeds hebben ciootsn ervaren;
wij zelfs nu nog niet kunnen en willen geloven, dat het mogelijk is, dat een zichzelf respecterend Nederland de trouw onzer
vaderen aan het Huis van Oranje niet op de juiste wijze wenst
te honoreren en slechts uit zucht naar veiligstelling van zijn
financieel-economische belangen in Indonesia de Republik Indonesië steun verleent bij haar poging om de menselijke rechten
en vrijheden van hot ,iuid-i olulisy volk met wapengeweld te vernietigen;
wij, niettegenstaande, telkenmale weer raet diepe teleurstelling
moeten constateren, dat Nederland, hoewel herhaaldelijk door
oigen rechters tegen rechtsverkrachting gewaarschuwd, volhardt
in een systematische belemmering der vrije uitoefening van het
zeifbeschikkingsracnt dar ^uid-i:olukken, welk recht door Kederland zelf aan alle volkeren van Indonesia is gegarandeerd, on
zodoende bij de souvereiniteitsoverdracht uitdrukking te geven
aan haar verantwoordelijkheidsbesef en morele verplichting
tegenover die volkereu;
zelfs, al vechten lledorlandss troepen aan het Koreaanse front
om de 4uid-Koreanon tegen buitenlandse aggvessie te beveiligen
en bepleiten Hoge i;ederlandse Vertegenwoordigers voor het foruc
der democratieën in de Verenigde iiaties het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren, het zich nog niet laat aanzien, dat met
betrekking tot het zelfbescnikkingsreeht der iuid-Molukken Mederland aen andere koors v;enst te varen, aodat in feite de l;edorlandse Staat metterdaad blijft helpsn datzelfde zelfbeschikkingsrecht te vernietigen clat liet niet vuur - doch uiteraard
zonder eni^o ciorele basis raeer - verdedigt in de Raadszalen der
Verenigde Naties;
ook U zelf zult moeten toegeven, dat alleen wegens Nederlandse
trouvseloosneid aan oigen wotten en overeenkomsten diepe ellende
is gebracht over hot auid-Kolulcse volk, dat bouwde op i;ederlandse trouw, zodat Nederland ovenzeer als Indonesia - zo niet
moer - verantwoordelijk is voor al het onrecht, dat Indonesië

over het £uid-Molukse volk bracht en dat door Uederland niet
alleen wordü verzwegen en geduld, maar helaas ook bevorderd;
wij ons nimmer hebben boscuouwd en coic ninaner aullen willen beschouwen aio staatsburgers van de iïepublik Indonesië en uit dien
hooide ook nimmer ons Kansen te stellen onder de bescherming
van die Uepubiik, v.aarraee de l.epublik llaluku Selatan formeel in
staat van oorlog verkeert» ongeacht of ederland, ui* overwegingen van strikt econonioclie aard, die Kepublik l'aluku Ueiatan v. il
erkennen of niet; j
wij ons zullen blijven stellen op het standpunt, dat w? j staatsburgers ai ju van eer souvoreine Hepublik Maluku Gelatan, «elke
haar inxernationaalrechtoli^kc basis vindt in de tussen Indonesia on ITederland ter r. S.C» EG oioten overeenkomst en dat wij
uit hoefde van dat ^uid-Kolukse burgerachap - ongeacht of het
internationaal is erkend of niet - one hebben te beschouwen als
te sijn onderdanen van een da Hopublik Indoneaia vijandige
staat :
«ij duidelijk wensen konbaar te maken, dat wij als vrije £uid—
roluklzsrs de Indonosicciie Citaat het recht ontaeggen de souveroiniteit to vooron over het ^uid-Molukse territoir, als is bepaald bij de neercenoemde proclamatie van de Tïöiublik ïvialuku
' Selatan;
wij ingevolge hot bovenstaande elk Iiederlands overleg Qet de
Indonesische Hepublik intake oiiae positie en toekomst van gener
lei' betekenis acïiten er ons dus niet aan d e daaruit voortvloafen
de beslissingen vienoen te ontl9r\M«rpen;
aan£03ier «ij tot nu toe goen verandering hebben kunnen constatoran insaito de liQderlartdso houding, «elke blijkens de verleende steun aan (ie Indonosischo acGrQss1^ slechts kan resulteren
in .13 V9r£nietigin£ vaii bovQrigonoond aelfbescnikkingarecht
van liet 4uid-Molukse volk, hebben vslj geaeend ons te moeten v:en
don tot de Verenigde aties on mat kleia t.o protesteren tegen da
flagrante scHanding van do fundamentele menselijke rechten en
vrijheden door de ^epublil-: Indonesië, gosteund door de liederlandso Staat, niotte^anataardo ii3t feit, dat Mederland aich
door eigen wet heeft vosrplicht over hat aelfbeschikir-inesrecht
dor Indonesische volkeren te valzen;
voorts, volgens onaa raening de aanhouding van de H.T'.S. - I'init
tor van Oorlog, Ir J«4.f:amisariia, onrechtcatig respectievelijk
inconscouent is, aangeaian, enorsijds het Nederlandse recht de
J.edorlandso r.egoring varbiüdt 0<ö vrijo uitoefening van het
•iuid-roluhse aelfbeschilüciiigsrccht te ber.oeilijken en anderzijds het alleen r."o£elijk:.„Kac de souvareine Kepublik r:aluku
oelatafTTè /pr"ocTtuae?ün "pp'JBooi? van hot in neerjgen
!Tüuvi3reinitQitsovcrdraci:t InSon^sia deer ::cderlar.d
de recht van ?»
flose aanliouding vcll-onsn schijnt te passen in het kader van ee:
opaet om de JndeneoiGchs aggracsie in de iuid-!*oluklven te
oteunan, door eJJ:e juiats informatie daaromtrent de kop in ta
dnLc:i:en, aodat begri jpelijhorv/ijae, tct elke prijs dient te
vsorüen voor konen, dat Ir J. A» ",'cn.usana persoonlijk contact aou
kunnen, la^ijgen net rïs Verenigde i;aties on informatica te verötrokkeu over de schoncline van kat aelfbeacliik^ingerecht door

de Pspublik Indonesia met daadwerkelijke steun van Nederland,
waardoor aan, beide landen de norele basis acu ontvallen Oüi nog
verder do raanaeiijke rechten en vrijheden op internat i onaal
niveau te bepleiten;
isij net luedivezQn raceten constateren» dat de traditionele trouw
van hot iuid-riolukso volk oan hot geëerbiedigde Huis van Oranje
niet in het minste cie ^ederlandse Regeerderö er toe heeft kunnen brengen huu böJ.aid uot betrekking tot het aeifbescbikkingsrecut vaïi het /juiü-: olu>:se volk te veranderen;
wij» oiuianka liederlandse trouwe loosheid tegenover onae onwrikbare trouw aan het Huio von c.rarge, noeshtane ons volk gebonden
weten zaet het u-iedorlar.dae volk door de kracht van het gebed en
de liefde van vele miilioönan Leder landera;
liedenen» \vaarom «ij II eerbiedig veraoeken, met behulp van Uw
r.inisters aan üederiand de traditionele grootheid van een
rechtsstaat bij aitnessendheid te hergeven, cïoor de enig juiste
daad te stellen, een '.-.aarlijk democratisch ^'ederland Baard:
ÏÏHKSN.iltfG VJL-i D2 IK D -i JHDSRLANDSB
Gti^OHÏJSLDB UÜPuBLIK KAIUK.U 3B

waardoor definitief een einde kan worden gemaakt ann een uitgebreid complex van moeilijkheden» fiat terug is te brnegen tot
de kernoorsaak: üJT ;'I^2 VIM,^:: ^IiKB;;K«3N V^m' E^N SO/H H3T

i:nt:iïiJK D^R «aï)^Ht^^i;^< --.A/. :i.ï iuiD-noLU-se VOLK
Het nelk doende»
liaraens de Vrije ^uid-J'oluklters in
üederlisnd,

de Badan Perwakilan Hajat i:aluktt Selatan,
de Voorzitter,
*. g. J.MAILUHUW.
de Secretaris,
w. g. *.H.3!OMAS<H.

'f/J* f .
RAPPORT VAN KB
AAN CA'.Y I
No.i
11445

Betr.: Arnhemse aangelegenheden.
Typ. E.

Van de I.D. Schiedam werd vernomen dat op het terrein van de fa. van den BERG aan de Lange Nieuwstraat een aantal borden zijn geplaatst'met het opschrift:
"Ambon moet vrij".
Deze borden zijn vanaf de openbare weg zichtbaar en ongeveer
4 meter hoog.
De I.D. zal trachten uit te vinden wie deze borden heeft geplaatst.

KB, 6 October 1953,

'ff
Verbinding: JJo.12
Doss.170/5 2.
Onderwerp: Ambonneae Aangelegenheden.
Datum ontvangst bericht: 15 October 1953«

19 October 1953.

ACD/
Dupl.

DAT. 1 9 OCT. 1953
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:—

Bijl.

Code

V7?/
'j.

Hierbij wordt medegedeeld, dat
het
volgende werd vernomen:
Op Zondag 11 October 1953 werd er een vergadering gehouden ten huize van Dr
_^
de algemeen vertegenwoordiger der R.M.S., wonend"e ~*
te Botterdam.
Voor deze bijeenkomst waren uitgenodigd de hoofden
van het Secretariaat-Generaal, de hoofdbestuursleden van
de B.P.R.M.S., van de CRAMS, van de K.R.P.F.T. (Kesatuan
Rajat Pulau Pulau Terselatan » groep Kei en Aroe-ezen)
van de Molukse Protestantse kerk in Nederland (G.I.M.B.),
zomede die van de 2uidmolukse Katholieke en auldmolukse
Moslemvereniging.
Aanwezig waren: Hoofdbestuursleden van bovengenoemde
kerkelijke verenigingen, zomede de heren_
Het Cramsbestuur was niet aanwezig.
De bedoeling van deze bijeenkomst was de zo lang verlangde eenheid onder de Ambonnezen hier te lande te bewerkstelligen en het bereiken van een onaerlinge goede
samenwerking.
Aangezien het grote bezwaar voor een samenwerking
tussen alle Zuidmolukse verenigingen ligt in de handhaving
van Dr
, ais Algemeen Vertegenwoordiger der
R.M.8. in het buitenland, was te voorzien, dat de vergadering geen resultaten zou opleveren.
De voorwaarde, gesteld door de B.P.R.M.S., de Grams,
de leden van het Secretariaat Generaal (met uitzondering
van de leden
en Mevrouw
) de Zuidmoiukse
katholieke en Suidmolukse Moslemvererilging voor het tot
stand komen van eenheid en onderlinge samenwerking is:
Het onmiddellijke ontslag van Dr
Deze voorwaarde werd op bovengenoemde vergadering
niet voorgebracht, doch per schrijven aan Ir Manusama bekend gemaakt. De aanwezigen konden geen resultaten bereiken en deze vergadering liep op niets uit.
De bedoeling van de verschillende Ambonnese organisaties hier te lande is, om na het ontslag van Dr
,
diens functie van Algemeen Vertegenwoordiger te laten vervangen door een lichaam, genaamd Algemene Vertegenwoordi-2-
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ging, bestaande uit een driemanschap. Baarboven wil men
een toeziend lichaam, eveneens bestaande uit een driemanschap, hetwelk men had toegedacht aan Manusama,
en
(laatstgenoemde verblijft nog in Nieuw-Guinea).
Br
acht men niet geschikt voor de hem opgelegde
diplomatieke en politieke taak.
Aangezien het hoofdbestuur van de Crams niet op boven»
genoemde vergadering aanwezig wenste te zijn, werd door
dit hoofdbestuur op 13 October 1953 in het Beatrixkamp te
Woerden een vergadering gehouden, waar, behalve genoemd
hoofdbestuur, aanwezig waren: Ir Manusama, Mevr.Manusama,
en
.
Verwijzenden naar de uitnodiging aan de Crams ter
bijwoning van de vergadering ten huize van Br
op
Zondag 11 October 1953 ter bereiking van de eenheid onder
de hier te lande aanwezige Ambonnezen, bracht de Crams de
wens naar voren, dat voor het bereiken van deze eenheid te
1. Br
van zijn post moet worden ontheven,
2. Reorganisatie van de Vertegenwoordiging noodzakelijk
is. Verder, dat de toporganisatie uit een driemanschap moet bestaan*
Manusama beloofde hiervoor een oplossing te zullen
vinden.

ACD/ .&>.r>o
Oupl.

RAPPORT VAN KB

AAK CAff I
Ho.:
12.604
Betr.: Ambonnezen.

DAT.
w.
^t-fc-I»
VIOOQ

25 NOV. 1953
j^r-rfg ö. y ^ y
t^j '*• T^ • '

Typ.F.

diende het volgende rapport in inzake de Arobonnese
leidende, figuren ia verder toegespitst. Ir.'MMJ3AMA wordt besluiteloosheid verwaten,
weigert thans naar Nederland te komen, omdat
a. hii tegen het sedert het begin ^rnaTKfcy door een "Hollandse
kliek" gevoerd beleid, van
, fc&SUSAKA, Dr.
c.s.
b. hij niet meer in een "politie-staat", zoals hij Nederland noemde,
wilde komen.
,..•-.
j
Noot: I,;st Hollandse kliek worden bedoeld de leden van de Stichting "iJoor de
Eeuwen Trouw",
Volgens
ziet men voorhands af van de plannen om een
H.K.S.-missie r^ar Indonesië (Cerwn) ta sturen, zulks voornamelijk door
• technisch-financie-le omstandigheden. i:en wil ook afwachten, wat er verder
v;iet
(H.i.ö.-ïvlinister-trüSident) zal Ktoeuren.
inmiddels zet
zijn tournee's naar de Ambonnese woonoorden
voort. Daarbij koot hij voornamelijk in contact aet de z.g. ouderen-raad
(Aiiibonnese adat-raad)

KB, 24 Koveinber 1953*

Verbinding: Ho. 12.

12 April 1954.
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Doss.: noi 170/72.
en.
Onderwerp: -4nbonnese aangelegenheden,
Jatum ontvangst bericht: 9 April 1954.»
954.
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DAT. 1 5 APR. 1954
BijL

•

i
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Code

••

"-—^

'Ten vorvolge op

wordt medegedeeld dat
heo volgende werd vernomen.
-jnige dagen geleden is de iC.Lï.S. bsgonnen met
het uitreiken van de "Bewijzen van Staatsburgerschap".
Liian 200 è 300 op naam gestelde bewijaen _zijn
reeds ter uitreiking aan de woonoorden gezonden.
/
SHTDT3.

J?. ? /f;*: J

Verbinding No. 12.
Doss.No. 170/61.
Onderwerp: Ambonnese Aangelegenheden.
Datum onxvangst bericht: 6 Februari 1954*

11 Februari 1954

At

DA i. 15 ftB. 1954 ,
Bi;:.

','

God.

Ten vervolge op <

wordt medegedeeld, dat
het volgende werd vernomen.
De bepaling onder sub 3 van de openbare bekendmaking van de regering van de 2uid-Molukken van 10 December 1953 luidende? dat slechts die Vrije Zuid-Molukkers,
die hun bijdrage aan het Strijdfonds storten als Staatsburgers der R.M.S. worden beschouwd, heeft onder verscheidene Ambonnezen in Nederland enige ontevredenheid
en wrevel veroorzaakt. 2ij zeggen dat het R.M.S. Staatsburgerschap dus alleen verkregen kan worden door het
storten van een geldelijke bijdrage. Als gewezen militairen voelen zij zich hierdoor gegriefd. 2ij beschouwen
het als vanzelfsprekend het R.M.S. Staatsburgerschap te
hazitten.
De leden van de Crams hebben geweigerd enige bijdrage voor het strijdfonds te storten.
Op 25 Februari a.s. zal in het gebouw Amicitia
te 's-Gravenhage de jaarlijkse verkiezing voor het
Hoofdbestuur van de B.P.H.M.S. worden gehouden waarbij
alle kampraden uit de woonoorden aanwezig zullen zijn.
(einde)

Dupl.

Verbinding Ho. 12*

DAT.

17 JAN.
1954
7 Januarj

1954.

Does. 170/58.

Onderwerp: Ambonnees maandblad "Mena
Bijlage t

I.

II.
III.
IV.

V.

VI.

het maandblad "Hena
Muria" van 25 December 1953, uitgave van de Algemeen
Vertegenwoordiger van de R.M.S*
Van de belangrijkste artikelen volgt hieronder
de korte inhoud in het Nederlands vertaald*
Opdracht van de regering bij de jaarwisseling.
Opdracht aan de Zuid-Molukkera in de woonoorden
en elders om hun veten bij te leggen en zich hoofdzakelijk te richten op hun zware taak n.l. de eenheid
van de Zuid-Molukkers. Verder volgen de gelukwensen
van de regering bij de jaarwisseling aan alle ZuidMolokkers in Nederland en zij die zich in de gevangenkampen in Indonesië bevinden, w.g. Ir J.A. MAHUSAMA,
Minister van Defensie en hoofd van de politieke missie
Officiële bekendmaking van de regering der Republiek
Zuid-Molukken
Besproken wordt het oplossen van het geboortecijfer
in de woonoorden.
Verslag van de Ambonavond gehouden te Amsterdam op
12/13 December 1953 welke werd georganiseerd door de
Ambonnezen met medewerking van de Stichting "Door de
Eeuwen Trouw", waarbij het slotwoord werd gesproken
door Ds.
.
Bevel van de H.I. door de R.M.S. weerstaan.
Door een woordvoerder van de R.I.regering werd bekend
gemaakt dat 13 bij name genoemde gewapende benden
als verboden organisaties worden beschouwd. Onder deze
13 organisaties wordt ook de R.M.S. genoemd. Het wordt
strafbaar gesteld hulp te verlenen aan genoemde organisaties. De bedoeling van de ü.I. regering is hier
door de terugkeer van rust en orde in Indonesië te
bespoedigen. Bij het lezen hiervan verwondert het ons,
daar de R.I.regering reeds herhaaldelijk heeft verklaa
dat de tegenstand van de te.M.S. en die van Kahar
Muzakar als geëindigd kan worden beschouwd. Daarom kan
niet worden begrepen dat hulpverlening met straï wordt
bedreigd. De R.I. wordt verzocht ons hierover in te
lichten. Wij hopen niet dat de regering van de R.I.
op de duur zijn eigen graf graaft.
Openbare bekendmaking van de regering van de ZuidMolukken.
De regering van de R.M.S. is bezig een fonds te
.vormen ten behoeve van de strijd der R.M.3. en hoopt
binnen een jaar de somma van f. 60.000,- bijeen te
brengen.
Eet welslagen hiervan hangt af van alle vrije
Zuid-Molukkera. Teneinde een begin te maken met de
vorming van het fonds wordt het volgende bekend gemaakt»
la. Er is slechts één officieel fonds, dat is genaamd
-2-
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"Strijdfonds van de H.M.S. (afgekort P.P.E.M.S.).
Ib. Aan het hoofd van het fonds staat een directorJ.ua
bestaande alt: de Minister van Defensie als Voorzitter, Minister
en de Algemeen Vertegenwoordiger als leden.
Ic.Voor de controle van de financiën is een raad benoemd bestaande uit 2 personen geheten "Dewan
Pemerikea Keuwangan" (D.P,K.)
2. Alle vrije Zuid-Molukkers, gezinshoofden, vrijgezellen of mannen vanaf 18 jaar zijn verplicht bijdragen te leveren voor het fonds, zoals hieronder
vermeld.
a. Voor hen, die zich in een woonoord in Nederland
bevinden f. l,- per maand. Dit bedrag moet elke
maand aan de betrokken Kampraad worden afgedragei
terwijl deze de gelden voor de 15de van elke
maand aan de topleiding moet afdragen.
b. Voor hen, die zich buiten een woonoord bevinden
l£ van het salaris met een minimum van f. 1,en een maximum van f. 2,50.
c. Degenen, die hiertoe niet in staat zijn, zullen
ontheffing daarvan krijgen.
3» Slechts die vrije Zuid-Molukkers, die hun bijdrage
aan het fonds storten, worden als staatsburge» der
R.M.S. beschouwd en aan hen zal als teken van net
B.M.S. staatsburgerschap een kaart worden verstrekt,
die officieel door de R.M.S. zal worden uitgegeven.
4* Indien een gezinshoofd R.M.S. staatsburger is, zoali
vermeld in punt 3 geldt dit staatsburgerschap eveneens voor de echtgenote en kinderen, behalve voor
die kinderen, die reeds de 18-jarige leeftijd hebbei
bereikt.
5. De Zuid-Molukkers, die geen bijdrage storten worden
niet als R.M.S. staatsburger beschouwd. Zij ontvangen geen kaart zoals vermeld in punt 3. Wat punt 4
betreft: dit geldt met uitzondering van hen, aan
wie ontheffing van betaling is verleend zoals vermeld in punt 2c.
6. Deze bijdrage staat geheel los van de bijdragen,
die reeds zijn vastgesteld door de diverse organisaties of verenigingen.
7. Buiten deze bijdrage kan elke vrije Zuid-Molukker
bovendien een extra bijdrage storten. Deze extra
bijdrage behoeft niet via de Kampraad te geschieden
doch kan rechtstreeks aan Ir J.A. MAHÏÏSAMA, Ministe
van Defensie R.M.S., Heemraadsingel 235 te Rotterda
of aan Dr
Algemeen Vertegenwoordiger
te Rotterdam worden gezonden.
8. Waar het in de praktijk reeds is voorgevallen dat
een bewoner van een woonoord, die reeds een extra
bijdrage heeft gestort, zich afzijdig houdt van zij
eigen organisatie i.c. de Kampraad, wordt erop gewezen, dat in dergelijke gevallen de extra bijdrage
niet zal worden geaccepteerd.
9. Indien een vrije Zuid-Molukker gedurende 2 maanden
achterstallig is o± indien een bewoner tekort schie
-3-
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in zijn verplichtingen ten opzichte van de Xampraad, heeft de regering het recht het bewijs van
R. M. S, staatsburgerschap in te trekken* De Kampraad
of welke organisatie ook heeft hiertoe niet het
recht,
Deze bekendmaking is van kracht per l Januari
1954.
Rotterdam 10 December 1953*
Regering R. M. S.
w.g. Ir J, A. Hanusama
Minister van Defensie
Hoofd Politieke Missie.
VII* Berichten van de Redactie en Administratie van
Mena Muria over de strijd, komen in hoofdzaak hierop neer»
"Bona Causa Tandem Triomphat" (het goede overwint
steeds)»
VIII. Raadgevingen van een vriend der Zuid-Molukken
genaamd Pattia Amai te ' s-Gravenhage . Hij zegt dat
een souver e ine staat der 2uid-Molukken niet alleen
in stand kan worden gehouden door soldaten en
sagokloppera, maar dat de hele bevolking zich moet
toeleggen op een goede scholing (ambacht) en opvoeding. zodat zij in de toekomst een goede positie
kunnen bekleden tot heil van de staat*
(einde)

No. 96 - B - '54.
Onderwerp : Ambonezen. (Fonds Perdjuang4n
&

Bij een ge s preTcméTPd'è"' ~ü. M. S. -l e i de r ^« » • • _ ' € . 3 J tl"- V." * )en
Haag, bevestigde deze de oprichting van ,k^
let "Po na a-Perd juan ;an"
("Strijd-Ponds"), door de in Nederland v 3g^±jvenge~ R. M. S. - eiders.
De gelden voor dit fonds zouden volgen»,
hoofdzake ijk

2.

3.

4.

5.

verbli^vede
moeten worden bijeengebracht door de in
Ambonezen.
50 •£ van de voor dit fonds bijeengebrachte gelden zou -volgens
- bestemd zijn voor het in stand houden van het Bureau
B.P.R.M.S., waaronder dan begrepen de eventuele reis- en verblijf
kosten van de vertegenwoordigers van de R.M.S.
Volgens
zou MANUSAMA, Johan Alvarez (17-8-1910,
)
hebben voorgeèteld om dit "strijdfonds" in samenwerking met de
G.R.A.M.S. op te zetten en te beheren. Dit dan met dien verstande
dat de via de C.R.A.M.S. voor dit fonds bijeengebrachte gelden
in een gemeenschappelijke kas of pot worden gestopt, tet-wijl van
deze gelden dan ook een gedeelte beschikbaar zou worden gesteld
voor de G.R.A.M.3.
Dit voorstel ondervond echter van de zijde van de B.P.R.M.S.
dusdanige tegenstand en critiek, dat doorvoering hiervan niet mogelijk bleek.
Ook de bekende Dr.
, wonende te Rotterdam,
, had tegen de oprichting van het strijdfonds weer de
nodige bedenkingen. Zo werd door hem een gedeelte van de bijeengebrachte gelden, voor wat hij noemde "zijn" sociale dienst opgeëist.
Toen hierop door vertegenwoordigers van de B.P.R.M.S. werd vooi
gesteld om de "sociale dienst" van de B.P.R.M.S. samen te voegen
met de "sociale dienst" van Dr.
, weigerde deze daarop
in te gaan.
N.a.v. het geheel en de onderlinge verdeeldheid onder de z.g.
R.M.S.-leiders, gaf
als zijn persoonlijke mening te kenn*
dat er van het gehele plan om te komen tot een "StrijdtFonds" we]
weinig of niets terecht zou komen.
noemde het verder fout, dat de Ambonezen bij het niet
nakomen van de han opgelegde verplichting - nl. het maandelijks
afdragen van een vastgesteld bedrag voor het "Strijd-Ponds" bedreigd werden met het "verlies van de nationaliteit der R.IT.S.1
Naar zijn mening zou dit tot gevolg hebben, dat de toch reeds
grote verdeeldheid onder de Ambonezen nog groter zou worden en
de aldus gestrafte Ambonezen daardoor_^tls het ware gedwongen zou
den worcien om lid te worden van de G.R.A.M.S., dan wel weer een
eigen of een nieuwe vereniging of partij te stichten.
Hierbij wees
er tevens op, dat het z.g. "Kemerdekaanfonds" (d.i. "Vrijheids-fonds") van
nog steeds
zou bestaan, van welk fonds nog 4% kg. goud in bewaring zou zijn
bij i
—— ' _
- .
Voorts beweerde
, dat hem niet bekend was, op welke wij
ze of aan de hand van welk schema, de in Nederland verblijvende
Ambonezen hun maandelijkse bijdragen zouden moeten betalen.
Bij een gesprek met de R.M.S.-voorman ;
bleek
dat deze een vurig voorstander was voor het stichten van een
"Strijd-Ponds" en bij niet nakoming van de opgelegde verpliohtir
gen voor dit fonds, de nalatige als het ware te straffen met het
z.g. vervallen-verklaren van zijn R.M.S.-nationaliteit.
gaf daarbij als zijn mening te kennen, dat op deze wi^
ze alleen de goede "overtuigde" Ambonezen zouden overblijven.
Verder
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van 27 Januari 1954.
Verder vertelde
, dat hij voornemens was personen uit ti
nodigen voor een bespreking over de Ambonese kwestie en hoe deze
kwestie tot een oplossing zou kunnen worden gebracht.
Voor deze bespreking zullen alleen die personen worden uitgenodigd, waarvan bekend is dat zij het goed menen met Ambon en de
Ambonezen.
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15509
Betr.j Aanbieding bijlagen.
Typ .H.
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Als bijlagen dezes moge E, U aanbieden een boodschap van
:Mr. Dr. SOUMOKIL aan de Ambonnezen in de vreemde.

E, 16 Maart 1954.

3TRIJDHAOHT VAK DE
UITOEOEVEN E» BKKRAGHTIöD
BOOR
HET HOOfD VAN HST VERZET
DER REP. DER Z.MQLUïQCBH.
w.g.Mr.flr.Ghr.R.S.aOlJMOKIL.
« M B N A »

--------' --- — ---- -— -- * M U B I A m
B O O D S C H A P

Aan alle onderdanen de* Zuid-itolukkentdie
thans vertoeven ia den vreeade.
Mijn broeders, landgenoten «n lotgenoten van da Rep«der 2uid~ttolukken,
dia sioh thaaa baviaden ia da vreeade»
Hierbij rioht ik tot alla onderdanen ven da Republiek daar 2uid-fcolukken
dia aioh thans, waar ook bevinden bulten bot grondgebied dar Republiek
dar Zuid-iSolukken, aan oproep tot aaa hoehte «n praotieohe volkseenheid.
Hot goede vorl&agoa van de gehele natie oa van oaa volk gaat uit naar
die eenheid, dia tot au toa aog niet volledig is tot «tand gekoiaen.
Oaso boodaohap ie aaa nadrukkelijk beroep op de goede prograeaiave aigei
•ohappan van hot volk, on wij dieren da verkeerde reaotionaire eigenaohappan «ohtarwoéEO ta laten. Wil do progreseiviteit raaultaat bereiken
dan aootoa wij Toorwaarte zi«a, d* satsu aaor^iok aaapaJcken, oa klaar
•taan voor do atrijd dia gericht is op da erkenning van on» laad door
da wereld. Do eigenaohappen, dia oao uitnodigen oa oas naar rechte,
naar linke oa naar achteren ta wenden, »ijn de verkeerde reactionaire
eigenaohappen, welke do atrijd voor het lot vaa oaa volk oa vaa onze
gehele natie vertragen*
«ij moeten not apood oao etaadpunt en onxe «oodo poaitio bepalen oa aoa
hooata aa geBonde eenheid tot stand te bron«oa* Oa dit ta bereiken ia
t«lfonder»oek van alk afzonderlijk volkadeal nodig oa ia hot bysoador
betroft dit oaa volkadeel, dat dar Zuid-Molukken. Be atrijd van oao
volkodeel oiot van oao allen hot volgendei
"Samenwerking, eerbiediging oa gehoorsoaaboid a»n de Hegaring aa haar
Yooreohriften".
Idt moet volbracht worden door alla ware Zuid-ièolukae zonen, die aioh
werkelijk do kraohtaopofferingen vaa oaso Vertoganwoordigar» der Regering, die thans ia Nederland vertoeven, herinneren, oa ook ia andera
laadoa waar wij voor do belangen opkoaoa van OAO volk oa vaderland,
do Republiek der 2uid~Molukkea*
Oa ooa hoohto on gezonde eenheid to krijgen, aa oa ta kunnen saaanworka,
ia oaso strijd, moeten wij onze begeerten oa oaso eigen belangen aa dio
vaa onze familie, eiland oa dorp onderdrukken, ao ook oaso misplaatste
oneerbiedige houding tegenover oaso leidere. w«at oaa land hooft ooa
rationele basia, rustend op het rooat oa op ooa gezonde wet.
Laat, broeders oa zusters, varen «aio kwesties als zoeven genoemd tor*
wille vaa oaso huidige lotsatrijd, want wanneer wij oaso atrijd souden
baseren op zulke aataodaay dan zouden wij oao zelf to gronde riohten,
benadelen oa 't lot verzwakken vaa de oohta kiadaroa dar Zuid-wolukken.
Hot doel vaa de uiteenzetting door middel vaa dese korto boodschap ia o
de weg dio leidt tot do eenheid ta offoaoa oa to openen, opdat de eenheid die wij allen wensen, toa aaoloto kan worden bereikt.
Want

~ aWant wanneer wij te laat zouden zijn, daa is het seker dat nog meer
offers ia oas vaderland sullea vallen. Broeders ea zusters, begrijpt
tooh oase lotsstrijd, welke thans geestdriftig wordt gevoerd ia de
verzetaburoht «USA IJU, welke eea heohte eenheid vormt ea goed geooa
solideerd is, en waar wij sohouder aaa schouder staan om de verzekering vaa 't lot der bewoners vaa de 2uid-*Molukken aa te jagea*
Toont begrip voor de B.P.K.M.B. ea besef de taak vaa oas* leiders ea
voorgangers die voortdurend klaar staan hun vermogen op te offeren
ter verzekering vaa oas lot, bewoners der Zuid-Molukken.
2i ja er au nog broeders ea zuster» ia de vreemde die nog geen begrip
ea vertrouwen hebben ia oas* toekomstige lotavefteerheid?
Wij roepen op om snel eea krachtige eenheid te vonten, om met elkaar
ssmea te werken ia onderling vertrouwen en on de strijd vaa oae laad
tot eea suooes te maken. Ik hoop, dat dese boodschap de juist* ea
war* betekenis bijbrengt vaa oas* strijd aaa de broeders ea zusters
die thans ia d* vre*md* vertoeven.
Laat oae bewijzen geven van oas* wil tot sanenwerking ea tot weder*
sijde vertrouwen ea dat niet alleen me$ woorden, aaar ook met dadea
ea door ieders persoonlijke houding. Volg het voorbeeld vaa oas*,
broeders ea zusters ia Nederland la vaa oas* leiders die steeds bere;
zijn d* lotszekerheid aa te Jagen vaa oae, Zuid-Molukkers, ea die hui
levea voor oas aebbaa opgeofferd.
dleohta op des* wijs* *ija wij ia staat om oas* ouders, familie ea
verwanten te bevrijden, die au nog ia moeilijkheid levea en ellende
lijden oader de wreedheden van e«& ontarmhartige vijaad»
*
Laten wij bereid si ja tot de nakoming vaa de betekenis vaa de kreet
"Mena Muria", waarmede oase natie inderdaad voorwaarts gaat»
Maroheer op, ea laat oas Vaderland niet vertrapt worden terwijl oas*
«igeadoamea worden verwoest ea vernietigd door hen die geea erfgeaami
•r vaa si ja* Laat dese oproep, broeders ea snaters goed tot U door*
dringen, sta op en si*t aaar 't Oosten, waar 4* dageraad vaa d« vrijheid vaa de Republiek der Zuid-Molukken begint door te breken boven
de versetsburcht vaa oase strijd. Be strijdkreet •Meaa-Huria" weergalmt steeds ia d* luoht ea is oas* war* leuse.
De vierkleur die nog steeds wappert boven oas* versetaburoat roept
alle war* ^uid-Molukae soaeni"Komt laat oas terug keren aaar oas laad
vaa afkomst, de Republiek der Zuid-Molukken".
Tot zover d* boodsohap vaa d* strijdmaoat aaa d* broeders ea zusters
die ia de vreemde vertoeven.
De Versetsburoht (fluaa Ina),
w,g. J«a«3aimima
gedateerd l Januari 1954»
wnd.Uhsf Staf Hep.Z.Molukkea
Koloael ötrijda.R.der Z.¥«

PEMERINTAH
Watuku

KEPALA MISSI POLITIK

Nieuw jaar s-J3oodschap_ uit je rara.
Ter gelegenheid van het nieuwe jaar neef t de v/d.
stafchef van het Zuid Molukse Le#er op Jeram, ae icolone]
J.ü.oaimima, zich in een oproep gewend tot alle /,uid
Volukkers, die zich thans in de vreemde bevinden.
üe oproep, die voorzien it> van de vlag vari de itepublj
der <iuiü Lolukken, is ook mede ondertekend door de,
volgens Indonesische berichten reeds tweemaal gesneuvelde
j.-r.Dr. ühr.H. ö. ooumokil, wd.rrevident van de riepuüliek,
In de boodschap wordt een krachtig oeroep gedaan op alle
iuid-]-.olukkers buiten, zich eendrachtig te scharen achter
de ^uid-kolukse leiders met terzijde-stelling van alle
persoonlijke belangen. Tezamen met de booaschap werden
foto's ontvangen van iur.jJr. ooumokil temidden van de £uid
i..olukse troepen in het binnenland van -jeram.
Rotterdam, 17 februari 1954,Het Koof d der Jrolitieke missie,

(Ir. J. -ii. luanusarua).

Dupl.

RAPPORT VAN E
AAN GAW I
No.:
16441.
Betr.: Ambonnezen.
Typ. K.

DAT. i 3 APR. 1954
Gode'

werd het volgende vernomen.
Uit
Tergelegenheid van de herdenking van de proclamatie van dl R.M.S. ("REPUBLIK MALUKÜ SELATAN") zal op
a a Zaterdag 24 April in ' s-Gravenhage een zgn. "kindertaistSohtJ fordefgehouden, waaraan door ±900 Ambonnese
kinderen uit diverse woonoorden zal worden deelgenomen.
Deze optocht wordt georganiseerd door de Stichting
«Door de Eeuwen Trouw" met het *oel wederom de aandacht op
de onafhankelijkheidsstrijd van de Ambonnesen ^ veetigen.
De Stichting is van mening, dat een *eegeli3ke optocht van
kinderen méér effect zal geven, dan wanneer deze door Ambonneze militairen wordt gehouden.
Met een gebedsdienst in de kerk aan de Valkenboslaan zal deze optocht worden besloten.
De route van de O£tQflhJL.i9

E. d.d. 13 April 1954.

aifii

Verbinding: ITo. 12.
Doss.: no. 170/73.
Onderwerp: Ambonnese Aangelegenheden.
latum ontvangst bericht: 14 April 1954.

20 4pril 1954.

Bijlage: l,
Ten vervolge op dezerzijds schrijven d.d. 12
April no. doss. 170/71 vsordt hierbij toegezonden een uitnodiging van het Hoofd Politieke Missie der H.!!.S., Ir.
J.A. LIAlïUSAMA, gedateerd Hotterdam, 13 April 1954, waaruit
blijkt dat de herdenkingsdienst ter gelegenheid van het
vierjarig bestaan van de R.l<[. S- op Zaterdag, 24 April a.s.
zal worden gehouden en niet op 25 April a.s. zoals in bo.jivenaangehaald schrijven werd vermeld.
EINDE.

DAT.

2 * APR. 195t

Bijl

/

Code

>-•""

ROTTERDAM, 13 APRIL 1954.Aan:

WelEdelGestrenge Heer/Mevrouw/Mejuffrouw:
Ter gelegenheid van de herdenking van het Vierjarig bestaan van de
REPUBLIEK MALUKU SELATAN, zal op 24 April a.s. om 17-00 uur

in de Valkenbosch-Kerk te den Haag, een Nationale Herdenkingsdienst
worden gehouden, waarbij Ds. TUTUARIMA en Ds. SAHETAPY de dienst
hopen voor te gaan.
Wij zouden het zeer op prijs stellen, indien U deze Nationale Herdenkingsdienst zoudt willen bijwonen.
' - -

Het Hoofd Politieke Missie
van de REPUBLIK MALUKU SELATAN.

MANUSAMA.

j)
Verbinding: ITo. 12.
J)oss.: no. 170/71.
Onderwerp: Ambonnase aangelegenheden.
La turn ontvangst bericht: 9 April 1954.

12 April 1954
Dupl.

DAT-

1 5 APR.

—.-,-.». .*..*,„~*^a^=sa^mm***m*tm^

Gode

*p.f&''

Hierbij wordt medegec ield dt»*.
het volgende werd vernomen.
Ter gelegenheid van het vierjarig bestaan van *
de H.i.i.3. zal te 's-Gravenhage op Zondag, 25 April 1954
een herdenkingsdienst worden gehouden in de Valkenboakerk.
Op Donderdag, 29 April 1954 zal er in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen te 's-Gravenhage een
"Nationale Avond" (folkloristische avond) worden gehouden. De toegangsprijzen voor deze avond bedragen respectievelijk f. J.—, f. 2.— en f. 1.—.
In verband met het rapport van de Inlichtingendienst van de Gemeentepolitie te Amsterdam, d.d. 25 Maarl
1954 no. 96-H.54 als zou door het Veteranen Legioen Nederland en de Stichting "Pro Patria11 medewerking worden
verleend aan de iiördenkingsfeesten van de R.M.S., kan
den medegedeeld, dat het Veteranen Legioen op d-eael£dt
4ags(29 April 1954)= een "Oranjebal" houdt in de Dierentuin -Et* ''s-G-ravsnhage.
Dit feest staat geheel los van de door de H.la,
te houden 'ïïatiohale Avond"
EINDE.

Va r binding: ï!b. 12.
26 April 1954.
Do ss.: 170/74.
. Botrait: Ilerdenkingsdienst der Ambonnese Gemeenschap in Hed-rland,
Bijlage: 1.
lïijrbij vjordt tougezonaen een stenografisch ver
slag van de herdorJcingsdianst, gehouden door de 4nibonnsse
Gemeenschap, op 24 April 1954 to •'a-G-ravjnhage, naar de
;Lnhottd waarvan kortheidshalve wordt verv^/eaen.
EI1IDB.

ACD/
Dupl.

DAT. £ 9 APR. 1954 j

V

l

WKSLAÖ VAK m ffiKmKIS&SBIlSNS'r, gehouden door 4©
AkBüNHKEbCHE G£fc-F?-HSOH*p in Nederland, in de Valkenboschkerk, Loosduinse-kade tëo. 359 te *s-Gravenhage. ter gelegenheid van het £eitf dat 4 jaar geleden - op 24 April
1950 - de Republiek ''aluku Selatan werd geproclameerd.
Aanvangt 5 u. n» EU - einde ± 6,45 n. in* 24 April 1954»
«. «cc c.:w^«»a »»«««»»:* *3SitswsstetsctasEte«s»K^

Aan de Ingang ven de kerk werden door Arabonnese dame e en meii
jee kleine emblemen met de kleuren van de Ambonnese vlag aangebodi
waarvoor «sen een vrijwillige bijdrage in een collecte-bus kon stoi
ten»
Bij het binnentreden van de kerk zag men ter linkerzijde van
de preekstoel een Aabonnees met de Nederlandse vlag etaan, en ter
rechterzijde van de preekstoel een Arabonnees met de vla# van de Kc
publiek lïaluku Selatan,
Voer in de kerk over de gehele breedte stonden 25 jonge Ambo*
nese jongens en meisjes opgesteld in reep, wit overhemd en blouse
met groene das, en resp, groene broek en rok,
In de kerk bevonden «ich ongeveer 60C personen» waaronder ove
wefjend Asibonnejsen met vrouwen en kinderen» *- selfa enige «eer klei
kinderen -t terwijl er ook enkele tientallen Nederlanders aanwezig
waren»
De AEibotmewen waren uit de respectievelijke kannpen aangevoei
en wel met autobussen, n, 1. één uit Middelburg* twee uit Breda,
twee uit Assen en één uit Zwolle*
Onder de aanwezigen werden o» a. opgemerkt» de Minister van O
log van de ÏM ,8. Ir» J. A» Manusaraa» de Algeir-een- Vertegenwoordiger
in Nederland van de B,!*;, S» Er. Hikijuluw, de herefc Aponno en Kayadoe, en andere kopstukken uit de Ambonneae sanenleving»
Onder de Nederlandse aanwezigen werd een Generaal or> gemerkt,
wiens naam echter niet bekend ia*
Br waren vier esang&oren, beetae-nde uit Ambonncp.en, welke elk
in een hoek van de kerk waren opgesteld*
0|n5 uur n»Ei« werd de dienst aangevangen raet orgelspel, waf?r
na één der Ainbonnese koren «ong»
Vervolgens betrad 2)s, W.H, Tutuariraa het spreekgestoelte en
oprek een openingswoord uit*
Hij heette de aanwezigen welkors en sprak gijn zeer hartelijk
dank uit voor hun komst» De grote opkomst temidden van hen, Arabonn
sen, getuigde van de grote belangstelling, welke voor de Ambonneer
staak bestar-t» en vormde een arJinöediging voor de Ambonnes^n om voo
te gaan en hen uiteindelijk ook te doen slagen.
Hier paste ook e«m woord van dank aan <3e zangkoren, die hun nedewerking verleenden» 3>s. ^.ituarina brengt dr dank van hen allen, ArabonncKen, over aan elle b^enf'stellendén. iïicrbij ssoere hij het laten.
Vervolgens singt «feder één der zangkoren,
Hierna sprak Ps. Tutuarima het votum uit,
ï>e Geiaeente «ong daarna gezamenlijk ge rang 1^5 verg l en 3,
Daarna volfffc de schriftlezing uit* Johennes 12. vers 20 tot ;
"20. - N er w^ren sofirdge Grieken uit degenen, die opgekomen wr>rei
opdat crij op het feest gouden aanbidden?
M21. Ues?.e ó£m gingen tot Filippus, die van Bethsaïde in
wee, en baden hess, s?egf-:ende» Iieere«j wij wilden Jeeus VsEL
"22. 3'ilippus kwain, en reide het Andréasf en Andréas en
wederon meloen het Jezus»
"23. k&ar JCSBUÊ antwoordde hun» seggendei Be ure is /gekomen, dat

dat öe £oon de e mensehen «al verheerlijkt worden,
"24. Voorwaart voorvser <zeg Itc u* Indien het tarwe^raan in de aaa
de niet valt, en sterft» soo blijft het alleen? mac.r indien het
sterft, eoo brengt het veel vrueht voort»
"25* 331e «ijn leren liefheeft, gal het verliezen; en die sijn leven haat in eter© wereld» KE! hei bewaren tot het eeuwige leven,
"26, 2oo iemand ^ij dient» die volge Mij? en waar Ik ben, aldaar
«sal ook Wijn dienaar ssijn. J n «oo iemand fêij dient, de Vader ssal hf
eeren,
"27, Hu is Mijne «lel ontroerd; en «at aal Ik «eggen? Vader, ver!
Si J uit dese urel Maar hierom ben Ik in dese ure gekoaenl
"28, Vader» verheerlijk Uwen naam! Er kwaia dan eens stem uit den
herael» «eggende» En Ik heb HEM verheerlijkt, en Ik stal HEM wederom
verheerlijken! "
(Ds. ïutuarima vertaalde hierop deze tekst in het kaleis,)
"Willen wij thans saaien in het gebed gaant Almachtige, barmhai
tlge God en Vader! ïn de naam van uw £oon Jezus Christus roepen wi<
Uw heilige naam aan op deze plaats, die aan Uw IfcLenst gewijd is* Wj
willen in de eerste plaats U danken, dat Gij ons desse kostelijke ge
legenlieid geschonken, hebt om bet leven in ssijn ft-rote geheel, amar
Ook in üijn bijsonder kleine onderdelen te "beeien in het licht van
Uw heilig woord, dat ra» d e door de werking van Uw "Heilige Geest tot
ons blijft spreken, Kn wij hebben dat SBO nodig, als enkelingen, ma?
ook hebben wij het 00 nodig als volk, als degenen die door Uw Viil
len^e zulke ïnoeilijke wegen geleid worden* en die vergeefs hebben j
roepen on hulp en uitkoiast, Maar, Heer, wie asijn wij, dat wij nogmaals aan U sral.len vragen ons bekend te cialcen met Uw bedoelingen?
Gij weet het iutr-eye bet^r OJRJI vtijl ^ij bifióen, dat Gij ons wei asegi
nen wilt en ons een uitlicht stuit willen openen ondanke teleurstcllj
gen, en ondeinlre belera\cringen welke wij hebben moeten ondervinden,
ï>i€ eegen, die hopen doet, omdat het feit daar is, Heer, dat de hopeloosheid ons dikwijls bekruipt en onee krachten zo smak sijn. Wi;
bidden U, of Gij ons wel ssegenén wilt niet dien ^:egen, waardoor Gij
Jesrue aan ons geschonken hebt, V*ij ?.ijn oa& bewust van onse eigen
gwmïcke kraohtenj door Hem, die ons geroepen heeft om U te 2ien als
het geheim van ons leven, eien wij ook het geheim waardoor ons lev<
van een volk-in-strijd «o dikwijls door moeilijkheden overvallen i!
en welke moeilijkheden ons geleid hebben te gaan twijfelen, ïfear
wilt U ons hiervoor behoeden? Wij hebben on»e kracht gevestigd op <
Heer Jesus Christus, die in alle dingen tot ons blijft gereken van
Eijn overwinning, en die één is met ons leed, wij danken U, Heer,
dat O-ij ons ook ia het pogen om te streven naar het recht, dat ove:
al ontkend wordt, vier jaren lang heei't willen sparen en bewaren,
en ook aan de vooravond van een geheel nieuw jaer verwachten wij 01
Van U uitkoias't» ftij bidden U kracht te willen schenken sar), allen vi
ons, die in d«ee aoeilijke strijd leiding hebben te tfeven. Aan U ai
leen toch is tenslotte de beslissing of öns;e strijd tot de gewenst*
resultaten zal leiden en wij weten ons persoonlijk afhankelijk van
Uw .Diefde en gebonden aan het geloof van Jesus Christus,
Geef ons, iJoer, Uw bescherming, de overwinning van het Recht en de
overwinning van de Ide£de, en geeft U dit ook aan onze Broeüers en
Susters in het verre, vertrapte on verguisde ¥ttc?^rland, Q-ij kent 01
ze roep ota hulp en on»e ellende. Gij asinsohouwt de- aoeito en het vi
driet van hen,~ on«?e Broeders en K-uoterej Crij weet het zuchten van
hun hert» Gij Eijt ook de Enige, heer, öie uitkomst schenken kan e:
wil, Bescherr. onse Vrienden en Broers, en in hot bijsonder Chris
Soumokil» opdat hij ^icli door 'Jw ssegen bewaard weet, Bewaord in Uw
hrr.nd, opdat" hij gijn en ons Volk daar Uw wil eal tninnen verkondige:
en liet «al kunnen schragen door woord en daad tot verheerlijking v

van Uw
Heer» wij veten het, dat wi,1 gebonden si,jn aan tjf en dat onae
tenslotte 20 moeilijk is, onör t wij die niet los kunnen of villen
laten» want Uw Heiligheid en Gerechtigheid doen ons in Uv: cienst
wachten als dienaren, ni!ü!3t*r -twijfelend aan de- macht van onsen Hee
Alles wat wij sullen doen» is bieden oia vergeving van onge Konden
en eohuldf en tenslotte bidden wi.1 ort 'Jw Wegren voor Zijne ï.scellen
tie Kanucaaag die in dese bijéondere staak ^erootjcn i© tot het volbren»?en v&n een so moeilijke taak, en irarr Mj £on d*p,er dagen, wee
geplaatst zal sijn voor het vcrbrengen van weer een zé'Koe'ilijkc o
dracht, üe.o.t mét het?, Heer? opent voor hcj? dé weg» fceest Gij eijn
Leidsman en Schutseniel ter linker- en ter re ebt er ei j de. Vult U
sijn hert met uw Vredet en vergeeft ons oliën onze ronden en schul
den en onse tekortkomingen, i»~den naam van Jewis Christus, Uw
Zoon» Aö©n*n •
< Eén der zangkoren eeng hierna.)

Möod in den H«ia«l, ik zou mi willen spreken over wat er staat
geschreven in Johannes 12> vers 24t de woorden van den Here Jeeua*
"Voorwaar, voorwaar #eg Ik UJ Indien het tarwepraan in de aarde ni
valt | en sterft, &oo blijft het alleen; maar indien hot sterft
brengt het veel vruofct voort»"
One saraensi^n op de «e plaats en op deee dag is op adeliaclf ee
bewijs, mijne Vrienden, dat wij de re Herdenkinès-dag in ieder geva
niet op esicüself willen sien, ajaar dat wij die willen vieren in de
nauwe gemeenschap van h«t Seloof , waardoor wij allen ons gebonden
weten aetn öod, d4e de Hen» l en de /^arde geiaaslrfc lieeft, en die het
Lot van de ï%nkeling én het Lot van de Volkeren leidt* ftij ssijn te«amen in dit Kerkgebouw in verband iset de viering van het feest va
de Republiek J aluku öelatan, en dit kan niet als een blote formali
teit worden gezien* ïk voor mij heb d© innerlijke Kekerheid - en d
moge ik hier in Uw raidöen neerleggen - dat wij dfen pas de innerlij
ke Kekerheid kunnen verkrijgen vóór de toekomst, en 'wij weten » hè
gehele Anbonse Volk weet - dat de «aak» waarvoor wij allen geplaat
s:ijn, dl n pa^ d« eegen öes Heren heeft 'te verwachten, waaneer wij
niet enkel op deee herdenkia^s^dstunv &&&* op eiken dag, die God
ons geeft, datgene daarin betrekken waarvoor wij willen leven, was
voor wij willen lijden en sterven! ssoals Hij die voor ons heeft ge
dacht.
lïxcellenties, ïtees en Heren, maar vooral* Gemeente van Je sus
C'hristuöi persoonlijk heb ik de zekerheid, dat wij iiier niet sllee
sijn ale Jliabonnesen, als Kinderen vsn een Volk, dat in strijd gewikkeld is - niet oradat het de strijd liefheeft, maar omdat bet
daartoe gedwongen ie - isaar als Gelovigen, als Kinderen van God,
die hier tezamen raofen sijn opi tüich te beeinnen op wat aen ons is
toevertrouwd* £n wel seer in het bijzonder op deee da^: moeten wij
ona dit iseer scherp voor Oig«n houden, immers, &pd, öie de geschiedenis van da volkeren gebruiken wil oia Sijn Macht tot openbaring t
brengen,
Hennen en Vrouwen van Ambon, Kinderen van het strijdende land
en volk, ik vraag ö in naam van de Brie-enige 6od» "Ie het louter
toeval geweest, öat óe proelaimtie van de Republiek K&luku Seint«a
heeft plaats gehad dicht in de buurt van de weken, welke gewijd ei
aan het lijden en sterven van den Here Jessus Christus? Is het toeval geweest, dmt de boamen op Aiabon vielen toen overal öe geneensc
tezamen was oa God te bidden om kracht, osi bijstand en om bescherming?

lïeen, sij die in God geloven, mogen hierin aden de leiding VB
God, opdat wij öe gescMedénis vmn ene Volk in volkomen vertrouwen
in God* s Handen Kouden leggen. Bij Hem, immers, sijn alle dingen

dingen veilig, eis bij Hem «ijn alle uitkoffl«t*n zeker'.
Hij, die d* geweldige overmeht los van 00d giet, die moge er
van overtuigd ssijn, dat M,) nooit sel bereiken nmt hij bedoelt te
bereiken. Hij, <üe 0ns?e noeilijkheóen lossmakt van God, die «al
straks staan voor een chaos.
Maar degene, die ssijn blik richt op de Kere Jessus, in wien Go
eioh in deee wereld raanifeoteert als de God van Liefde, 6e God van
Waarheid en Recht, die moge dit weten»
"Ruwe stormen mogen woeden,
alles out raij heen ei j nacht,
God, mijn God, «al mij behoeden!
Öod houdt voor mijn heil de wacht*
Koet ik lang ssijn hulp verbeiden,
Kijne liefde blieft siij leiden*
door een nacht, hoe ewartf hoe dicht*
voert Mij sij in *t eeuwig liehtf*
De bedoeling des Heren is, dat wij de moeilijke» de bloedige
geschiedenis van ons Volk in nauw verband blieven asien en beleven
met het Kruis van ssijn enig-geboren £oon Jesius-Christu».
Zij ligt so kort achter ons» maar de«e geschiedenis blijft on
toespreken en wijst op de overwinning, die versekerd ia aan allen,
die het Woord van den Hcre Jesnue Christus belijden* de Waarheid Go
te Eijn» als Hij gelegd heeft»"feuj is ??egev«n de Almacht in Henjel
en op Aarde. In söLett ik ben mdt Ulieden plle dagen, tot de voleinding der Vvcreld,
Mennen en Vrouwen van Aiabon, Broeders en lustere in Jeeus Chr:
tust en daarcra ook Broeders en Zusters ven dit éne Volk! fcanneer w:
dit alles 20 zien, dan mogen «ij weten, dat er E4n bestaat, die 21
Kruie gedragen heeift,, en Öie ons thans roept dit te sien als de rao<
lijkste strijd, die ooit gevoerd isj ?^aakt" van Uw vertroui?en in de:
levenden God een eaak van dagelijkse worsteling, isaar weest ervan
overtuigd, dat de se gehele ^aabonse g-aak EO hopeloos noeilijk gnat
irorden. Het is de langste en moeilijkste weg» die ooit aan een iaën
getoond is. ï>e Heer Jesaus spreekt imers van het dragen van een
Kruis, en dat gaat tegen vlees en bloed in* In dan jgact het erom,
dat wij onse /jcbonee isaak niet te hoo^ hebben gesteld, laaar dat ui
weten, dat onsse strijd ie een zaak van ons gebeten. In deee strijd
gaat het om het dragen van het Kruis, waartoe HIJ ons heeft geroepenl Bn dan hebben wij blijkbaar alles, ïaaar dan ook &lles tégenl
En nu is dit geen goedkope toepassing van het Woord, wanneer ik hl
het lijden en sterven van Christue naor voren breng, en het moet
niet gesien worden als een chablone, raaar uitgesproken wordt onze
strijd een zwarte bladzijde, een bloedige bladeijde in de historie
van ons Ambonse Volk.
De Heer Je «sis Christus heeft niet in rdjn eigen leven ervaren
dat hij stond voor dé Hoogste Hechter, nsaar hij stond tegenover hè'
gehele volk. In toen werd deze verzekering uitgesproken* rtïk vind
geen schuld in dese raensl" door Filatus,
En wat zouden wij dan verwachten? Als de Hoogste Hechter dit
eo positief heeft gelegd, dan gouden wij toch moeten eeggent "Ja,
last hem los en laten wij hem aanklagen bij de Keisser van Eome!»
Je staat op h<;t K*oht en op de dienst van de Vraerheiai Kn toch,
mijne Vrienden, de Keer Jejms, die onschuldig is, wordt straks toe
verwegen naar het Kruis, om niet te sterven als een schuldige, nas
os te sterven als éênt waarop de zwaarste vloek ligt. 3>e Aarde ont
kent elke band iset hem, en zegt» "Hij ia niet van onsl1* ï'n de Hemel eegt, omlaag kijkendei "Hij is nog niet van ons!"
In de schaduw van dit kruis, van de?e vloek, staat Ambon's
»Ê,a3c, Christelijk Volk vsn Asiboni Op de heuvieltop van Golgothai
ïte Hemel is toegesloten en 15.0OO Aiabonneeen swerveri hier rondt ne
thuis, nergens Thuis*.. Billen wij dan nie-t zb luisteren naa;

naar het vioord van Hera, die uit ©lle e ervaren heeft en die dit ervaren heeft opdat U en ik» ook als Volk, ook als Vrienden van Amboa» in ons gebed dese Baak altijd voor sullen brengen.?
lic gou U daarom willen vragen» "Maakt deze aaok niet tot een
Kruiej" Al f«a het oosten gaan d66r de dood, dat ik dan n<
sn sal waarvoor het is, dat Hij "ijn eterven voor de ganoe were!
voorbehouden heeft, en on de verklaring hiervan te kunnen begrijpei
Als het arne volk alléén blijft, en sterft, dan blijft het alleen,
maar als het in de aarde wil vallen om te sterven,
i, dan
dj vermenigvudigt het 2ich« Dat heeft Hij niet alleen verkondigd, naar dat heefKij geloofd.
Vrienden van den Heer Jessus Christus» Kij heeft de«e vergelijking uitgesproken n&ar ataileiöine van buitenlands© belangstelling
aan Zijn adres, ïertsijl hét aantal van atjn vijpjnden met d* dag
groeide en de slagschaduwen om het Kruis te Ooïgothft steeds donkerder werden» kwaa ineens een boodschap tot üerai "Uw ssaak is tenelotte niet een kleine Baak» welke 'ï&BK kan uitvechten in een land achterwaf» siatir Uw ssaek kan internationale belangstelling krijgen!1*
"Grieken eijn er « en de ere eouden wij in dé ate tijd "Amerikanen
kunnen noemen - die ssija gekomen ora U te cien. «ilt lf si oh niet w
dese mensen beschikbaor stellen?"
r» als wij in Jesus' plap.ts hadöen gBEt&ant dan souden wij ge«
aegd hebbeni MJaf natuurlijk; gr?ifeg,rt V»a»t als een «aak tenslotte :
de doofpot gestopt gou kunnen worden, ir, alle lijden vergeefs geweest, raaar wj'ïinêer dcs^e BBék wereldkundig genaakt kan worden» 26
dat de gehele wereld erover spreekt, ja, ®».n «sullen ee er wel een»
over g&èn denken, of ons volk rniBschien inderdaad ook enig recht
kan hebben*
Waar wat wij ^raag en wcrt wij ogenblikkelijk zouden doen...,
dat heeft d© Soon van Öod n^et gedaan» In toen heeft hij gesproken
over een geheel ander ding, eso uit het dagelijkse leven genomen, d
je achteraf je erover verbaast!
Dan ssegt iijyti " Hebben jullie wel eens t^rwegraan van alle ka
ten bekeken?"
Stelt U sieh eene voor» dat wij ons behoorlijk aan Jessua Ciiri
tue souden hebben «©hecht» en dat wij die internationale belpngfrte
ling laten voor wat die ie» en dat wij dan gaan spreken over niet»
anders dan een törwe-plantl
>;.n die vraag gou ik vanmiddag in Uw midden willen neerleggeni
"Hebben U en ik wel eens een tarwe—korrel besd.en?n Of, r-.l® dit bee
ons niet 20 ligt» ontdat wij veel meer in ons denken veetssitten asm
het land hier ver vandaan* "Hebt U wel eens *en djagong-korrel, ee
uiais-korrel» bekeken?11 3?n dan Is Uw antwoord» "Ja, natuurlijk."
ï aar dan g;egt de Heer Jeeuet nH4én, jullie hebban R0*n djagong-kor
rel nog niet gezien* "o op je vlakke hand hebber» jullie zso'ri djagong-korrel nog niet bekekeni 2)e innerlijke kracht, de waarheid va
het leven daarin» de kleur» de smaak en de eigen-heden ven die coa
pacte wereld op sich^elf, heb je niét gerieni*Wil je dit alles 7<ie
dan moet je die korrel in de aarde l&ten vallen» en dan moet die
korrel in de aarde verdwijnen» «o dat nieraand weet waar die gebleven is*"
ötélt U ssieh dat eena voort ïn den» als je lang genoeg wacht,
als je bijna geen hoop meer hebt: en als je» denkt dat er nooit mee
ieta van ssal komen, dein leidt God je naar die plek toe, waar je di
korrel hebt laten vtallen, en dkn i?.ie je rondom olie korrel een ge hè
ülent net kolven» waaraan je to«n» net die korrel in je hand» nooi
hebt gedacht, «eet U SOHIS ook bijgeval hoeveel korrels er wel atm
2o'n ïiaiskolf gitten? Kebt U wel eens de noeite genomen die te tel
len? Seker wel een 150 of 160 korrelel £n die Bljn dan allearal af
korastig ven die éne kleine korrel, die je hebt Irrten vallen» ïn al

deze korrels ook weer op de aarde vallen, <1an komen er strak» H
nieuwe planton op, en dej»e brengen op hun beurt straks v/eer r,llenrj
nieutse kolven tevoorschijn, en dun st-r. je voor er n oogst, r/aarover
je nooit gedacht hebt J
ï'ijnê Vrienden, wanneer wij ons leven en de ^f-echieöenis van
one Volle verbinden hieraan, ü&rr mogen wij God ook" v/r l eens ruimte
geven om dit alles sso te. leiden*
ïn ons vragen ota Recht» in ons roepen öo gerechtigheid, wirt t«
slotte het hoogste is v&Groni wij al desse jaren hebben gebeden, Bijl
wij e-o menigmaal voor ö^eloten deuren ^koraen. "ovcle tel<&urst«llij
gen hebben w! j reeds gehad, dat \?ij nu "als het ware de trekkingen
van God voelen, <3ie ons vraagt» "Mag ik nu ook eens een keer aan h<
woorcl kpiaea?*1"Strijders van liet Volk, zoekers npar waarheid en recJ
krijg ik ook eens do gelegenheid ora te laten «ien, dat door de Doo<
heen het ^ven sd.oh openbaren kan in Gerechtigheid, welke onverraoei
tocli aaiiwesüig i s? t"
Wij zeggen den» "V*ij willen Uw raaia-korrel sien, Heer»"
Aiabonnes»n, Broedeï-s en lustere van ons eigen Volk, Vrienden «
belangstellenden voor de Araboaneee saaslci Holland heeft de Anbonness»
gezien. lteer dan 550 ji»i\^n ia A:;ibon aio een iae.t a-korrel in de blanl
hanö vcm I'ederland geweest . ©n men kan dus dikke boeken schrijven
over df geachiedenis van dit volk» "-a^ iaën nu in Holland ssc,5gent
"Die Ar-bormeeen kennen wij velï H ?
Be historie is ontkend* Meen, Ood --c ;ti rtlur is een freg van hèiTeérrlend ha^i?t Ambon gekend» Het h^e.ft Ai^bon gekend in de onv
lijstine van Atjeh, in de oraliisting van Bali en in de omlijsting
ven Lombok, «n ook heeft ïïeöerland Aiabon pekend in de omlijsting vi
de woelige da^en van 194?. 80 hebben wij in drr?e dingen de rnenseli,
kc bi^rid vcji deric- ffeuk in d*> gaten te houden, opciat wij mog^ii ^^tcja
dr t er een goedkope nsani^r is OTQ :->opulfiriteit t o ?rinnen en ons daa:
door ook in "het hart te öoen opnemen, wanneer uij in het innerlijki
van ons leven ^an r lij k op Hem ver^rouvren.
sïanneer vij de weg * van het terwe-graian op ons eigem leven v;
toepassing willen l&torï verklaren, wemnef-r wij God in de gelegenhe:
stellen on de moeilijkheden van het Kruis in ons eigen lev«m tot
openbaring te breiij^en, den Esal Hij ona leiden soala hij ons aanvankelijk leiaen wilde en zo&ls de Ambonee geschiedenis van het Volk
heeft a&ngewezen. 1-n clesse ^escïiieöenia zt.1 worden ^schreven in heBoek, dat niets andere üan bloedvlekken vertoont.
'Mijn stellige persoonlijke overtuiging ie, öat wij door ü-od i:
de gelegenheid worden gesteld orn di^ alles waar te naken, om in GO
te geloven, ï-n üan zullen wc hot liebben, dat Rovolen, die nu sfiigge
"Uij kennen di© ii^Qbomieaen well", straks Brullen so«r/»eni "lïéén, êo
hebben tvij ee nj.e$ gekend l n
Volden vrij de weg van het tarwegï'san, öe Wfi.f' van de raoed on h
Kruia te "blijven dragêii. öc aoed on te blijven soeken, net zol.Bn&
tot wij gevonden liebbeni
In dit vaste vertrouwen «eten wij on© niet alleen te staan,
maar issners ook als volk navolgers t,e. gijn ven den Hore Jf?9fu», die
etervencle, niet de vervloekte, gehate man van Sa^rreth wr.e, Eiaar
die stervende eich betfeisen heeft te sijn de Grote 'loon van God,
CverwinnojT van Sonde, Tiiei'deloosheid en van I*sod.
Moge den ook in het komende jaar - sowl voor U als Leiders v
het Volk in dese ballingschap, en voor hen vooral, bij «ie in dit
ogenblik ons© gedachten apeciar-1 vertoeven, n.l. Chris Sournokil en
de raannen, O is hè ja omringen, en die daarginds de grote, moeilijk©
opdracht hebben om zioh ondanks allss staande te houden - laoge ook
voor on&e I7edi?rlandse Vrienden, die oo f^ond van hun verbondenheid
mot ons, en op srond v«m hun *-eloof in do .Levende ffod, niet willen

villen '«ijken voor leugen en onrecht, in «uit komende 3aarf ao
het wil | het $b w««en, de.t wi;} in d© parde vallen als #rote bloeddruppels. ï'-n deun kan men misschien srnreken van een hopeloze 5?ató:f
maar' net ie toch (?od, <3io liet lantste woord h*e;ft en die het aft se
leiden, opttet wij stervende sioften leven, en - ons leven lotende dat leven ook mo^en terugwinnen in der K*uwtgheid, en dan' niet vco
6ns, ?asuj!.r v^or Hem, <ïi€ de seg«?n voor ons bevochten Jie#*ft.
Ik ffloge 33i.ln tor* spraak bc sluiter; aiet f J voor te letsen het so«e
bekende .gedicht, dat in het Tcomende .jaar ons als bede ver ge se Hen
lt
(Dit gedicht kon niet volledig opgenomen worden. JHieronder volfft
wr>.t ervftn ie op^enomeni j
"Het is Uw smak, 'ü Heer,
* • •

Kaar heï t&rwe^raan, opdat het
Ontspruite, ^*oei* en vruöhtbasr
ster±t in der föïXde schoot.

U werd de Herael . . ,
Uw s??.ak verlost uit «ille nood,
In het. Echt door Uw dood
Gestorven nis het torvsegraaa,
Pat de sarde gesloten houdt
Brengt üv? gelijkenis het leven
uw vruoirc ie duizendvoud,
.^railc in het leven wi.jd en ssijd
Veel s&s-iers tot Uw üic^ast
Opdat het sa&d efns . . .

rfot

het Oevon, tot de Bood."

der sanj^koren isingrfc thcna»
Danma betrad Ds, A« ^. Caligt«?>y het preekgestoelte»
hield «i .In preelr in jseer vlot Melfiis» U© preek bevatte e<sn beknopt
weergave van die vnn Bs. ïutuarima.
ïTadfit noéü een s«uigkoor gezongen had, zong de Gemeente gestamen
lijk ^salra 7A, vers 4, 7 en 21,
Vervol/Grens swng de Gebeente Dtöande Geeang 95.
Ds» Sahetapy besloot daarop si^n preek met de ee^on fies Heren
waarna- één minuut etilte in acift werd ifjenoaen.
Tenslotte «ongen allen staande het volgende t

Hen& felasa «^aja Lebe Hoeni moea o .
Joeri tasi bfta, salané kotika o .
A oleh roeaa e roema ning^riL sepa o.
Bpa oene Ittï Xibi Satoe hira roli o .
Hena l-^aea «ÏS.JÊ iuet€ ïiocni moes o .
Joori t n si bea Galene kotika o »"
onder or^elspel ginéT ösania de Geaieentc uiteen. -
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14 Juli 1954.

Onderwerp : AMBONEZEN.

1>

Naar van
werd vernomen, zouden de kampraden
in de verschillende woonoorden voor Ambonezen opdracht hebben gekregen om onder de daar verblijvende Ambonezen de stemming te
peilen betreffende :
a) het terugkeren naar Indonesië, onder het huidige staatsbestel;
b) opneming van de "Repoeblik Maloekoe Selatan" in een "republiek
van verenigde Indonesische staten" (R.I.S.) en
c) het bestendigen van de huidige ("zelfstandige") status van de
R.M.S.
Van de antwoorden op deze vragen moesten de kampraden z.g. verzamellijsten aanleggen, terwijl zij de opdracht als geheim moesten beschouwen.
Naar verschillende leden van deze kampraden beweerden hadden zi
voor het houden van dit onderzoek (enquête) opdracht gekregen van
de bekende R.M.S.-leiders : MANUSAMA, Johan Alvarez (17-8-1910)
en LOKOILO, Pieter Willem, wonende te Pen Haag, Bazarstraat 50.
2. Tevens werd vernomen, dat sedert enige tijd in verschillende
van de evenbedoelde woonoorden onrust is ontstaan onder de daar
verblijvende -werkende- Ambonezen. Deze moeten nl. volgens de bestaande regeling 60 % afstaan van hetgeen zij verdienen en wel
voor onderhoud - voeding en huisvesting.
Hoewel deze regeling reeds lang bestaat, werd daaraan blijkbaar
niet de hand gehouden, doch sedert kort wordt hierop nauwkeurige!
gelet.
Het gevolg van e.e.a. is, dat er Ambonezen zijn, die zich bij
deze regeling zonder meer hebben neergelegd, maar ook anderen, d:
van mening zijn, dat wanneer 60 # van hun verdiensten wordt ingehouden, zij beter niet kunnen werken.
Deze laatste mening zou vooral door de bewoners van het woonoord te Vught worden gehuldigd en voorgestaan. 7eIe van de in diwoonoord verblijvende Ambonezen, die werkzaam waren in bedrijven
te Den Bosch en omgeving, zouden bij wijze van protest het werk
hebben neergelegd.
Ook werd vernomen, dat het enkele groepen van werkende Ambonezen zou zijn gelukt met hun werkgevers de overeenkomst aan te
gaan, dat door deze werkgevers een lager loon wordt opgegeven da
in werkelijkheid wordt verdiend.
3'» Naar verluidt zou het zijn opgevallen, dat
, voor de door hem gedreven han
del vrijwel alle woonoorden bezoekt en daar steeds met bijzonder
onderscheiding door de kampraden wordt ontvangen.
Bij deze ontvangst -aldus werd vernomen- kan niet aan de indru
worden ontkomen, dat de bewoners van deze woonoorden in
één der leiders van het Ambonese volk zien. Einde.
0.

Bupl.

DAT. l 5 Jüil 1954
Bijl.

_ ,

Gode

Verzoeke agenderen en retour CAW.
R A P P O R T
VAN: CAvf/I
"Betr.: Verkoop in de V.S. van
postzegels der R.M.S.

ttupl.

DAT.

7 AUG. 1954

Bijl.

Het hieronder volgende bericht is
uit "Pers
stemmen" ïTo. P.0.1315, van 3 Augustus 195^
IN DS V.S,
Pedoman,
HMS VESEOOPT POSTSEGE
L-jak a r l a,
In een eigen correspondentie weet "Pedoman" te melden, dat
2-3-' r>4
"vertegenwoordigers van de zogenaamde Republiek der ZuidMolukken, thans in New York postsegels van de EMS ten verkoop
aanbieden".
Deae postzegels van diverse soorten v/orden tegen hoge prijzen aan philatelisten verkocht. Een der postzegels draagt de
beeltenis van Generaal Mac Arthur en de kaart van Indonesië.
De verkoop van deze postzegels is bedoeld om de Amerikanen en
de in Amerika verblijvende Nederlanders te interesseren voor
de RMS en om do indruk te propageren, alsof Generaal Mac Arthui
Indonesië tijdens de tweede wereldoorlog bevrijd heeft.
Naar verluidt heeft de Indonesische Regering haar Ambassadeur in de V.3., Mukarto, geïnstrueerd oia tegen deze vrije
postaegelverkoop te protesteren bij de Amerikaanse Regering.
6-8-1954-.

RAPPORT VAN E

% ,

AAN EG (CAW I)

HP.I

19693

Betr.:

AMBOHDAG TE VÏÏQHT.

DAT. \ m

Typ. B.
Bijl.:

God.

uitnodiging tot bijwoning en een programma van de op
29 Juli 1954 te Vught gehouden Ambondag.
Van de leiders waren aanwezig de in de uitnodiging genoemde Ambonnezen,
terwijl bovendien nog 2 personen, waarschijnlijk buitenlanders, als
gasten deze dag hebben meegemaakt. Een van deze 2 personen was genaamd
, een Engelsman en de andere
, waarschijnlijk een
Pool.
Niet bekend is dzz. met welk doel laatstgenoemden deze bijeenkomst hebben bijgewoond, doch beiden werden in de loop van de dag door MANUSAMA
in het openbaar bedankt voor alles wat ze voor de R.M.S. hadden gedaan.
De redevoeringen door MANU5AMA c.s. gehouden hadden allen dezelfde
strekking, nl. blijven strijden voor de onafhankelijkheid van de R.M.S.
ondanks alle tegenstand en niettegenstaande het feit, dat een kleine
groep Ambonnezen in Nederland geporteerd was voor onderhandelingen met
de R.I..
MANUSAMA prees de goede organisatie van het kamp Lunetten en spoorde
de Ambonnezen aan zich aan te passen aan Nederlandse toestanden en niet
de Hollanders tegen te werken. LOKOLO drong er op aan dat ze een vak
moesten leren en zich moesten laten inschakelen in het arbeidsproces.
De Crams afdeling Vught was officieel niet op deze avond aanwezig.
De Inspecteur Ambonnezenzorg
was eveneens als gast aanwezig,
maar na het scheen, wist hij niet of er voor deze min of meer politieke
bijeenkomst wel toestemming van het Hoofd van het kantoor Ambonnezenzorg uit Den Haag was verleend. In de loop van de dag belde Den Haag
echter op om te vragen hoe de zaak verliep, waaruit men concludeerde,
dat het dus wel in orde zou zijn.

E., 7 Augustus 1954'
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Onderwerp: AMBOflBZBlf»

12 Augustus 195^.

DAT. 11 AUG.

3, /
1. Jïaar van
werd vernomen, zouden ais contact pe sonei
van de R.M.S. in België kunnen optreden, de np te noemen, persone

2. Met betrekking tot de in omloop zijnde z.g. R.M.S.-bescheiden n.l.t.
1. Kartu kewarga-nagaraan R.M.S. (flationaliteitsbewijs der R.M.S.)
2. H.M.S.Pas badan militer.(Identiteitsbewijs voor H.M.S. militairen)
3. R.M.S,-paspoort,
werd het volgende vernomen»
Van het onder sub. 1. bedoelde "nationaliteitsbewijs der E.M.S."
moet, - afgaande op de daarop in kleurendruk voorkomende H.M,8.-vlag
worden aangenomen, dat ditteaafcj» is gedrukt in opdracht van
Deze "nationalèteitsbewi^aen" waren - zijn *> kennelijk bestemd voor
de in Mederland verblijvende Ambonezen. Met is kunnen worden vastgesteld, of er aan deze Ambonezen reeds van de hierbedoelde bewijzen
zijn verstrekt.
T.a.v, het onder sub 2 bedoelde, door
._
getekend? "identiteitsbewijs voor R«M.£
militairen", is bekend, dat deze bewijzen indertijd door de reeds genoemde
werden ontworpen, toen deze in België verbleef en iz
een drukkery te Antwerpen gedrukt.
Ook werden toen door
ontworpen en in Antwerpen gedrukt, de
onder sub. 3. bedoelde R.M.S.-paspoorten. Deze paspoorten waren toen
voorzien van een oranje-kleurige omslag, terwijl de binnenpagina's
van deze paspoorten dezelfde kleur hebben als de " identiteitsbewijz«
voor E.M.S.-militairen". In deze fxgJCEfctxxx* paspoorten is een der pt
gina's geperforeerd, terwijl in de omslagpagina een opening is aangebracht voor het paspoortnummer op de eerste binnenpagina.
Op verzoek van LOKOLLO vd. heeft
Indertijd hele pakken vai
deze paspoorten en identiteitsbewijzen naar Nederland gebracht - gesmokkeld-. Nadat
destijds uit de gevangenis te Antwerpen
werd ontslagen is er ook een gedeelte van deze paspoorten en identiteitsbewijzen naar Parijs overgebracht. Ben gedeelte hiervan zou *Mi
thans nog berusten in de bescheiden van ^STERLING Raymond P»P», Oonstantinopel, 31-8-1919, welke zijn opgeslagen, of in bewaring zijn g«
- 2-

- 2geven, bij de Commissaris van Politie te Le-Vêssinet C Par i d a).
Niet is kunnen worden vastgesteld, met welk doel exemplaren van
deze "identiteitsbewijzen voor R.M. S.-militairen" en "EMU8-rpaspoorten11 naar Nieuw-Guinea worden verzonden» Zonder dat hieromtrent ech*
ter enige zekerheid kon. worden verkregen, wordt de mogelijkheid - al
dus
- niet uitgesloten geacht, dat getracht zal worden dez
bescheiden via contact-personen op Nieuw-Guinea door te zenden naar
de R»M»S«-leiders op Geram. Einde»
O. 3.

:-

RAPPORT

VAN

E

AAB HC (CAW l)
Betr.:

AMBONWEZEN.

NO

19928

r-

W. 1

"Typ. F,

Uit
werd vernomen, dat op Maandag 16-8-1954^
in de Dierentuin in Den Haag een ;,rotestvergadering zal worden gehoudt
Geprotesteerd zou worden tegen de op de jongste conferentie tussen
Nederland en Indonesië genomen besluiten m.b.t. de in Nederland verblijvende Ambonnezen.

E, 16 Augustus 1954.
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Onderwerp: aAMBOHEZBlf.

H.a.v. een mededeling, dat inliet woonoord *Almére" te Huizen wapens zouden zijn opgeslagen werd het volgende vernomen.
In dit betrekkelijk kleine woonoord, zijn ongeveer 20 Ambonese gezinnen ondergebracht, welke allen aanhangers - lid - zijn van de
B.P.H.M. S»
lis leidster van de in dit woonoord gevormde z.g. "kampraad" zou
een Ambonese vrouw - ex-verpleegster - optreden, die getoond zou hè
ben een flinke leidster te zijn en er behoorlijk de wind onder zou
hebben.
Vrijwel al de daartoe in staat geachte mannelijke bewoners van dit
woonoord zijn werkzaam op de Artillerie-Inrichting "Hembrug1* te
Zaandam en verrichten daar hoofdzakelijk eenvoudig routine-werkzaao
heden-rNiet is kunnen blijken, dat in het woonoord "Almere" te Huizen eex
beduidende hèeveelheid wapens voorhanden zouden zijn of opgeslagen.
Wel - aldus werd vernomen - moet de mogelijkheid niet uitgesloten
worden geacht, dat enige der bewoners van dit woonoord in het bezil
/ vuur- zouden zijn van een slag- of (vuist)/xmuex3att, doch dit aantal is a
wapen* dan wel dermate gering, dat beslist niet van een wapenvoorraad of
opslag kan worden gesproken.
Gezien de strenge en scherpe controle - aldus werd hier verder bi
opgemerkt - welke op de "Hembrug" én op het personeel én op het ma*
beriaal wordt uitgeoefend, moet het zogoed als uitgesloten worden
jeacht, dat de mogelijk aanwezige wapens in dit woonoord afkomstig
souden zijn van deze Inrichting.
^

Medegedeeld zij nog, dat ook meerdere personen - Ambonezen - ondej
gebracht in het woonoord "Coehoorn" te Muiderberg, werkzaam zijn <
de " Hembrug". Hoe we l de bewoners van dit woonoord aanhangers -lid
zijn van de C.R.A.M.S. en niet bij elkaar op bezoek gaan, is de
verhouding tussen deze beide groepen op het werk goed. Einde.

18 Augustus 1954,

Verbinding 80* 12.
Doea. 13/748-31.
Bi J la, et l»

Hierbij wordt toegezonden een
verslag van de bijeenkomst van de Zuld-Molufclcers, gehouden
16.3-1954 in de Dierentuin te Hen Haag*
Einde.

Oupl.

DAT. 20AU6. 1954
BUI.
Gode
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in de Molukse kleuren (witte blouses en overhemden,
ro&cen en broeicen, «n groene dassen) en voerden de Arabons*
vlaggen mede* iJaarns kon het publiek: weder plan tv neaen.
Be heer Hitlpeu sprak toent
"Geachte asu e*igen, als een van de leden» die deite
ontvangst geregeld hebben, heb Ik de eer de&e bijeenkomst
te openen ea verder d* leiding van deae «vond over te dragen mn Zijne Bateellentie de vertegenwoordiger der IUM.S,
in Kederlandi üxoellentle ^aijadoe. «fax ik Zijne Bxoellentie verdoeken de leiding over te nemen?"
De heer 3«A. ''aijadoe besteeg toen het podium, en opend
de bijeenkomst ala volgtt
"Landgenoten* ^amea en Heren, Vrienden v-m de Zuid.
Moluidcers, namen» .kand en Volk van de Kepubliek Maiuku
£elatan heet i Je J allen van harte welkom* lic betuig U hier
bij mijn welgemeende dan& voor Uw bereidwilligheid de»e
meeting te willen bijwonen*
In het bijuonder dank ik 'J, Heren lieden der StatenGeneraal die hier ^anweaig aijn, voor Uw nanweslgheid
uier om getuige te &ljn van on»e rotavaete wil oe door te
vechten vuor on^e jtaslc. ( ievig applaue}* Want gij weeti de
aeak:, waarvoor «ij op leven en dood strijden, ie een eer*
lijice, rechtvaardige staakt"
ili^rna richtte de heer -nijadoe üich in het Malele tot
het publiek, om in net kort de r"den van de strijd en het
doel van deae bijeenkomst te vertellen* Be Unie tusaen
Nederland en Indonesië £erikat is reeds van het begin af
dood f-eweest. iïu ia die Jnle In een vist gedaan «n aal
straice begraven worden*
Up 5 Juni j»l* heeft de 11.^,5. reeds een schrijven aan
Hiriister^preaident Breee overhandigd, waarin ui j alle
leugena, waaraan de Kepubliek Indoneeia uloh heeft schuldig
^otaaa:-ct, aantoont. Op 10 August00 j.l. is nu «)ie Jnle op^ah
van* *>a üiet, de init waarmede deae overeenkooet ^eteïcend
werd, was nog niet droog, of Indonesia heeft alweer iets
daders, n.l«t tfleuw-Guinea!
De heer -laijadoe besloot met de uitroept "tlenn!", aarop
een aeer geestdriftig antwoordw&oeriat!" volgde.
aierna verkocht de heer Kaljadoe alle aanw«»si/:en om teüanen staande één minuut stilte in acht te willen nemen
voor de ^vallen strijders van öe M,S*.3., hetgeen ,geschiedde*
Op verdoek: van de heer Ja i jadoe speelde vervolgens het
Ambonne"e fXuitoriceet het Anbonneae volkslied, d»ï door all
aanwezigen staande werd ann^ehoord»
Daarna verkocht de heer Caijadoe de Algemene Vertegenwoordiger der i.tó.3, in het Buitenland, Dr J.P. Nikijuluw,
op Fiet podium ',e willen -omen voor het uitspreken van aijn
rede,
'^r Niiijluuwj
"Slaaat-llalea, aaudara-saudarat Excellenties, lieren
Verte^nwoordigera van de Pers, Landgenoten, Dames en Heren!
Wanneer iïe hier üedenavond als Algemeen Vertegenwoordiger
van de ]t*ü»S. in het buitenland een en*el woord tot U spreek
dan is dat niet oa uiting te g*-ven «an sijn persoonlijke
gevoelens van teleurstelling en wrevel over de resultaten
van de Jnie-varhouding tussen Hederland sn Indonesië, maar
au duidelijk en oaorawonden te £«tui#en van de vastbesloten

wil van het 2uid»HoiuIcse volte - niet alleen hier In Sfederlandt maar oo< van hen» die thans in onvrijheid laven in
ons door Indonesische horden be&ette Vaderland (applaus) oa de atrijd awt nog groter icracht voor te zetten» totdat
onx>e vrije» souvereiné *m onafhankelijke nuid~ioluicken
n oor d*« int -rnationale wereld stal worden erkend en sullen
aijii ereend. u e der land en Indonesië in de eerste plaats,
a la ooi de internationale wereld» aullen vanavond weten»
hoe wij» 3uid-Molu<M»r*» o v «r aen en ander danken l "ij
üullen weten» dat wij aoe aijn van hot ^osol» moe van alle
reohto-ver crachting on beu van alle schone doch la&e leu&e
en principes» en dat ^ij nog feller en luider onae o t era
ttullen v ; r haffen tegen de reohts«var«:raohtlng en intimidatie in Indonaele, en tegen het plichtsverzuim en de
üadelijic onverantwoord» r«£«ring8-potitieSe in Nederland*
*ie Nederlandse en Indonee i sohe onderhandelingen hebben
thans geleld tot de ondertekening op 10 Augustus j «l, in
de historische i>e i*ai!'ess**&asl van het protocol van de
oversen-comat tussen Nederland en Indonesië» door de
Ministers i*unt* en - oenar jo, welkre in de plaats is ge komen
van het Jnia-utatuut»
iie laatste beepraicingen «ijn set veel spoed gevoerd»
inraers» Boeng «Carno heeft iets nodig voor zijn rede op
Morgen, de verjaardag van üijn ^epubli«ïc-yjawa, in het
protocol Mi>«flla',nat van ds Verenigde ''taten van Indonesië"
ertoead! Iets» dat «ijn onderdanen moet optwepen en bevre*
di^en» want veel goads van Indonesië aelf en resultaten
^an hij »e niet voorleggen» gezien de zielige algemene
toestand van het se^enwoordi^e Indonesië» Dèaroai moest het
protocol voor het einde van de vorige week ^r> telend &ija*
Je goedkeuring van het Indonesisohe parlement heeft het,
De goed ceuring van net Nederlandse parlenent ia bij h«>n
niet in t«l. Immers» blijft de ratificatie van het Heder*
landse parlenent uit» dan üiillen il j het Utiie^statuat e«nüijcjic verbreden! Dat is e*n p*r.<ara»iïet.Hl (* kleinigheid)
en 'M t is djeapol (i'irst-rate) om 20 ie hr^ndel^nt
-orgen, toehoorders» t&al die nog^ude verjaardag van de
r.epubllelc Indonee la hiar in hetzelfde c*'*ouw g 'Vierd worden
-al Piet van Staveren hier ook gehui<Ugd wórden ?? Msn
fluistert namelijk» dat hij door Indonesië in Den Hssg
^ huid igd M» l w orden f i
te waie-btind tuisen Nederland en Indonesië Is verbroken,
vaderland behoeft er niet rouwig om te »ijn» Minister Luns
«r tent ima^ra aelf» dat die hele rJnie-bnnd een doodgeboren
tïind is g* bleken» dat al die Ujd r«e<Ie opf:eba«rd lrt£t Ben
vraag, ^cellenties Bxparita^nteert "T oo*c si^t dode lic Hanen
of levend* lich.'iMaa» zoals de Duitsers dat deden in de
tweede "«reldoorlog* l*u ^con dus de b< f;*rnf pnis volden van
dat doodgeboren :ind.
ilaar uu &ijn er al weer atrubbellngun» n«l, over Heder*
i?mds-i*iauw-(hiinea, of «oals Indonesië het noentt Irianüarat. Minister ^oenarjo stel immers, dat riot oen schaduwblijft» 'iat ^ieuw-Ouinea aog niet Is ^rugge/jeven «sa
-in dan» toehoorders» dan i» *r nog Snn probleem» dat
door ^iniater a«uns besproken verd! Dat is een wei? t ie, die
rndoneoie

ook; «eer boog »it«
v/lj, Zuid-Molukker*, hebben Kowal aan de Nederlandse
«la aan d« Indonesische iie^erinfl duidelijk ons standpunt
voorgelegd batreffende de Unle-oonfprentief voordat de&e
be/;on* 1« een tot de Minister-pre»ident Br**» gericht echi
van v?m 25 «Toni j.l« hebben w i j verklaard, dat £«*n enkele
wij&iging ii <** onderlinge verhouding tuisen liet Coninkrij
der Nederlanden **n de wettige opvolgere van de Verenigde
i-1 a ten v «m Indonesië - n*l* de ;tpublik Indonesië <"?n de
•^«publiek der Zuid-»lolu nen - tot stand on worden f;ebrnch
bij uitschakeling van $én de%er opvolgers, wsnrom verklaar
iK hierbij, dat; wij ons in geen en :el oplicht tullen gebou
fi«ü acnten «*«n de ronder de Ji.^.f;, ;- -norafin besluiten»
üp ?7 Beoe»aber 11>J9 werd door het :onin*crij£ der jïederlaadon de aoavertSriiteit overgedragen aan sle epubliic Indo*
n^oia ^ er l Kat* ^ea ^/ig«la blad heeft dit ;"<»?i09»d» "aen
hintoriache d «meheid". ^eae overdracht was /:«doead on ree
na .-vorte tijd te oisla<icen» üe»e over^r^oht Hnd niet tot
dael j^had de economische b^la^en van Nederland in Indo—
.laaie te bevestigen of aan de voornnii^e volkeren van Iddo.
jjffnie aelfbeaohilckingereoht te geven* 11-2 d r land had de
plicht de federale 8tr-iot,t»ar >e bssoheraejn en Indonesin/
<)jooja te beatrijden. Mwar, Nederland ie M^lnae tot nu toe
in gebreke ^«bleven, -«rger aogi het heeft «aar ^igen financiële b< lan&«n ^eBteld boven dat; hogere r«c«ti het aelfbesohikïtingej^eht. Dit aoet een noodlottige aitr/ertiiy*
hebben* Boor bepaalde figuren is cUantiïge ^-^oleegd*
^edert negen jaren hebben wij nu dit politieke spel
gevolgd* ?n tot naijn spijt ben l*c t^eaoodi;nakt tot de conoltiöie te .omen, «iat f;een enkele waarde ;:an -Borden .^heoht
aaii b' ider £e&e#den en b loften, V s t heolt ?>r VU< Tï )Y^K
t i e t f{**e#d van I ad ones i e en haar beaohul<U^d vrui wade
Bn hoe heeft Ue Nederlandse "gering beac srming
bij de politionele noties J
in de »te«Jk Blaten *ijn wij, üodw*: tvij «<»n prooi
. on «Jen «orden vrm de -'OC'karno«b';nden. De laatete ^ell^tjee
in raleobang ^ijn ook een reeulfinat van .-oekarno'r "osuee11*
Je federale otatea werden ow;«?rold *»n acht maanden 'v-5 de
overdrsoht presenteerde u'^orrio aijn eenh*>idp«ataat aan
do interna';ionale wereld!
iiet dagblad HJJe ?ijd w van 12 rfeaer heeft nor, »enp <1e
^«adaofit j,«ve»f;igd op desfie rnanipulatie» lin op 29 «ei L953
•arerd verneld, dat het enige g*>biedadeely defc aiioh niet bij
da^e ^ang van *a len htieft n«er^oldf Aabon is geweest! Nar
*t*rd op 25 -ipril 1950 de onafhankelijke -epubliek rier r. Ud.
..oiur^ren aiïgeroopenl
lietierland en de i?«?hele internationale wereld accept eerder
de eanheids-ecaat inuoneöia, niet bewuEt van het f^ïti dat
£ij daarmede net af^lijdingaproces «m het cormunisae in de
hand imdden ^eworst «n daarmede net i»ieh niet nouden man
&«*»loten yvereen^oraaten.
-hane heeft de laatate oonferentie het resultaat /whad*
dat de -aie-.b>and v*»rbroècen IB* Eindelijk» nn vijf jaren,
fteafc in«!onesie bereiict wat »ij b*/;«<?rdet «e opneffiiv? vnn
de J:ii«* ï'iaar ook ia men na eindelijk in reg^rin^Ptakrin/jen
tot de conclusie «j»?^ora*?n, dat die hele Jnie niets ^ndera
was dan eert doodgeboren :ind, vergiftigd en gestikt in

een

e«a atnoafaer van *antrouw«n «n iwtat tegen alles wat
iiederianda was! Op 10 Augustus j*l« is nu haar overlijden»
acte opgesteld f?a nu etaat men aan de /Dopende groeve van
die heeruejfane jtlederlanda/lndonasischs 'Jnis» £r l» #een
droefneid in de nar ten; nlechts üiet oen vle» opg* iro'rken
ueukien voor de ataai, die het cadaver verspreidt»
wen KOU slechts verheugd bunnen %ijn, dat «au dit na.
oorlogee aione terwjewrooht windel! jk een einde is g* -omen»
De i/nia-conferentie - de lantete - in 'en einde* "n Neder.
land sorat au rot de bistere overtuiging, dat »ij aielukt
i». 3n ook ;ïoeicftrno zul raoetea i,oc;^ënf drst ui,j mislukt i»,
want fiat ' est-lrlnn ato£ aiet bij IndoneBl* is geicoaen» "er.
wijl hij toch destijdo haf f t £t**woren, de t Iriaa v$6r de
«on op l tiaauari 1951 ^ou ssijn opgegaan, b i j de eenheidsü t a a s AJi'loneala ,•; voegd ^ou «ijn» (Stormaahtig applaua) 4
r--

f^

Jareo waaen «n ^-in^en «Ghter en no« otefd» ia Nieuw»

./uinea g;een deel van de eenheidsstaat ïndoneaie* l<Uiar de «e
lacht&errle l^^t "o^ïcarno niet met runt, want nu worden
er *elfa woorden al» "oorlog" ,:>!uit ia verband met KieuvGainea, X>ronUem«jat8-taalf üron^aans-fcochtl T^ronJcen nog
uteede v«« de ••nKDK^Al 2o »ai immera .ïieuw-c-uinea een
:>fiötappt>l blijven» voor Nederland de wtoü: achter de deur;
v:>or d« ladoneeipcbe aiichthebbere e«n ^ewaickelijtet aflel*
din^a-:,anoeuvre van de slechte toestand in het land zelve,
»eti «loot «en Uniekst s t uu t met de V«5^«ïii^de '"taten van
Inuonsaie, «n oek:arno veranderde dit in een eenheidcataat
Indo/te c ia, Je oanspra^en van Nederland op ^'ieuw-Guinea
steunen op <le verentwoorddli jicheid van Ked rland voor het
i-olfbeaohikkincB^recht van de Irianen* Joch van de 2uid^'loiuickere wordt dit selfbeaohi&cinga-recht niet erkend en
niet bescueriadj
l'it ia een &^ volg van de onkunde van f?e na-oorlogse
rtf^eerdere on non verwaandheid geen adviesert v«n dee>.undi(•911 te willen aocepteren» on op bun ho/rore waardering van
i arx tiaa van het Bo«k <ïer lo^lcen, 'elfc dominees «n %end#lir
t;«n geloven «en»en «Is .^eimKna» lïedfirlRrtd ie zo verblind
door haar finaneioel-eoonosische c*»lari£f-n in Indonesiëv
dn t A.IJ de iridotieeisohe toeleg niet «iet, e «ouden deee
t....eie^ ïcumien aoaaeni M.;'ain Djtiwa", Let tor-lijk: vertaald
ia ais: "npdieri als een Javr.aa'*, ^«if-apal, 3e*e uitdruk.lag ilat»?ert van fiöt b-'^in c ar V.G.a. en is nu no/» steeds
aiofc van all« ,-r^nd ontbloot, *:'ij hebben de Javanen door;
w i j cunrien hun niet *6 iisar aas v«rtrouv.yen schenken. Ho«
vaa'ic ;iiev *ijn door h«n leujcans gedebiteerd, die door dt
tfederl<ïndse redering eri ;3oor de Christenen worden aanvaard? -loe vaak niet b.v, hebben «ij beweerd» dat 3r l ouao.il /;«ane.4V«ld ia? JDle ia vorsohaidane ^eran ^*?sneuveld.
l')5ü beriohtteri to, dat ds K»^,o, geheel beatet was*
a-e id «n üe, dat de strijd in de l'uid«flolakken geheel
wan, De vorige ^aand hebben ie rto,t nelding ^evan 2 ;;«vangen genomen strijdkrachten en laatst las
ik in die courant» dat «ren bepanlde ;aaatschappij a<yg ^een
voldoende productie h^d f oradnt ü i j no^ ^een toegang had
i;«!iad tot Cara*» dat nog stoede «?en militaire operatieoasis ia.
In Juli 1952 «ae/jt Gouv*»rneor 1% -üef - eh f iiatuhnrhary dat de opiieffing van ^,i>»-Borneo binnen':ort icon verwacht
worden»
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worden* "n twee jaren later «egt Pub Wongaonegoro het«elfd
Indoneclsohe Infiltratie In Nieuw-Guinen* *Geen sprak:»
van" beweert Indonesië. Haar wij *eten wel beter,
i'lfltar -,srijf 2uid-Molu*.;-;«rs blijven hierbij* "Bene geproülaa«erd. blijft /-e proclameer d! MI*ve de K.".f?,! Itaarom
hè* f t Indonesië üich *:> firuuc .eep.aa£t ovwr do notiviteiten
van Minister ^anunasm in üenéve ea &l«nohen« n men f luie«ort Jteifs, 4at aij beawar-an danrs^en nobb*»n ^enaafct» 21j
hebben ^eprobe«r<i nea in Zwitserland awart te ma :«n, door
ver&Xaren t «lat &anaeaan daar .v«aa oia wapenc te feopen. 5 elf t
hebben ai j onder g« brui>nankin^ van een v^ise naam getracht
h"»a in do v«l te lo^H:en! ^ "i?*1 »*.°<U atceda "aain DJawa1*!
Ze hebben beweerd, dat c e ^uid-i'olak **rn naar de Huid*
noiok:-:en souden kunnen t«»ra£gaan en dn^r aet open armen
ontvangen aoadea woelen, ^oti» <Jis op«n tleraaen van Pah
anfjso vgr*r*3uvrf«n vrij niet! wedncfitig ?iaa het "uiain Bjawa",
Daarom vertrouwen *ij lie be»Daf-:ea van "-oeïcnrno aan de
iïaid-2''oluH;J«en ook niet, waarbij hij niet schrooat o« «aet
de r:ald«Molulcae vrouweu te rnenarien (Ambonse Bomendana)
ï>it is "i'ioh beaiad oarea"» Maar iiet v«r^r>j,en bloed der
"-uid-i^oluisicen ia riiet vergeten en tal ook: nooit vergeten
w ordent iïn 440 aal nog over pnige eeusen de herifinering aan
de r:.:i,I,-troepen in de r.uid^olukken b i j een leder daar
een hartgrondige ver^enaiag oproej«n.
^ oeicarno ie oo« in Gelet geweest, tien .leln dorp in
' «paroea» slen verlaagde daar van de b^vnlk:ijr^f dat »ij het
ladoneaiBohe volEelied voor hen nou iiri^-en, tot driemaal
T,oe liet de dirigent boginnen» dooh er rwara ^een raluidl
Hetwelfde ^ebearde in Arabon, 4oh 9 ouüe mninen, die endere
beland c;aan als io«d« tengere, ais .'naaiicaal, &ijn ü9:^er
e dos voor bet Ir*donesie»i.aya! Ik 5cree# «en brote in rte
keel, toen lic die bericht; lae»
Te meiejea van e^n <.lae e taan onder n^rest, op beeohul—
nJ/'iri^ dot al j eteun hebben verleend r n n de •H.S.-.beweftia^
.lu vjordt bewe«rdf dnt do •i«£.i»':i.-«;^vaï^*>nen ^oed Borden
b'.-haadeldL ïir»or oo^etui/.-en 00 ex-^r^vangenen kunnen Andera
t v?tuigen* Hoe «ouden deae jon«« ':.<;.J^.-pra behandeld aljn?
aet antwoord op <ïe*a vr«a« laat ik: aan J,
Indonesië wil ons wijn ma^en» <Jat gij cenocratiech le f
! Tflj ü^^er weten, dat hot een seer coraraunletisohe
.-;taat Ie, Hat is vanmiddag n,o^" ^'«ïleHren uit hetgeen
; r Rstro«ttid,}Ojo «loor öe radio *ei» l^e blsadjee wMena«Jf'oerla"
en Tpiemel" worden in een Obrlstélijke otaat niet verboden
nnar w&i in ln«onesie.
In een deiaoeratiaehe staat wordt ^en telegram opgehoade
«-•laar vol is er een '>ele^rna van ai j op.;tfhoudenf en Kreeg
ik: berioht vr»n het telegraaf tanvoor in Tïott«rda«t dat het
in Inüoneaie door ^ereontelijke instanties waa opgehouden
en Jiitiï af^-leverd :on ^ordea* iJat is ^lles «eer deraoccatisjc
,ieon» die Pantjasila van -oea:arno lilkt op niets. Het ia
eerder een Paatja-sala (&ala * vu-Jceerd)»
»3sart geachte toehoorder»» het ll,^t niet in aijn bedoeli
«en beaohouwing te geven van het ''aain I-jawa*1* Mijn bedoeling ie om Man Nederland en Indonesië en aan de internatio-

naIe war«ld van one otandpunt te do»n blijken.
• elic is dat standpunt na de opheffing van de
i*i8 standpunt isf ^osis <ïit r «ed B op 25 Juni aan
Minia t er-president ^rees ia geschreven en i^oalfl ik Boeven
reeds heb uiteengezet, niet veranderd, !5n onverkort en
onverswa:;t achten «ij ons in »;ecm nn>:el opaioht gebonden
aan het door Mederlaud en Indonesië gete :snde protocol «n
de bijbehorende briefwisseling»
Up 25 ^pril 1950 hebben ,vij ons pp vol'traum rechtmatig*
wijiie oot een aelJtstandifs» K«publiek s<»proelmn*M»rd, «n wi
iammn ons <lus ?ils 7*15 -tig opvolger beschouwen vnn de
federale otacen vun Xndoneaia»
Be op 17 Augustus 1950 wederrechtelijk: en in strijd
iaat de JVJV'.-overeenkonet uitgeroepen Kepublik Indonesi»
wordt wél ala opvolger aanvaard en beschouwd,
"-ij rillen het recht van Nederland respecteren &m ssijn
öigen verhoudingen te ragslen» raaar wij versetten on».
wanm;er He iorland daarin de :'uid-?Iolu:5:<m üoa -Billen be»
treden. Be ",M,S. ÜGU ï.e gelegener tijd, a.l* op dat tij)
stip wanneer ried^rland i,veder haar ouda groot held «ai habb«
li ar -vormen, »«>-.er we^r net haar willen s«nen??arst:en« Sn bij
voorbaat gaef ik Hierbij dnn de verandering, dat dit niet
alleen a aar aou bestaan op papier, een riolle regeling,
maar dat Lader buitenlands finanoieel-.eeononinch belang
in aan vrije -aid-Suolukr:en ten volle ss«l vrorden g«re»peoteard door de ^uid-^olaklcsn,
an Herea» dit is ons standpunt öa ,-een raaobi *;«r
aal ons beletten ota vastb? aden en onverschro^:c«n
op te icom^ri voor onö Vaderland en onae vrijheid on tegen
fie vreesde Javnanee ovarneersing»
Ik toou hiermede '«cunaeo volstaan, ware het niet. dat dt
yobouden Unie«oonfer#a\.ie nog aanleiding ^eeft tot Het do«
horen vaa een ernstig protest» Nam«li.]k: heeft Kininter
Luns het vraagstuk van de hier te l<?nde verblijvende Amboi
besproken set de Indoncaioohe Minister >iloenarjo«
Heede tijdens de demonst»tie op het Binnenhof in Den
heeft het lloüfdbestuur van de B.3?.T*.M.£. betoogd, dal
niet als vee wensen *:e .vorden behandeld, Maar als
dat ai j protesteren togen *»lke onnenspli jice en
nons-oaterende b«Kftudeling, wRlJce in strijd i& met de
fundainentole rechten van de vrijheid v&n de neuo. 3l«aroa
üüet ifc hier ook een E, harp protest doen horen tegen de
ïjevoerde bespreking tuaaen iie aUniaters Luns en r>oenarjot
vvolice werd gevoerd zonder Ambon»
"*rij, Ambonneaen, wensen behandeld te worden ala mensen
en niet ala ;er a lach t bank; ^voard vee. Itearon vertelaar
i;-; hiarbij ook tast ^rote beslistheid, ook namens alle hiei
in Nederland aan^eüigc Arsbonneaen, dat wij niet eraan denk
ca uuar I u-j one s i<? terug te -eren! De ^aid-Molukkrers »ijn
geea Indonesiërs!!
I& heb ,je»agd - (öroot *nthousia»ra« in de Kaal, etonaao
tig applaus gedurende de gehole rede)*
Be heer -aijgdoe daaict de Algemene Vertegenwoordiger de
it«ilt::, in üet Buitenland, Dr JUkijuluw, voor »ijn uitvo«ri
uit^enaetting, en verao'ïtct ;»et fluitorJcést van Schattenber
aon deuntje te laten horen»
Het genoeade fluitorkest voldoet aan dit verzoete,

Hierna

i «r na geeft de heer '.aijndoc het woord aan de hoer Aponno.
De heer ^.A» ^ponnoi
'Excellenties, geachte aannaaigen, iF-ndU en lotgenoten!
lic *eg» lend- en lotgenoten, osislet landgenoten allién geen
voldoende binding is voor ons, onderdanen van de vrije
£uid»Molu&f.en in het buitenland, on ana in één groot «n
icraehtig scheel ona willen en anse o-ten: fcot uitdrukking
te breien, terwijl - vanneor **ij i» '*ot besef aijn van hot
feit, dat wij a l --jo h t off er r. aljn vin het politieke cteekspel
in het voormalige H»<jerl?*ii-;3o-*!idie, ont verooraaakt heeft,
dat wij - / en ik » hier IK ciet vroands i/ederland fcijn
ont-reeht <m on t-b c and, dan kunnen wij, üOflla dat vanavond
iie~ï ~<jvnl la, iea.*men - liohgui^danen en Christenen • onfte
9M onjs# o t;OBJ in 5eVi "rot"6 >§aaif<i8t.i-'le de sether in»
internat!o&nle wereld in het sl^eaeen, en Hederland
on Xn<!on«aie in het bijaonder, aallan weten, dat wij geen
andere, aaar dan ook geen enkele aadero nationaliteit wen»
aan ta hebben dan de -aid-^iolitkse! ïeder raena hoeft van aijn
•wChepper de» roeping a«öge;:v«/;en oia in vrijheid van newoton^
naar èijeti n^rd «n in ^«hoorüaniihaid naar Dadelijke wetten
te leven, *m £0 is Oü'< door :iod 'ian iedor sobopeol afaonder.
l.!jk öpjjfflegd on awar «i^ea aa t i anale imrd aijn leven in te
riohton, vrij van •••Meohting va.i buiten en van binnen* 3at
'vlj, :'ui4»;iolu'; ;ornt defcö rosping hebben verstaan, bewljot
de proolauntie van on&e «publiek op 2^ April 1950» Geen
onJïowör of Crauroiiill, eu v «el jaindsr sas 2)ree» of ^oelcar..
üutl«n ons d?iarv«5n fcmia-an :«i/|f»n houden, uat de int erna t iewereld .-iet, sijn Vere^i^d* ïmtisa, Vüi-heidsraad, At»
U- ü'iartr-r, «a*«, de :.»-*.•» uo»; stoecis niet erkennen,
h.--'.nr ^•-••öPE F ;- : ;lij':^ slapheid on ni«»••?, ondanks alles het
rncfit aijn b«lor*p tg io.f.en» ^n dat do 'i';.;...v« het recht aan
ïrifir ttijde heeft, bavri^ot -vel iiet feit, ;':t»t a 1« uitspraken
van iïedö^lfltadse rcclitera in «ie v«le proconsen tegen de
.^etlerlnndöe «>tnnt hier in -«'ederl^nd on in Hieuw^Guinea
<ïew ccv«Rtigcn» v ? ij sjstrer* «««u ; )o»c ilfi .;«-.: «tooheid geslagen,
toen — ondanks dat des&6 rechterlijke vonni^aon dose rechtrtijti/^aeid van de pvoclniaR^ie van de h»^»;- ; » onoactotelijk
oevööti^dan - Minister Lun» toch. no^; oe <ededeling deed,
d«t ü*1 i »M»3. onr«ohtswf.ig g«procl<iraeer<ï wast Wij daohten,
<ic.r, tie ^edei-landra '-tsats«,«tract'4ur ao wstn, dat de Becnter—
lijke rfjjcht uitspraak deed in reo^t«a--:en ^n niet de Bekering»
ü«ar 'üinintar Jüunsr hacJ nog smer politieke pijlen op'ttljn
boog segen de .«mbonnaüen! «ij aijn Slvans vervuld van ont»
8teit«nia f nu w* h o r/r den, <2at ''inistsr .Uiae Segeti ^>ijn
oolle^a ^-oenarjo aelde» "Is haop i^ar, d«t U een goede op*.
ioasir^j v->or de Anbormaaen i&ult viudonJ** ant die Aabonnoson
vornen een probleaa voor J» ma* Hrï^r '"0 . * > is helemaal
probleem! Als Lona nlleen -m?ïX* d» ^o«d sou willen opdn vonnissen v«n üi$n reohtev» t« eerbiedigen,
is ne s*a*iit voor ••-l^iar'* l*a«ie •wa^r tó^lf e^n probleem
de ,<>.^«?>«!
hè*, recht v*?n awlfiH-schi-^tin^j voor de volkeren van
vrprsn '*l<r~; nijide:-- ctan tt'ialj!' verdragen, aceoorden
ea overeen^onston ;7eRlo*en, rul»J ik- tal ü« tf
1«t i
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tooid tsijn, wanneer nist Nieuw-Guinea aal aijn toegevoegd
nan Indonesië* Kieuw-Guinea bal worden bevochten binnen
of buiten de nie. Indonesië streeft «maar, 00 van geheel
Indonesië één nationaal Indonesisch volle te tnaicen» Ifc
federatieve gedachte is een ^evawr, itorces en Heren! ^ i j
weten het, en *Ij weten ook w-tsrora alle verdragen tussen
jiedorland en Indonesië st««ïds met voeten üi.jn getrapt en
de gehele Jï. : f O'. niats andere is geweest dan een ahow om d
ware b d Delingen van Nederland en 'Indonesië 'e cianouflaren
- e volgeren v?m die landen sijn door hun respectieve rageringen om de tuin ge leid l
iiutis beeft tegen ^oenarjo gafeegdi "ïlt hoop, dat U een
botere oplossing üult vinden voor de Aabonneaen" . Let wel,
i*nues en nerens een beter» oplossing! Neen, wij laten niet
ons lot door de Indonesiërs beslissen! Wij üijn geen vee,
waarover J aich verbeeldt de drijver te aijn, en dat üich
naar believen anar iedere gewenste hoek iaat drijven! Wij
ui j n overtuigd van on»e roeping «n sullen ons eigen natiori^al bestaan inrichten* 1)1 1 bestaan wordt op het ogenblik
oanogolijk gemaakt door 'J en i/w Indonesische collega's,
naar dit ia voor ons oleohts een prikkel te méér ora onveryaacd, ondanks alles d» ingeslagen weg te blijven volgen*
-eii andere we£ inslaan i.ou bete-cenens verraad aan onas
ntri.jdende 'broeders en zusters in Ceram. Ifet n&&it!f Zij
strijden aoi; steeds tegen de bezetters vnn ons Vaderland,
evenals toen het Nederlandse volle heeft ^eï?';reden tegen de
^aitije beüe ;ters, M^drt misschien heeft -inister Luns niet
s&lf aaegednan aan de «trijd te^en de "'uitse bessefcter»??
1 ij üijn g^lovi^en in &od en tnielen voor hetzelfde altaar als JWQ Excellentie, enninste» ola ^ ooit voor een
al 'aar xnlelt, Kxoellentis ••* «el ligt ons land nu ranchte.
loos, raaar al jsijn v.ij nu nog in duistere poiiiiekre rolken
^chulds üolang noet daiaendsn liolafese .nieen bunnen buig«'n»
üullen v i j bidden om dit af te s;a0^sn v.^n cïe Meiaelee Vad«r«
; anneer wijde Nederlanders in de geschiedenis besohoo»
,en, dan v/aron er daaronder vele, ro •."•*• dan Luns en ver«
Jievimer dan i«ans» Ifett waren Nederlanders, üonls die in het
huidige Nederland uitgestorven aohijnen! onls die f'an,
die met een handjevol patriotten, ceotsund door vrienden
pn bondgenoten, de vri jh»ids»strijd volhield en won, in
v»rbond net de ^otentaat der Potentaten, 'in dieaelfde Poten.
taat is de rots voor ons, Said-^olufeers, waarop « i j botu.
wem het licht dat ons leidt in denacht en het baken, dat
ons b i j dag tot richt ing-wi jser dient»
Borgen, 17 Augustus, aal Soe£arno voor J^adio-lndoneeia
uot do resultaten von de ^nie-confereatie in Nederland
de talons opnamen v .n ne^en jaren re£jerin/js-b^leld« Met
aan ae-ierheid t:renaende wa^rschijnli jte'ield -'«ten wij al,
hoe üijn rede met betreding tot ons, '.uid-nolaSdcers, »al
r iédaree/i verlaten staan y/ij,2tiid-Molu!cfcer8, ciet de
ru/j t^^ea de ia u ar, ^achtend op Crod»s beschikkring ^'ij bouwen
OD i.-od: 2iln wil geschiedde!! W i j poepen h^ra aan «n *e
evennls WTTichtef van d0 Psalra* " ïou5t g i j nija hanae
met
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verhoudingen. Hiermede Is dus het zelfbesohlkklngs-recbt
een dood begrip geworden. Voor de Zuid-féolukken ia geen
plaats meer. Be hoofdzaak is, dat de Nederlandse belangen
maar veilig zijn.
Maar al pleegt Nederland overleg met de Indonesische
republiek over de Zuid-Molukken, «ij zullen ons slechte
dan onderwerpen, indien én door Nederland én door Indonesië de aouvereine Hepubliek der 2uid-Holukken wordt erxen
Bxcellentie, Hoofd der Politieke Missie, en Excellentl
Vertegenwoordigers van de R,M,S. in Nederland en in het
Buite land, *lj willen nogmaals onze aanhankelijkheid en
onze trouw betuigen aan de Bepubllek der Zuid-Moluk^ent
Sn tevens geven wij hierbij uiting aan onze vaste wil om
gezamenlijk raet onze Leiders de strijd voort te zetten
tot wij het einddoel sullen hebben bereikt, n.l. een vrij*
en onafhankelijke Hepubliek der Zuid-fóolukkejfa. Om eens
het gezegde van vrouwen en kinderen in de kampen te gebruiken! "Liever begraven onder de sneeuw in Nederland,
dan terug te gaan naar Soekarno!* Het RECHT zal iramer
zegevieren!f f
Ik heb gezegd." - (Stormachtig applaus).
Be heer Kaljadoe dankt de spreker voor zijn bezielende
woorden* Daarna verzoekt hij Zijne Sxoellentle Hanusama
even op het podium te willen komen, daar de vertegenwoordigers van de Aabonnezen~kampen in Nederland hem iets sou.
den willen aanbieden.
Be heer Manusama betreedt onder een ware ovatie van hel
publiek het podium, waar hem door twee Ambonnese meisjes
een. zeer grote, pr chtige mand met gladiolen in verschillende xieuren wordt aangeboden* "Als bewijs van onze vaste
wil om met onze Leiders gezamenlijk voort te strijden ter
bereiking van ons gemeenschappelijk ideaal, moge ik dit
bloemstuk U aanbieden."
De heer Hanusamas
"Landgenoten, Barnes en Heren» dit bloemstuk aanvaard ik
omdat hieruit spreekt de onverzettelijke v/il van het ZuidMolukse Volk om de strijd voor recht en rechtvaardigheid
voort te zetten tot het einde.
Ik heb niet het recht het woord hier te voeren, maar ik
geloof wel, dat niemand aij verbieden kan, wanneer ik U
allen vraag om gezamenlijk met mij onze gevoelens te zinge
- zo zou ik het willen zeggen - en wel zullen wij tezamen
mingen het zesde couplet van het Vllhelmust "Mijn Schild
ende Betrouwen zij t Ghij, O Öodt, mijn Heer". Ik verzoek
hat orkest ons hierin te willen voorgaan".
Staande zingen alle aanwezigen bovengenoemd couplet van
het v/iihelmus, begeleid door de beide orkesten,
Daarna verlaat de heer Bftanusama het podium weer.
Be heer Kaljadoe deelt thans mede, dat deze bijeenkomst
op het ogenblik ongeveer 2300 zielen telt. Hij zegt dit oo
in het Maleis.
"Het fluitorkest van Vught onder leiding van de heer
Be Lima zal nu een deuntje laten horen".
Nadat

-14.

Ha dat het orkeet g*ape«ld heeft» deelt de heer Kaijado
raedei
"Ik: geef nu de gelegenheid :an de afgevaardigden van d
verschillende organisaties hier in N« der land van de Anboa
nesen, om hun gevoelens t* uiten* ^erst aal u preken rfe
van tla I»ratan Femoeda dari fóaloekoe— Jelatan
Be Vertegenwoordiger van de I atan. ï'enoeda I?«M*S. in
Nederland (naam niet beleend) oefen.de daarop eritlek uit
op de Jnle-oonferantie en spoorde de Aiabonne&en aan de
strijd voort te metten, Wij gaan geheel aoooord «iet het
door ona.0 -egering ingenomen 8 tand punt, aldus spr-cer,
-iij onderstreepte de woorden van Dr Nikijuluwi "Sens
(jeproclaaeerd, blijft geproeiaaeerd!" ïlMAt Beantwoord
door de gahele &aalt "140 EIAf!"-

Vervolgen» verleende de heer '"Caijadoe het «oord nani
de Voorzitter van de Vereniging van Zuid^Molukse Studentej
in Mederland, de heer De l»laat
\, üaaes en Heren, het is naoena de "uidMolukse studenten, dat ik; hier voor U eta en dat ik wil
verlclaren, aat voor ona, studenten, <;« uepubliek ^aloekoe
3«iatan geen utopie ls« i>e fakkel, eenmaal op Arabon ontstoken op .'5 ^pril 1930, «uilen ij brandende houden!
Van de»e plaats uit verklaren wij, dat .-ij ten volle
bunnen instemmen ^et het door onee I:e^aring ingenomen
standpunt en dat wij one scharen achter de manifestatie
van hedenavond. Schouder aan nohoudar Bullen wij strijden
ter varwej&enlijlcing van ons heilig doelï MSNAJ"
Uaaritwoord door de g hele aaal» "M015HIA! !"
2e heer Mtijadoe verleende hierna het «oord aan r
ite. :-"» Metiary, Vertegenwoordiger van de Peraoeda Chriat
(Christen <Tong<traannen) in Nederland, die op Keer sympathie
ice .vijae in het Maleis sprak en ^eld«, i-ich namens de
Peaoeda-Christen in Nederland vol^con n aan te sluiten
bij -alle voorgaande toespraken»
Hierna verleende de heer Kaijadoe het woord aani
Mevrouw Pattipeiluhu van de C.J«M,i5.i
"Als één van de Ambonneae vrouwen hier in Nederland
wil irc van de»e /; leg- nheid gebruik ma «een onicele woorden t<
üe^igea over de verawtwoordeli jicbeld van de Ambonneve
vrouwen»
Wij hebben te üaken gnhad raet vier jaren van harde
strijd, terwijl thans nog geatreden wordt in on« geliefd
Moederland. Wij üijn daarvan de slachtoffer» ^«worden, dool
wij geloven in de toekomst, die ona de overwinning aal
brengen.
lte*e jaren hebben in ona, vrouwen, een sterk verantwoordeli jkheids^voel ontwikkeld ten opfcichte van on t e
yeainnen, ona« aannen en Kinderen, £ij hebb«n de moeilijk.
lieden, waarmede on»e aannen te kampen hebben, samen te
Jolen! Moeilijkheden zoals i het in onzekerheid leven, het
aiet beheersen van de Hederlandae taal, waardoor ai j ai oh
in vele dingen ^«handioapt voelen.
•^.n de»e moeilijke oastandigheden hebb«n wij onae kindera
groot
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groot t* brengen «s op se voeden. H* t icliaimt op
ie voor ons «on grot o strijd. Ko*v*i* ^**lnn«n
hebben in den beginnen niet non babiea verloren,
ü«mo!iouwm dit nllea «ia het off*r, dat <*ij In alia atrlj
;.iae ten oreren» *>ü vrij w-? t «n, dat *ie*e o * f era n i* t v»r&'>el8 toijn /»ebraohtt -Jiw vertro i-ren in ^««t In i*na
Banden «lies li«t t sterkt on» d« osrljd voart t« »«5tea
w i j een vrij en onH^ïmn<- li jï«
«n .;«r«n» i< ix»Blait n «l d«
jscir e«n vrij» :;uid^oiu^i<«nf H
( o o r 2 *nbonn«8« jon^n» wordt '>p hot nodiua «en »p*n.
waarop h«t op*m?irif tl
1^ noht iï«t nodig aijn ^oaspraafe in het i'aifïie t« vert.ai«n voor on»« ai«*t-.t*0derland«Wïprt?k«nd« lnïi<3.-:«nDt«n»
(-«vrouw I'attip«i!ahu vertaalt a«t ~bov«nataand« ver.
volgens «a beëindigde daarna h/t«r r*4« ae*-« "T^rJA*'^ door
de »««i f;fl«e t driftig; b#ant?»oord wett "'?' " I ^ f ! " •
Hierna verleende de neer C$ij4doe het woord una de heei
de heer AH AC'IuAD, beider vnn de i;ohïi£2sj*dftan»e
hier in Keduriand» die spro>:j
**iij y leltüsieten» oadereo Jirijven ali^e wat er heden*
avond door de vorige spr^-cerw ifi t::e&«ertl. slno ^eprociameer
blijft o«proclaaeerd! :»en» aft l ne da/t -on«ny dat ««ij ~
nnen »ow«i f.lï» ^roteatante-ührl» te lijken der Jiepu»
Xöekoe Uelatsn - aailen ^«trug^c^ren nn»r on* vrij*
**iffltandige l^nds de vrije &* publiek: der
«ordt tfj«n« op het
smtvounirdf T. 2. Uil FHOü«->;u'IS f ' - V
HSen» f!»procl5»a»**rdt blijft /j
Be .^«er uaijadoe g»eft thanc het ^Oür« «ant
<>e heer *>* uilipaX>'f i.id HooiMb«»taur B«P.ïi«<4«£*, <lie
in ft«t -aleie, on^^veer als voluit*
:i«s «n Heren» vij hebben reedit va*}. /:eh0ord vanavond,
roeven tot nu* Y«tn dat v«le t eist --rij i^hoord habben,
r*l die redevoeringen ie w#l het vooraaarttJ t« t dat; d*
ta«aen ederland en In^onflsie ie on*'*1 neven*
jk i«r duw on^e strijd verloi^n* Iadon«eie
Iadon
en
**ed*rland ft«bb«n door de vnrbr*;<ini; vr*n de.-Jüi* ons geheel
lD0?;"l*jten! *l4^rt al achalf«n Hederlend en Indonesië die
>ni« af t :ooh blijven «ij op OHÜ« reoht-^n «taan* Jaie oi
iiiot-Jnie, de eind» ren vnu 4nloek:o«- » el«atan fcullon becliat
-*iet ?a«t * adonis i e ^««gaau, en wij «.uillen blijven vachten
•üotuat ^ij ^«Kheel vrij &ijn! 0«»ndoer»«hl ^ij verletten
o»n« st«ric ertegen, «iet wij ^«ngsa-Indon«öia (Indonesiërs)
meiden üijnt ?ah ^ongoonegoro a«r>t» dot -,vij noij ni-»t terug
willen n«ar Indan*nl*. ij '**illon aog niet"! -«.k vr'iag 'J.i
Billen

illen wi;J terug naar Indonesië?? (Uit de aaal wordt door
allen hartstochtelijk teruggeroepen» "Heen.")
ilééa, N ISBN, mm
lll Indonesië is boesoek (bedorven)
te^en ona* ï/iT&ijn geen Indonesiërs* Wij ontkennen dit
verscheiden» zaaien. Waarvoor heeft Indonesië ons nodigt
Uu waarvoor heeft Indpnenie ons land nodig? Wij hebben In.
d ones ie niet nodig, -ij blijven op ons recht van aelfbesohlkrtcing e taan, niets meer en niets minder! ij willen
niet door Indonesië en Ifadttrland gedrongen worden. Indone<
aie is duivels, No;;raoalBi «ij horen niet de eten vnn de
bo«roeng-gouw {..,. -vogel) in de boom. ciinieter Iiuna en
öoenarjo handelen over ona aieof wij karbouwen &ljn« Mnar
wij rillen niets; wij willen alléén ons reohtt '«e Bitten
hier op ij*«ren stoeien, eten v?«n ijaeren tqf*»laf allea
is hier van ijaer* 2« i&e/;gen( dat v»ij hier vrij zijn*
Uaar voelen =vij ona hier vrij1? Ve aijn niét vrij, Wij
of üerdefcal
Morgen i,al Soeicarno in Indonesië de proclamatie Ititen
horen «lat de tfni« ie verbroken* Maar voor ona b^te^ent
diti de strijd voortzetten!
Kr is r^eda een collectebus door de £aal rondgegaan*
Bij de uitgang &al Btrake «eer een oolleotebue staan*
Ik üoe een beroep op alle nan^psiigen ora 'link te offeren,
ieder naar draagkracht, bij de&e bij de uitgang te houden
collecte. Jjeee galden nullen worden bestemd voor on«e
s u rijd.
::•;:{ A l - Antwoord uit de «aalt MOïïHIAÜ - Terima-fcaaih
(Dan* J)

i>e heer

en Heren, wij aijn nu *mn, het einde van de&e
bijeenkomst gekomen* U «alt nu naar h is iso^ten ^a«n»
(In het Malela)i lic hoop, dat 'J in "adat balk* (= volr'dna ^oede gewoonten) en als nenaen, dié bevelen (print a)
weten op te volgen naar huiie ault gaan. Voordat wij f aan
uull«n we allfln te*anen ain^en ^anng 7^* MI>9n?ct, dn niet
nu allen God". (2aal siingt «?it staande)*

Hinde.

ulo.

12 October 1954.

Onderwerp:

werd vernomen, zou de leider van de R.M.
(L. Naar van
0 (bakend), de moge
S.
. Johan Alvarez
,Bandjermasin, 1.7-8-191
.
lijkheid overwegen om zijn staf van medewerkers en kantoor over te
brengen van Rotterdam naar Amsterdam. jS.e.a. omdat MAflUiaAMA vermeenl
dat Amsterdam gunstiger is gelegen voor de eventueel te ontplooien
activiteiten dan Rotterdam.
In verband hiermee, zou MAMJSAHA aan de
E.M, S. -er _
i, reeds opdraciit hebben
gegeven, om te Amsterdam uit te zien, na^r een geschikte ruimte waar
het kantoor kan worden ondergebracht.
opdracht hebben
Voorts zou evengenoemde
van
gang van zaken
gekregen, om gegevens te verzamelen over cte
welke destijds werd gevolgd bij het inzamelen van de gouden en zilveren sieraden van de Ambonezen in de verschillende woonoorden h. t.]
en op welke wijze
zich deze sieraden, of een gedeelte daarvan Heeft toegeëigend.
|3. Verder werd vernomen, dat zich weer enige voormalige leden van het
ÓHAMS-hoofdbestuur hebben aangesloten bij het z.g. "blok der neutralen". Zoals bekend mag worden verondersteld, wordt door jtfctadghiakKia
de leden - c.q. aanhangers - van dit "blok" in de verschillende wooi
oorden oppositie gevoerd tegen het beleid van MANUSAMA c. s.
Het betreft hier de voormalige CRAMS-hoofdbestuursleden,
voo:
malig sergeant majoor van het KNIL f ondergebracht in het woonoord
uit het woonoord "Kazerne Kamp" te Woerden
en
"Well"
Voordat deze personen tot het z.g. "blok der neutralen" zijn toeget:
den, hebben zij - aldus werd vernomen - als lid van de CRxtMS bedank'
a inde.
*
0.3.
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21 October 1954.

Onderwerp:

1. In/aans] uiting op het vermelde onder sub. l* van het dzz. schrijvei
üo/96 -Y-«54 vari 14-7-1 954, werd thans van betrouwbare zi3a"ëa~ fcernc
men, dat " het peilen der stemming" onder do <§^ed'e verschillende
woonoorden verblijvende Ambonezen, over het jeventue0] "<r'?rilglrQT'a"
naar Indonesië - verder aan te duiden met"enqueTe"- naat, het oordee:
van de leiders der B.P.R.M.S. het volgende resultaat heeft gehad:
a, 10 % van deze bewoners, spraken zich uit voor terugkeren naar
Indonesië zonder meer,
b, 30 % van deze bewoners, spraken zich uit voor terurgkeren naar
Indonesië, wanneer van de zijde der republiek Indonesië bepaalde garanties t. a. v. de veiligheid en dergelijke worden
gegeven,
c. 30 % van de Ambonezen, spraken zich niet positief uit. Deze groep
stelt zich n. l. geheel achter de besluiten welke door de
"aigemwne leiders" t. a. v. deze kwestie zuilen worden genome]
d. 30 % of de resterende spraken zich uit, aiiean te zuilen terugkeren naar een. vrije onafhankelijke republiek der R. M. S.

2. T. a. v. de vragen: of de S.M. S. geheel zelfstandig - dus onafhankelijk - zal moeten blijven, danwei in federaal verband moet samengaan met de R.I. , werd bij deze enquête het volgende resultaat verkregen.
e. 50 % der Ambonezen spraken zich uit voor- een gehele zelfstandige •
dus souvereine - R. M. S. ,
f. 30 % - dit zijn hoofdzakelijk de burgers - spraken zich uit, voor
samengaan van de R.M. 3. in federaal verband met de R.I. ,
g. 20 % spraken zich niet positief uit. Het merendeel van deze groep
verklaarde* bij voorbaat zich onvoorwaardelijk achter de beslissingen van hun leiders te zuif en plaatsen.
3» Opgemerkt zij hierbij, dat deze enquête alleen in de woonoorden
wsrd gehouden, waarin hoof zakelijk aanhangers Vt*n de 3.P.R»M.3.
zijn oncier gebracht.
T. a. v. de stemming onder de bewoners van de woonoorden waarin
hoofdzakelijk aanhangers van de " Badan Persatuan Puiau-Paiau 3eia<
tan Segenap" (B. P.P. S. S.) zijn ondergebracht - en algemeen worden
aangeduid met " Terseiaten-karapen" - is naar werd vernomen, het me
rendeel voor terugkeren naar Indonesië, mits door de R.I. de nodige
garanties worden gegeven met betrekking tot de veiligheid e. d. van
de Ambonezen.
Ook in de woonoorden waarin hoofdzakelijk aanhangers van de C.R-A
M. S. zijn ondergebracht, kon uiteraard deze enquête niet worden ge
houden.
Naar verluidt moet worden aangenomen, dat ook het meiendeel van d
bewoners van deze woonoorden voor terugkeren naar Indonesië is,
mits door de R.I. zekere waarborgen worden gegeven voor hun veilig
heid.
De ouderen in deze woonoorden zien echter - aldus werd vernomen meer heil in het samengaan atax in federaal verband van de R,M.S.
met de R.I.
4. Verder werd nog vernomen, dat in de het woonoord:
1. Middelburg I, ais voorzitter van de B.P. R. M. S. optreedt
2. in Schattenberg, is voorzitter voor de B.P.P.S.S. ,
en
3. in Overbroek bij Kesteren is voorzitter voor de G.R.A.M. S.
üinde .
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28 October 195*.

Onderwerp: AMBOHEZEM.

1. Naar
werd vernomen, heeft de bekende R.M.S.leider MAHUSAMA.. Johan Alyarez, Bandjetoasin, 17-8-191O, aan de besturen' TSn de stichting:
m
a, "Pro Pafecia" te Den Haag en
v b. "Door de Eeuwen Trouw" te Eindhoven, toestemming gegeven om in de
door deze organisaties uitgegeven periodieken n.i.:

1. "Rapat-Eenheid" en
2, " De Stem van Ambon", een bericht op te nemen, waarin door
MAïiUSAMA ais vertegenwoordiger van de R.M. S. wordt bekendgemaakt,
dat de leiders der R, M. S. zich volkomen distancieren van de onlangs
te Utrecht opgerichte stichting " All e Hulp aan ftmbrm",
In verband hiermee werd in het -blad "Rapat-Eenheid" van 19-10-195*
Ho. 2? en in het nummer van n De Stem van junbon" van 22-10-1954 No,
60, het ondervolgende bericht opgenomen:
" Enige maanden geleden werd te Utrecht opgericht de Stichting "Ai;
" Hulp aan Ambon", Reeds in het beging heeft één der £uid-Moiukse
" leiders een dringend beroep op de organisatoren gedaan tot ontbi]
" ding van deze nieuwe stichting over- te gaan, aangezien het §ên ej
" ander niet in het belang werd geacht van de ^uid-Molukse z^ak» O:
11 schoon de organisatoren toezegden met de wensen van de Zuid-Molu
" se leiders rekening te zuilen houden, is men intussen rustig met
" ane activiteiten doorgegaan. Deze gevoerde acties zijn niet all
" in het belaag van Ambon* s vrijheidsstrijd. Daarom wenst iaën van
" 2u.id.-Mo l ukse zijde hiexbij uitdrukkelijk vast te stenen, dat me
" geen enkele relatie onderhoudt met deze stichting".
5. Verder werd vernomen, dat WESTERLING Rapaona •£,£., geboren te Gon
stantinopel, 3l-8-l9l9
, "door de z.g. "feampraden" van enig
woonoorden voor Ambonezen is. uitgenodigd om deze woonoorden te bezoeken en daar te komen eten.
£o zou WESTERLING uitgenodigd zijn ean bezoek te brengen aan het
woonoord:
a. "Schaff eiaar" te Barneveld,
b. " Ederveen",
c. " Maxum" en
d. " Schax. benberg".
verluidt, zal WESTERLING in de loop van de midaag van Zatei
dag, 3O-10-1 954 zijn bezoek brengen aan het onaer a. genoemde woor
oord " Schaf f el aar".

Niet bekend is, of hij ook de andere woonoorden zal bezoeken, Eii
de.

DAT. . 2 9 OCT 1954
Ode

tfo. 6i-I -'55.
31 Maart 1955.
Onderwerp: AMBQflBiflSlf»

f^

1. üaar vun
werd vernomen heban lië UëlVoners van
hst woonoord voor Ambonezen "SOHATTJSHB3RGr" te Hoogliaien besloten
onHde viering van het 5-d^ig bestaan van de R.M.S. te Den Haag
op 25 April a. s. in grote getale bij te wonen.
jjaar verluidt werden hiervoor reads thans 15 autobussen gehuurd,
welke de deelnemers in de vroege morgen van de 25 ste April naar
Den Haag zuilen brengen, om deze dan in de icite avond van deze
dag, vanuit Den Haag naar Hooghaien terug te brengen.
Voor ieder van deze autobussen zal een bedrag vaa f. 280.- moeten worden betaald,fcccbBffcgerekend wordt, dat iedere deelnemer
daarvoor een bedrag van f. 3«- zal moeten betalen.
2. ïevens werd vernomen, dat de Ambonezen te ^Jakarta middels een
inzameling een groot bedrag aan geici zouden hebben bijeengebrachl
Het zou - aldus werd vernomen - de bedoeling zijn om dit bedrag
aan
ter hand te stei i en. Zoais algemeen bekend mag worden
verondersteld is
op Zaterdag 19—3-1955 naar Indoni
sië vertrokken, om rechtskundige bijstand te verlenen aan vier
van de twaalf R.M. S. -leiders, die verdacht van verraad voor de
Militaire Rechtbank te Djokjakarta terecht staan.
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werd vernomen, dat/de conferentie, van de H.M.S.leidera er bij hun buitenlandse ve^egenw-erordigers, in verband met de ontwikkelingen in de 4. Moijficken, op aan werd
gedrongenfë«--êiverse ambassadeurs 4n hun land ta
oia de mog«Xj>4tek»id.-t.e be a preken] de kwestie Ambon bij hun
respectieve regeringen voor te "brengen, opxdat deze de
RvM.S.-kwestie bij de U.IJ.O. ter taïel zullen brengen.
Verdar werd aan elk der vertegenwoordigers een
tot in de finesses toegelichte verklaring verstrekt, omtrent
de jongste ontwikkelingen in de 2. Molukken, zomede een
schriftelijk overzicht omtrent de algemene toestand in de
R.I.
Er werd nog gesproken over de financiële, sociale
en juridische ontwikkeling van de R.M.S. en de opbouw hiervan na de souvereiniteit, hetgeen een protest uitlokte van
de 3ngelse vertegenwoordiger Mr
, die dit zag als een
kwestie van latere zorg.
EINDE.
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het volgende werd vernomen»
Op 4,5 en 6 Januari 1955 respectievelijk van
3.30 tot 21.00 uur, 10.00 tot 21.00 uur en van 14.00 tot
17.00 uur, was de tuinzaal van het "Parkhotel", gelegen
aan de Molenstraat te 's-Gravenhage, gereserveerd voor een
door de R.M.S. te houden conferentie en receptie, terwijl
tevens op laatstgenoemde datum een kleine kamer gereserveerd was voor een persconferentie.
Van
" werd vernomen dat dit
een conferentie was van vertegenwoordigers van de R.M.S.
(top) in Nederland met hun buitenlandse politieke, juridische en financiële medewerkers. Deze conferentie had ten
doel de tt.M.S. aangelegenheden te behandelen en de richtlijnen voor de toekomst te bespreken.
Van
werd vernomen dat op de
door de ü.M.S. gehouden conferentie van 5 Januari ongeveer
een 20-tal personen aanwezig waren waaronder een 6-tal
Ambonnezen, enige vreemdelingen, iemand van de pers en een
vertegenwoordiger van de Stichting "Door de Eeuwen Trouw".
Voorts werd vernomen dat genoemde vreemdelingen
waren:

Verder werd van

alsnog vernomen

dat van R.M.S. -zijde aan de conferentie deelnamen Dr
. Ir MAffilSAMA, LOKOLLO,
.
en
Hij vertegenwoordigde de Stichting "Door
de Eeuwen Trouw", waarvan hij verbindingsman is met Ir
MANUSAMA. Tevens is hij vertrouwensman van Ir MANUSAMA en
onderhoudt voor hem de verbindingen met de buitenlandse
vertegenwoordigers. Vorig jaar is hij met Ir MAHUSAMA naar
Zwitserland (Genéve) en München meegeweest. Behalve de
reeds genoemde personen was op de conferentie eveneens aan
wezig Ds
Dezerzijds werd geconstateerd dat de persconferentie slechts door een klein aantal journalisten werd bezocht. In diverse bladen is van deze persconferentie een
verslag verschenen.
Na de persconferentie werd er een receptie
(cocktailparty) in de tuinzaal gehouden, welke door een
- groot -

- 2-

groot aantal personen, plm. 150, werd bijgewoond.
Deze receptie werd opgeluisterd door de Ambonnese
Band uit Schattenberg en er werden Ambonnese (folkloristische) dansen uitgevoerd. De deelnemers hiervan (ongeveer
125 mannen en vrouwen) waren met 3 autobussen uit Schattenberg aangevoerd.

EINDE.
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Bijlagen: 2.
Op 25 April 1955 zal te 's-G:
bestaan van de R.M.S. op feestelijke wijze aoor
Ambonnezen worden herdacht.
In verband hiermede werd door het "Comité Lustrumviering" een 2-tal in de Haleise taal gestelde circulaires uitgegeven, welke hierbij worden gevoegd.
De voornaamste mededelingen hierin omvatten het
navolgende.
I. De samenstelling van het feestcomité. Hierin hebben zitting als voorzitter A.F. PASANEA
, vice-voorzitter C. LOUHENAPESSXt secretarissen J. FtSRDINANDUS
en D. LILIPALY, commissarissen W. MUNSTER en' A. SALAMOSI
II. Firma's moeten worden aangezocht voor het plaatsen van
advertenties in de programma's. De Heer OWSL heeft zich
hieprvoor beschikbaar gesteld.
III. Er "zal een herdenkingspenning worden uitgegeven voor de
prijs van f. 2,-. Sr wordt een beroep gedaan zoveel moge
lijk hiervan te kopen opdat de kosten gedekt kunnen worden.
De penning zal het gewijzigde wapen van de H.M.S.
dragen, dat thans een duif voorstelt inplaats van de
kiekendief (roofvogel) van het oude wapen.
IV. Op het vaandel (dat op 25 April a.s. zal worden uitgeröU
zal eveneens het nieuwe R.M.S.wapen (met duif) worden
aangebracht.
V. Opgave van het aantal deelnemers moet voor 20 Februari
195!? met geld voor de kosten binnen zijn. Voor wat betreft de deelnemers onder de marinemensen wordt dit
overgelaten aan de Heer LATUPSRI3A.
VI., ^De Heer VAK ÏÏING-EN zal persoonlijk door de Voorzitter
worden uitgenodigd.
VII. Op het feest zuvLlen de Nederlandse en Ambonnese volks'JLiederen gespeeld worden.
EINDE.
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K U ï I P A II darl wetrta r'Èlpat ¥tgl.2~é Januafi, 3*955*
dilakukan di Bazars^traa^b 50 Iten Haa|„
-Panitia Pekerdja.
'

. -,
v>

1. Susunan panlt,ia peicerd ja j>aru_._
- ,,>'„
Membangurifcan paiiitia peksrdja "sebegitu rupa sehingga terba-nj-aik
^
orang dari luar jang memangku djabatan ini d<ari pada anggêdèïè
:
Puse.t Pomimpin BPÏIHS.
";i
Susunan baru ini ternjats. bagaikan berikut:
?
Tuan A.F.-'asanea.
\:
Ketua Muda:
"
C.Louhenapessy.
Sekertaris I
11
J.Terdinandus.
So-kertarlB 'II,
Dendahara I
" U. Munster.
Bendahara II
"
A.Salamoer.
Me nt .i ahari finaa2:.ian/; raau menenpatk&n .advertentie didalam
•programma ^ ueringatan.
ruan Orö'll diiaohon atas naaa coaite alcan raentjaharï raereka
raau masukkan advertentie ,
,
3 . . I'fedali. jserii^^g.tari^ Akan dibuat medali perin:;atan dengan tnèmak-ai»
larabans "negara "me rpati" dan bukan "goheba" seperti semulanja
ditetapkan.
4. Vaandel, ïïant^angan diteriraa baik, djuga dengan pakai " merpat.i" ,
pengganti eoheba,
., 5 .: .Opgave ..dari. j
fat kepada -]?.>?v/-BPRMS dengan permohonan pertolongan
dari karap2. opgave2. dari kebanjakan o rang jang raengambil _.___.,.
atau/dan jang tnehgundjungi raalam 25 April itu, satu^dan lainhj!
menurut dasar jang telah^ditentukan 'pada rapat di UtrecM .(Ü"^t
titik 8 dari notulen tertanggo.1 22-1-* 55). Opgave harus sud'aK
masuk solambat-lanbatnja, tgl.2Q Februari 1955 bersamè den'gSn «/an'g.
" -Ke-tërangan -pe-iï-dek-: . Terhe.dap-T«an?. dari Marine diserahkan dalara
tangan Tuan Latüpeirissa.
( •
6. Tuan van Ringen:Tuan, vr.n Ringen oLan diundang aendiri oieh Xetua-,
7. jJaffii këbangsaan:a, V7ilhelmus dan ïlena Masa W'aja dimainkan pada
pembukaan malafc ini.
b. 'fühêlraus hanja dimainkan oleh f luitorkest.
.
c. .Hena.Hasa Vaja oleh fluitorkest dengan para^ \, satu dan lain
akan.diberikan oleh Tuan Kuhuwael.
Coiaite pe ne t apan progrr.iaraa; Ditundjuk Tuan^ jang berikut:
l .'."-.Tuan Kuhuwael ; , penimpin.
21 Tuari Kaihatu
petnbantu.
Peabantu2 lain akan ditundjuk oleh Tuan Kuhuwael.
Rocjisi .pene-ritaaSn:; Tuan Verdinandus
pernimpin.
^
•
ïuan Aponno
pembantu.
'
10. Kgmis;!: pie.n^ej.j3n^ajra. .kgajpBóji;. Akan ditundj^ik dari anggotaS subatas dfesar kanp2 tbrsendiri. (»anggota2 Kaïapraaé).
",
11. Proflrarat-ia,; Rantj,angan nkan diPtastiV:k>an oleh ïuan Kuhuwael dimuka
\..ihïö^iEi^pe;i-^tóa;>djart^uj^
- - -7
,.
12. IgeruhdJLngan p^Mt^fe^J^j^nA: Akan' dlboritiahukan lagi,.
15. Panitia;pékera5a, fte'net'apkan pnsgot"a2 raënurut su-rat dari .^.i^öhori; suggestie'mereka '(urïtüft se'raehtafa, dengan, s'ura't)
hadap .peringatan ïaï-,
•.
A.n. Prjiitia'Pekcrdja.
COMITÉ LUSTRUM VIERING Ket
Rcpubii'k Mduku Selatai

A.JJ'.Pasanéa.
-

£
^
l
f'
*
1
"
^

,
i e
n^-i
f Bazarstraat 50

.

5 tahun u&a

's Grave

K U T I P A N dari warta rapat t-tgl.22 H
1955 dalam ruangan "ÏCunste'n en Wetenschappen" di Utrecht.
l, Hemperluaskan jiatiitia
_
Jang ditundjuk itulah Iüan2:
1. Th.O. Kuhuwael.
2 F. Ferdinandus.
semua dari Den Haag.
3 C. Louhenapessy.
4 Ch.P.Th. Patty.
•5 C. Hehanussa.
6. B. A, Latupeirissa.
Keterangan: Dari Tuan C.Hehanussa akan diperoleh lagi chabar
ent ah ïuan ini setudjuh ataukah tidalc.
2. Kebaktian:
n. Soal kebaktian ini diadakan pada tgl.24 atau tgl.25
oleh pendapatan jang begitu terbagi, sehingga diputuskan
akan undurkan perkara ini pada kesempata'n lain.
. ^:
b. Kata "kerkdienst" dalani bahasa Bélanda diganti mendjadi
*•'..,-'
"herdenkingsdienst", satu dan lain berhubüng dengan berma'tjam
igama didalam masjarakat kita.
r
3« Mengundanft pernimpin2 .lang utama darj organisasiS laifl.
;
•
Kepada me re ka "ï; j ara perse'orahgan têlah ditcirim surat2 undahgan.
barang. chab'ar _
Akan tetapi berhubunc dengan tidak
maka diputus tidak lagi mengirim -u-r
•u*.-'-"' * -V'" ' "^V-^V
Me dal i perinp;atan (DraagpenninR) . • .,-''•.._ V ^? .••, v ^^
• ï-f-.
Diputuskan supaja berhutflan^ dengan hari^peringatan- ini akan: di^
keluarkan satu raedali peringatan jan^ akan didjual dengan harga
sebuah f. 2. 00. Dipikir akan mendjtial medali ini sebegitu banjak
kepada pendudul: karap, sehingga beland j a2 untuk hari peringatan
ini dapat ditutup..
U. H. S.
5. IjambaLng .Npffi
Sesudahnja terdjadi pertangkaran antara lamb-ang man-a- jang,harus
dipakai selaku lambang negara, RUS, goheba-kah (seperti sëlaaan;|adipakai dinegeri Bélanda hingga kini) ataukah merpati, maka seaudahnja hadirin menengar barang keterangan dari PJM.Ir.J*A.
Hanusama, dengan auara banjak telah diüutus untuk raemakai "merpati" .
6« Lan.qsanan untuk ;De Ste:m van Ajnbqn^.
Berhubüng pada tgT.24 ^April T955"djuga "Door de eeuwen Trouw"
mengadakan hari peringatan 5 tahunnja malca Dewan2 Kamp diminta
supaja mengadakan propaganda •ke-pc.da pbnduduk sekitar kamp2nja
akan berlangganan pada "De Stem van Ambon';. Untuk maksud ini
diberikan kepada Déwan2 Kamp beberapa lembaran surat propaganda.
Kebanjakan langganan jang diperoleh a-tas djalan ini pada hari
peringatannja akari diserahkan kepada Stichtingsbestuur dari
"Door de eeuwen Trouw" selaku satu sumbangari dari bangsa Kaluku
Selatan di Bélanda.
7. Mars didalam kota;
ïentang soal route mana jang harus dipakai diserahkan atas urusan panitia pekerdj,a.
8. Wang entree.
Tidak akan dipungut wang e-ntree. Ti£p2 pönduduk kamp diatas
uiaur 18 tahun harus membajar sumbangan sebesar f l,- untuk menutup ongkos2.(sewah gedung, d.1.1.) Isteri dan anak2 jahg hendak
mengundjungi malara itu d juga harus .me mb'ajar f.1.-. lïil Berlaku
djuga pada raereka jang berdiam,diluar woonoord2.

A.n.
COMITÉ LUSTRUM VffimNO
RepubHk Maluku
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God»

Bijlagen: 2.

Hierbij wordt medegedeeld, dat van
het volgende werd vernomen.
Dr NIKYULUV7, de Algemeen Vertegenwoordiger van de
R.II.S. in het buitenland, wordt bijgestaan door enige
Nederlandse adviseurs (namen onbekend). Ir J.4. M4FUSAMA
heeft eveneens -iijn eigen Nederlandse adviseurs.
Seiden hebben tezamen weer een andere groep Nederlandse
adviseurs. Het gevolg hiervan is dat in de topleiding
J> groepen bestaan.
'Volgens
staat vast,dat MANUSAHA en NIKÏULÏ
elkaar wantrouwen in verband met beider poging om de
grootste figuur te zijn. Dit feit is in lagere regionen
van de Ambonezen bekend geworden o.a. bij het Hoofdbestuur van de B.P.R.M,S., dat op een vergadering, gehouden in de avond van 16 Maart in de Bazarstraat 50 te
1s-Gravenhage en bloc zijn ontslag bij de R.M.S. regering
heeft ingediend.
Op bovengenoemde vergadering heeft Dr HIKÏUIAJW, in
het nauw gedreven door verschillende vragen van de zijde
van de B.P.H.M.3., het volgende geuit: "Niemand kan mij
ontslaan, wat ik ook doe, goed of fout" daarbij op zijn
borst slaande. Dit optreden van ITIKYULUY/ had bovengenoemde ontslagaanvraag tot gevolg.
A.F. PA3AF3A. .
heeft als voorzitter van het
Comité Lustrumviering een in de Malaise taal gesteld
memorandum gedateerd 11 Maart 1955 Ho. P 009A gezonden a?
Dr HIKYULWl
Dit memorandum is als bijlage hierbij gevoegd.
Van de belangrijkste punten uit dit menorandum, is in
het kort, de Nederlandse vertaling hierbij gevoegd.
Van dit memorandum is door de B.P.H.11.S. een afschrift naar alle woonoorden gezonden.
Het gevolg hiervan is, dat de stemming in de woonoorden zodanig is, dat er sprake is van een oppositie
tegen de topleiding.
,Tot de hoofdgroep van deze oppositie behoren LOKOLLO,
(die eveneens op 16 Maart 1955 -iijn ontslag
heeft ingediend als Vertegenwoordiger van de H.1,1.S.
in Nederland), Kolonel TAHAPARY, Kapitein,
, .
en vele intellectuelen onde:
de Ambonnezen hier te lande.
Men vraagt zich in Ambonese kringen thans in spanning afjWat er zal gebeuren na de lustrumviering op 25
April a.s. nl. of deze scheuring openlijk tot uiting
zal komen, of dat men voortgaat met een leiding, die in
i'eite/onderling vijandig gezinde groepen zal bestaan.
/uit

-2-
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De inhoud van "bovengenoemd memorandum is eveneens
in de Grams-kampen bekend geworden.
De gespannen toestand onder de leiders van de
Ambonnezen nam nog meer toe door een uitnodiging van
A.F. PASAIT3A, voorzitter van liet Lustrum Comité, gericht
aan de Commissaris voor Ambonese «iaken, de heer VAN
RIÏÏGüi'N, ter bijwoning van het Lustrumfeest.
Deze uitnodiging droeg niet de goedkeuring weg van
KIKYULW en MANUSAMA, die van oordeel waren, dat de heer
RIÏÏGaN niet behoefde uitgenodigd te worden.

EIITDB.

MEMORANDUM nr. P 009A.

Kepada
Dari
Tanggal
Pokok
Temboesan

1.
r.
1.1.
^.
1.2.

: PJM Wakil Oemoem R.M.S.,Pleinweg 170 B Rotterdam (aangetete
: A.F.Pasanea.
: 26.2.1955
: Penerangan jang salah II (dalam Mena Moeria).
: kepada PP.BPRMS dengan permintaan memperbanjakan temboesan
ini dan mengirimnja kepada se=gala Dewan2 Kamp berhoeboeng
dengan "koersi" Ketoea Comité Peringatan 5 tahoen.

Memorandum saja Hr. P.009 tt. 2.2. 55 sampai kini PJM tak membalas
nja, demikian djoega nr. P.002 tt.'19.11. 54, nr. P.007 tt. 4.1.'ï
nr.P. 008 tt. 21.1.'55, jang poen ditoedjoekan kepada PJM dan jan^
djoega ada mengandoeng kritik2 saja terhadap kebidjaksanaan PJM
dalam beberapa hal.
Dari pihak saja sampai baroe2 ini ada dianggap, bahwa PJM selakoe
seorang jang tidak berderadjat rendah, dapat niembedahkan apa jang
haroes diselesaikan dengan pintoe jang tertoetoep dan apa jang ba:
dioemoemkan, sedang saja tidak maoe berpegang keras kepada dasar
kesopanan jang menoentoet barang djawab atas Wemorandum2 saja.
Tetapi dengan mengoemoemkan Memorandum saja itoe dengan tidak idz:
dari saja dalam Mena Moeria tt. 25.2.'55, maka PJM ada melanggar
kesopanan dan PJM memboektikan beloera dapat membedahkan kedoaa perkara, jang diseboet dalam ajat 1.1. diatas ini. (Djika l>1ena Moeri?
kekoerangan bahan, saja senentiasa bersedia 'aemberi bantoean !)

1.2.1. .03eh tidak sanggoep membedakan kedoea perkara itoe, maka PJM kernbali menoendjoek'kan sesoeatoe kebidjaksanaan jang agak kaboet,
atas kebidjaksanaan mana saja sekarang haroes mengoelangkan kritil
saja, tetapi dengan pintoe terboeka.
2.
2.1.

Kekaboetan kebidjaksanaan PJM ini njata djoega dalam "tafsiran"
dalam Mena Moeria dan jang menjertai Memorandum saja.
-Oalam tafsiran ini PJM roepanja dengan sengadja maoe mengaboetkai
maksoed saja jang benar.

2.1.1. Aliran tafsiran itoe pada benarnja ada dengan maksoed mengaboei
mata rajat alias pembatja2 boelanan Mena Moeria.
.1.2. ^emorandum saja dalam bahasa Belanda ditafsirkan dalam bahasa kiti
dan menoeroet petoandjoek2 dari PJM.
i
2.1.3. Siasat PJM ini adalah siasat "de eersta klap is een daalder waard
jaitoe siasat bahwa poekoelan jang terlebih dahoeloe (dimata oemoi
itoe ada sangat besar faedahnja.
2.1.4. Petoendjoéc2 jang dimaksoedkan dalam ajat 2.^.2. itoe hanja bermaksoed menodai diri saja tjara oknom, sedang emorandum saja itoe
tidak ditoedjoekan kepada oknom J.P.Nikijulüw, Pleinweg 170 b,
"otterdam, melainkan kepada wakil .oemoem RMS. dinegeri Belanda.
2.1.5. Tahoelah PJM, bahwa salah2 setjara oknom J.P.Nikijuluw sama sekal:
tidak mendapat barang perhatian saja, malahan dalam itoe J.P.Niki,
uluw itoe hanja bertanggoeng djawab kepada oknom2 jang bersangkoe'
dan kepada Jang Djaoeh Lebih Tinggi dari J.P.Nikijuluw.
2.1.6. PJM maafkan, djika saja pastikan disini, bahwa disamping apa jang
dikemoekakan dalam ajat 1.1. diatas itoe, poen PJM beloem sanggoe]
raentjeraikan dan membedakan diri PJM tjara "oknom" dan tjara waki!
oemoem kita.
2.1.7. Menoeroet anggapan saja, maka kelamahan inilah jang menjebabkan
gagalnja kebidjaksanaan PJM dalam mengikat kita satoe kepada jang
lain dan seteroesnja dalam menghentarkan kita dalam 5 tahoen perdjoeangan ini, boekan sadja pada saja ada timboel pertanjaan :
"Siapakah jang menghentar kita diperantauan ini?" ( °aja tak oesa)
mendalami soal ini disini).

2.1.8.

Oleh jang diseboet dalam ajat 2.1.6. itoe, maka PJM dengan segera
maoe tjahari barang maksoed perseorangan da}.am "toentoetan" saja
dengan menoandjoek kepada ajat 8.1.1. dari "emorandum tt. 2. 2. '55
itoe.

2. 1.8.1.Boenji ajat 8.1.1. itoe: Kalau Mena Moeria tidak memenoehi toentoetan saja (oentoek memberi pembetoian tentang karangan hal
andjing itoe) maka saja berpegang kepaia (hak dan)_ kebebasan saja
manjampaikan temboesan dari Memorandum itoe kepada Commissaris
AmbonezenzoER dan saja akan memikirkan tindakan2 jang ada diperloekan lagi.
2.1.9.

PJM telah memboektikan tidak hendak mengindahlsa hak dan kebebasan
saja dan maoe mematikannja dengan siasat PJM Iekas2 memoekoel saja
dalara Mena Moeria.

. 9. 1. PJM (dengan melanggar. kesopanan) , lihat ajat 1.2. diatas) dan
dengan megoemommkan Memorandum saja itoe memboektikan seteroesnja,
bahwa djika ^emorandum itoe soedah diserahkan kedalaia tangan C.A.Z
maka peristiwa itoe tidak barang harganja
2.2.

Saja haroes menarik kesimpoelan dari ini, bahwa PJM mendjadi marah
oleh sebab saja jang rakjat berani meraadjoekan barang toentoetan.
Djika begitoe, PJM ada sangat keliroe tentang soal kedaulatan.

.'2.2.1.
i .v

J.

•^

Perlakoean PJM terhadap (Memorandum) saja itoe ada menoendjoek
naf soe diktatorial dan terhadap sidang pembatja "ena Moeria PJM
tidak benar dan roepanja maoe mengaboei mata rakjat (pembatja)
sebab jang lebih penting dalam Memorandum saja itoe tidak dikemoekakan dalam bahasa kita.
Jnn?j saja mementingkan dalam Memorandum itoe, ialah:
Ajat 2.
Soeatoe masjarakat Maloekoe Selatan jang boelat jang
sementara adc, dinegeri Belanda dalam perantauan ini.
2.3. Bahwa soeatoc soerat chabar dibawah pimpinan wakil ,
oemoem RMS dapat memanaskan semangat dikamp2.
3.
Soeatoe masjarakat jang boelat hanja dapat tertjapai
oleh penerangan .jang boelat dan jang djernih.
3.1. Masjarakat jang boelat hanja dapat tertjapai, kalau
ketenangan, ketentraman dan keimbangan soedah tertjap.
3.3. Saja soedi! menerima segala matjam toelisan dalam iylena
Moeria, kalau wakil oemoem RMS sendiri atas redaksi
M.M. tjara oknom memikoel akibat2 jang boeroek, jang
timboel oleh toelisan dalam M.M.
3.3.1.Sajang benar, bahwa jang memikoelnja, ialah orang ketjil jang boeta dan jang berlajar menoeroet pedoman
M.M.
4.
Oleh sebab itoe, maka saja - sebeloem dan sesoedahnja memprotes toelisan jang mengatjau.
7. 2. 2. Orang kita jang ketjil, jang berdiam diwoonoord2 mebetoel dalam soa!2 (jang seIni perloe oentoek mendapat perimbangan djiwanja.
9.
Djanganlah memoeatkan toelisan2 jang bermaksoed miring
.(tendentieuze artikelen) dalam Mena Moeria.

4.

PJM dalam "tafsiran" hanja mementingkan saja ada membela C.A.Z.

4.1.

B0ekan sadja oleh sebab Padoeka •'-oean itoe sama sekali tidak ada
menanggoeng barang djawab atas pcmakaian andjing itoe, tetapi orane
jang salah tangkap maksoed PJM ( kalau tidak bermaksoed menghasoet)
boleh meroesakan ketentraman diwoonoord2. Kedoaa perkara ini ada
sangat pent ing.

4.2.

ftoepanja PJM tidak mementingkan segala ajat2 jang saja koetipkan
pada ajat 3 diatas itoe.

4.3.

Kalau PJM soenggoeh ada mementingkan jang dikemoekakan dalam ajat
3 i toe, maka PJM dapat tangkap, bahwa sebetoelnja. saja menjerang
kebidjaksanaan PJM dan dengan sendirinja saja haroes membela P.T.
C.A.Z.. dan membela kepentingan hidoep rakjat kita diwoonoord2.

4.3.1.

Itoelah djawab saja atas Quo Vadis P.I., jang PJM tanjakan.

5.

Dalam tafsiran ajat C PJM ada titahkan : Kritik haroes tinggal
dalam kalangan kita sendiri. Saja persembahkan titah ini kembali
kepada PJM. sebab siapakah jang mengoemoemkan kritik saja ini?
(Kaboet.)

5.1.

Selandjoetnja saja haroes membantahkan pendirian PJM, bahwa oleh
sebab RMS kita berdaulat, djanganlah kita tjampoerkan bangsa lain
dalam perselisihan pikiran kita.

5.1.1.

Saja maoe menasihatkan PJM: toelis gampang, djoega tentang kedaulatan; tetapi menagggoeng djawab teroesnja tentang apa jang ditoeT
lis ada soesah. üajalah jang sekarang haroes bertanja: Quo Vadis,
PJM Wakil Oemoem kita?

^
1.2.

"5.1.3.

5.1.4.

r~^
,.1.5.

Oentoek raendjelas pertanjaan saja ini, dan soepaja terang kepada
PJM, maka saja meraperingatkan PJM, bahwa PJM mengelilingi diri
PJM dengan penasehat2 asing (bangsa lain) dan tak seorang dari
ban<rsa kxta jang PJM r a s.i boleh dipertjajai atau sanggoep menolong
PJM dalam raendjalankan kewadjiban terhadap kedaulatan kita. (lihat
salah satoe memorandum saja jang terkemoeka, jaitoe nr.P.006-tt.
20.12.'54).
;
Dongan memakai kata "berdaulat" dalam tafsiran PJM itoe, saja--ada
berpe ndapat, bahwa PJM bermaksoed, soepaja rakjat kiia, saja ini
tidak mengindahkan kedaulatan kita, tetapi saja mengindahkannja
lebih dari PJM sendiri dan roepanja lebih dari PJM Toleh nafsoe
diktator) maoe terimanja.
Kembali kepada tafsiran PJM dalam M.H. ajat C, jang berboenji:
"kita berdaulat, kenapa maos t jampoer bangsa lain dalam perselis-ihan pikiran kita?" maka saja djawab: "Kalau kita dalam kedaulatan
kits. ada bersalah terhadap (seorang) bangsa jang lain, maka soedah
patoet kita haroes membetoelkan salah itoe; apa koerangnja?
Koerang berdaulatlah kita? Saraa sekali tidak.
Tetapi kedaulatan kita itoe djanganlah PJM pakaikan oentoek memper salahkan orang dari bangsa jang lain dengan sawenag2 sadja.
Kalau saja bertanja: Quo Vadis, "akil Oemoem? maka saja serta menasehntkan, djanganlah kita berdjedjak kedaulatan Indonesia.

5.1.6.

Kalau saja. soedah membantah deradjat kedaulatan Indonesia, sampai
sa j R. terpaksa hnroes dilarikan keperantauan ini, maka sajapoen
akan ting^al merabantah deradjat ini, kalau kedaulatan kita terdjengkit olehnja, siapa djoega jang menghentar kita dalam ini dan
apa djoega akibatnja kepada saja.

6.

Berhoeboeng dengan jang tertjatjat diatas pada ajat 4.1. dan ajat
4.3., maka PJM maoe membenarlcan siasat PJM (dan memper salahkan
saja) dengan mcnoelis: "Menteri Donker mendjawab, bahwa "op verzoe!
van de commissaris-.van Amboae2«n Zorg" (ATAS PERMINTAAN C.A.Z.)
satoe detachement ^ijkspolitie telah berikan bantuan dalam woonoord jang bersangkut....

6.1.

Sekalipoen PJM maoe toe liskan ATAS PERMINTAAN CAZ dengan hoeroef2
jang sebesar geredja, tetapi PERMINTAAN itoe tidak ada mengandoeng
perintah kepada polisi (CAZ tak berwadjib memberi perintah kepada
polisi; PJM soedah haroes tahoe ini) soepaja merapergoenakan andjing.

6.2.

Saja dalam Memorandum saja itoe ada. memprotes pikiran jang miring
ini dan jang moedah nieroesakkan semangat dan ketentraman dalam
woonoord2 dan jang akan membahajakan orang ketjil.

6.3.

Bahwa saja sampai pada waktoe itoe ada lagi menaroeh kepertjajaan
atas kebidjaksanaan PJM, adalah njata dalam ajat 5.1.1. dari Memorandum tt. 2.2.'55 itoe, dalam mana saja ada menolak pikiran
jang timboel pada saja, bahwa toelisan jang miring ini ada terdja
di dengan sengadja dan dengan sengadja dibantoe djoega oleh PJM.
Sekarang saja soedah haroes menarik kembali kepertjajaan saja ito

6.3.1.

Saja maoe teroes menr.sehatkan PJM, bahwa kebidjaksanaan dan tindakan2 PJM soedahlah mendjadi sebab, bahwa tenaga2 kita, jang dapat dipakai dalam perdjoeangan mendjaoehkan dirinja dari PJM.

6.3.2.

Sekiranja tnereka beloem bertindak, maka itoe tidak berarti, bahwa
kebidjaksanaan PJM ada disokong olehnja, akan tetapi oleh sebab
hiereka (dan sajapoen) berkejakinan, bahwa kemerdekaan kita tentoe
akan datang, sekalipoen doenja maoe memperlambatkannja, sekalipoei
kebidjaksanaan PJM sangat dipengaroehi olsh tenaga2 bangsa asing
dan oleh petoendjoek2 mereka.

l
!

/^4.

Bolehkah saja bertanja, mengapakah PJM bertindak sedimikian terhadap saja, sedans1 saja tadi itoe baroe sadja melampa dan beloem
raembinting? Mengapakah PJM tidak maoe membalas ^'emorandum saja
itoe, atau menitahknn saja datang beroending?

7.

^iarpoen pertengkeran pikiran kita ini oleh kebidjaksanaan PJM
soedah terlempar kepada oecioem, saja dalam keadaan daroerat ini
senentiasa tinggal !nonjampaikan horraat kepada. PJM selakoe ^akil
Oemoem kita selama PJM ada memangkoe djabatan ini, tetapi dengan
sjarat djanganlah PJM bertindak diktator dan djanganlah PJM menodahi diri saja.

7.1.

Tetapi beralasan kedaulata.n kita, maka saja tinggal berpegang
kcpp.da hak dan kebebasan saja (oleh kedaulatan itoe) akan memperde ngarkan kritik terhadap segala jang saja merasa salah pada mereka, jang sekarang ini memirapin kita, sekalipoen kritik saja ini
diédjék2kan sebagai alirnn peraeorangan.

8.

Sekiranja toean2 !Öewan Kamp oleh peristiwa ini fcerpendapat bahwa
saja tak dapat lagi nondjalankan kewadjiban saja selakoe ketoea
dari comité -^eringatan 5 tahoen kemordekaan, mak,?, dengan senagg
hati saja akan sera.hkan "koer si" ini kepada jang ditoend j oek bah.a
roe atau kepnda PJM Wa^ü Oemoem.

y—..
(8.1.
:

Kalau PJM tnenghamboeri pikiran, bahwa dengan mengoendang toen
CAZ oleh ketoea Comité Peringatan itoe ada siasat bikin "moeka
manis", maka toedoehan ini ada inenoendjoek. betapa pahit adanja
batin PJM ini. Oleh sebab batin tidak bergelar, maka njata betapa
pahit adanja batin oknom J.P.Nikijuluw itoe.

8.2.

A da

baiknja, djika PJM dapat tangkap, bahwa oendangan ini ada termasoek kesopanan diplomasi, kesopanan politik dan kesopanan pergai •
oelan oemoem.

8.3.

Dengan batin jang pahit PJM tak dapat membawa sinar kemerdekaan
jang gilang gemilang kepada rakjat, tetapi PJM tjoema dapat mendjangkitkan rakjat dengan segala jang pahit.

9.

Ada agak baiknja, djika PJM dengan segala tenaga dan dengan roch
jang djernih tjoema beroesaha pada lapangan politik international
(dengan mempergoenakan sebanjak moengkin tenaga2 kita) soepaja " .
kemerdekaan kita ini dapat dianoegerahi Allah, dan soepaja kita
djangan solaloc tinggal memikoel serba pertjobaan dari Allah kepada kita dan dari kita sensiri kepada kita.

9.1.

Oesaha mengenai hidoep masjarakat kita di perantauan ini, baiklah
PJM dengan hati jang djernih serahkan kepada tenaga2 ja.ng lain;
tak moengkin PJM seorang diri dapat mengoeroes hidoep kita kedalam
dan kèloear. -^cban ini soenggoeh berat dan haroes mengaboeti pemandanean PJM.

10.

Kalau keadaan tinggal begini dan tidak ada perobahan jang dapat diperlihatkan dalam waktoe jarig pendek, maka pada saat kita dianoegerahi kemerdekaan, saja akan berkata: "Sjoekoerlah, Allah ada
dengan kita, kemerdekaan tertjapai, sekalipoen. pimpinan PJM dalam
tahoen2 jang berat itoe.

11.

Kiranja PJM soedi memoeatkan Memorandum ini di Mena Moeria; saja
setiap waktoe bersedia membalas tafsiran PJM, poen saja senentiasa
taat kepada -^emerintah kita dalam segala jang soenggoeh bidjaksana,
demikian djoega saja menanti2 perintah PJM - djika dirasai perloe
oleh PJM - soepaja datang beroending berhoeboeng dengan pertengkeran pikiran kita ini.
Sebagai penoetoep saja sampaikan oetjapan terimah kasih saja kepdda
PJM, sebab oleh kebidjaksanaani jang kaboet dar i PJM, maka PJM soedah
"paparipi" moeatkan iviemorandum saja itoe di Mena Moeria, sehingga
saja diloepoetkan sampaikan temboesannja kepada ommissaris Ambonezei
Zorg.

Oleh sebab PP. BPRMS. sangat terlambat dalam menjampaikan temboesan kepada toean2 Dewan Kamp, maka penoelis sadja jang kirimkan
ini kepadp. Dewan2 Kamp.

's-Gravenhage, 11 Maart 1955

A.F.PASANEA.

Bijlage II.
Korte inhoud van het bülaiigri jkste gedeelte van
het memorandum Ho. P. 009A d.d. 11 Maart 1955 van
P. A. PASAïTcSA gericht aan de Algemeen Vertegenwoordiger
van de H.tl.S. in het buitenland te Rotterdam waarvan
doordruk aan het Hoofdbestuur van de B.P.R.II.S. werd
gezonden niet verzoek om doorzending naar alle woonoorden,
Bovenstaand memorandum werd opgesteld naar aanleiding van het feit, dat de vier voorgaande memoranda,
die aan de Algemeen Vertegenwoordiger te Rotterdam,
werden toegezonden, vergezeld van critiek op diens beleid, tot op heden niet werden beantwoord.
Door PA3AF&A wordt verondersteld dat de Algemeen
Vertegenwoordiger als intellectueel in staat is onderscheid te maken tussen dat wat achter gesloten deuren
kan worden afgehandeld en dat wat geopenbaard kan worden
Haar door het plaatsen van liet memorandum, zegt
PASAïT'uIA, in het blad Mena Muria van 25-2-1955, Donder
diens toestemming heeft de Algemeen Vertegenwoordiger
alle regels van fatsoen overtraden en bewezen dat hij
geen onderscheid weet te maken tussen het onder I aangehaalde. Indien I-ana Lluria onvoldoende copie heeft,
is hij gaarne bereid hulp aan te bieden.
ITaar aanleiding van het bovenstaande zal hij zijn
'critiak openlijk kenbaar maken. In ^ijn memorandum
beschuldigt PA3AN<3A de Algemeen Vertegenwoordiger van
dictatoriale neigingen en probeert deze de lezers van
iiena Liuria /sand in de ogen te strooien door het belangrijkste uit zijn memorandum niet in de Ambonese taal
weer te geven. Wat PASAïïiA o.a. in zijn memorandum doet
uitkomen is dat er tendentieuze artikelen in Mena Muria
werden opgenomen en geen duidelijke voorlichting betreffende vele zaken, zoals de politiehondenkwestie in
het kamp Seendsrribben, werd gegeven. In zijn weergave
heeft de algemeen Vertegenwoordiger alleen de verdedigin
van de Commissaris voor Ambonese £aken naar voren doen
komen.
PA3AIT3A geeft de Algemeen Vertegenwoordiger de raad zich
niet te laten leiden door vreemde adviseurs doch slechts
door eigen mensen.
ITa felle critiek uitgeoefend te hebben op het beleid van Dr I.IIKYULUV/ verklaart hij dat hij zolang
/
1-JIICÏULUW Algemeen Vertegenwoordiger van de H.M.S. is, h£
deze zal erkennen, doch niet indien deze als een dictauo
optreedt.
Hij eindigt zijn memorandum met te verklaren, dat
indien noodzakelijk, hij bereid is een onderhoud te
hebben-met de Algemeen Vertegenwoordiger over het bovenvermelde.

flo. 6l - L - '55.

22 April 1955.

bijlage: één.
'•

Onderwerp:

wordt hierblo toegezonden één fotocopie van het programma van
de feestelijke bijeenkomst, welke ter gelegenheid van het 5-Jari
bestcian vÏJi de R.M.3., op Maandag 25-4-1985 te circa 20 00 uur
in de Houtrusthalien te ï)en Haag zal worden gehouden
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Houtrusthallen - Den Haag

Djam 20.15 tibanja Anggota-anggota Pemerintah R M S.
Wilhelmus oleh
fluitorkest.
.
Hena .Masa-\Vfaja dinjanji dan dihenfar oleh fluitorkest. *
Last Post.
'
l menit berdiam diri oentoëk memperingatkan segala jang
telah goegoef dalam perdjoeangan.
. . •
Pidato Petnboekaan Ketoea Komité Perajaan 5 Tahoen
Öesia RMS.
Pidato-Pidato anggota Pemerintah RMS.

PERTOENDJOEKAN "'*
1 Waktoe tiba ditanah Belanda
Schattenberg
2 Seka Besar
"
Babar-Schattenberg
3 Tjinta Tanahf Air
Bab. 1-Vught
4 Tableau I P.M.S.
Den Haag
5 Tjinta*Tanah Air
Bab. 2-Vught
6 Tjakalele panah-panah
Kei-Schattenberg
7 Tjintah Tanah Air
Bab 3-.Vught
8 Tjakalele Banda
.
Banda-Vlissingen
9 Orlepei
- Vught
Muziek Fluitorkest
PAUZE
10 Kepandoean
'
Vught
11 Siamalli
Vlissingen
12 Tjintah Tanah Air
Bab 4 -Vught
13 Tjakalele Alifo«roe
Ceram-Schattenberg
14 Weiktoe poelang
' .
Oleh semoea pemain 2
Pertoendjoekan ini diadakan dengan bantoean dari Woonoord 2
Schattenberg, t Vught, Vlissingen dan IPMS dari Den Haag,
Ptuitorkest dibawah pimpinan Tn2 W. Maaü dan W, de Lima. •
Pengoeroispertoendj. Tn.Th. O. Kuhuwael. Decors H. Bakarbessy

BAROE DïBOEKA

GOEDANG - SEROETOE

L. KASTELEIN - SCHAARSBERGENSTRAAT 70
' ' DEN HAAG
(DEKAT ZUIDERPARK)
WELBOOREN v. Loostraat 144,
Den Haag
Hautmsthallen, P»ndjoealan bras ketan, f 1. lOseKilo.sambal
it kfttjap bénteng, króepoek oedang. emping melindjoe, semoea
nasi. Harga Mo^iah. dan BARANG 2 DJ^HPOL

Aankomst RMS-regeringspersonen (20.15 uur)
....
Wilhelmus door fluitorkest. gevorgd d^or Hena Masa-Waja
(Zuid-Moluks Volkslied) door fluitorkest en gezamenl. zang.
Last Post
l minuut stilte ter herdenking van de gevallenen in de strijd.
Openingsrede Voorzitter Herdenkingscomilé in 't Maleis en
in 't Nederlands
Toespraken van de Regeringspersonen der RMS

TONEEL
l
2
3
4
5
6
7
8
9

Aankomst infNederland
Schattenberg
•
Se ka Be sar, Krijgsdans
Babar-Schattenberg
Ie bedrijfWught
Liefde voor het Vaderland
Tableau 1PMS
Mot. jongeren-'s-Hage
Liefde voor het Vaderland
2e bedrijf-Vught
Tjakalele panah2, Krijgsdans
Kei-Eilanden-Schattenb.
Liefde voor het Vaderland
3e bedrijf-Vught
Tjakelele Banda, Dans uit Banda Vlissingen
Horlepijp
jongeren uit Vught..;•
Muziek Pluitorkesl

PAUZE
Vught
10 Padvinders
11 Siamalli. Bandanese dans
Vlissingen
. Slot-Vught
12 Liefde voor het Vaderland
13 Tjakalele AHfoeroe, Alf. krijgsdans Schattenberg
Door alle spelers
14 Huiswaarts
Medewerking wordt verleend door de Zuid-Molukse Woonoorden Schattenberg. Vught, Vlissingen en de IPMS^uit Den Haag
Fluitorkesten o.l.v W Maail en W. de Lima.
Regie: Th O. Kuhuwael. Decors H. Bakarbessy.
Hek

U

«l

HERIiWRINGS-AVEDMLLE ?
L. ELKHULZEN

een

GOEDANG
SEROETOEANNA PAULOWNASTR. 8; DEN HAAG TEL 335056
BERDEKATAN KAHTOR1 PEMERfNTAHH?MS.
OENTOEK SEROETOE-,

i.
• •(

t*

Ho. 61- K -'55.
bijlage:

2i April. 1955.

Onderwerp: AMBON34JSN.
(H.M.S.-draagpenning )

Beze"draagpenning"tdie bij de N.V.Koninklijke B^GjijiR te Voorschoten werd vervaardigd en bestaat uit een bronzen penning met een miei
dellijn v^n circa 3 i/2 c.M., waaraan verbonden een lint in de ki eu
ren van de K,M.S.-viag - n.i. blauw, wit, groen en rood - wordt voo
een ieder beschikbaar gesteld tegen de prijs van f. 2.- per stuk.
Jtfiet bekend is hoeveel Van aeze "draagpenningen" werden vervaardig
juinde.
-_

ACD/
Dupl.

DAT. Il APR.1955 j
Sijt.

Code

'/j./

-

r

Verbinding Ko. 12.
Doss. Ho» 170/99.
Onderwerpt Herdenkingeviering 5 jaar H.M.3.

Bijlagei l*
Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de
Hepubliek 4uid-Llolukken werd op Maandag 25 April 1955
te 13*00 uur op de speelweide van het ^nlrïprrarlr te
1s-Gravenhage een parade eenouden door 4 2000 Anbonnezen*
Beae stonden in carré opgesteld rond een podium*
Op dit podium hadden plaatsgenomen: Dr ïïIKXDLUW,
Ir HAliUSAMA, LOKOLLO,
,
en Kol. TAIIAPAHY,
allen behorende tot de leiding van de H.;.*»S, in ITederland. Kadat Dr SIKYULÜW en ÏAHAPARX de troepen hadden
geïnspecteerd werd door eerstgenoemde van het podium
een toespraak gehouden tot de troepen» In verband met
het feit"dat er geen geluidsveraterker was aangebracht,
kon van deze toespraak niets worden opgevangen. Aan het
eind vao deae toespraak onthulde hij esn vaandel, waarop
het wapen van de R.Iï.3. en een Ambonnese spreuk was geborduurd. Dr HIKYULUW overhandigde dit vaandel aan Kol.
'i'AHAPARlC, die op ai j n beurt dit vaandel weer overhandigde aan de vaandeldrager raet vaandelwacht. Direct hierna
speelde /.et fluitorkest het .iuid-Molukse volkslied
Ilena Maea >«aja, waarna de troepen voor de Anbonnese
regeringsautorite iten defileerden*
Daarna word in marscolonne afgemarcheerd naar de
Houtrusthallen*
Op het veld datra;;tIlederlandse en Ambonnese vlaggen «as versierd waren nog 4 2000 4mbonnese mannen en
vrouwen uit de woonoorden aTs belangstellenden aanwezig.
DOS avonds om 20.15 uur werd in de Houtrusthallen
een hordenkingsbi;}eenkomst gehouden. Aanwezig waren
4 4000 Ambonnese mannen en vrouwen «omede * 2000 HederTanders. Onder de aanwoaigen werden opgemerkt
t
aomede de heer
en de leiders van de ti.'-.S. in Nederland.
Nadat het Wilhelmus en het ïuid-I'olukse volkslied
Ilena Llasa Va j a door de aamvesigen staande was aangehoord
versocht de vcoraitter van het herdenkingscomité
een minuut stilte ter herdenking
van de in de strijd £eva2fenen.
Hierna hield
esn langdurige rede in het
Maleis en het Nederlands.
Spreker sprak van de lotsverbondenheid tussen het
,iuid-:solukse en het Nederlandse volk. De iuid-Molukken
herdenken deze dagen hun nog steeds geknevelde vrijheid
ter?«ijl lïsderland aan de vooravond staat van de viering
van -iijn herwonnen vrijheid* Voor de oen een vijfjarig
jubileum, voor de ander een tienjarig. Nederland werd
verraden en aan het Duitse fascisme overgeleverd door
Nederlandse satellieten die zich verenigden in een
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!Ia t ionaal Socialistische Beweging, de £uld-Molukken
door satellieten, die de zeer sterk nationaal socialistische gekleurde deelstaat "Republiek Indonesia" aanhingen*
Nederland wist zich te verzetten en is herrezen»
dank aij eigen, kunnen» naar ook dank aij de krachtige
steun van bondgenoten. De 3uid-Molukken neet nu nog
slechts wat verset betekent, doch stellig aal colt aij
herrijzen, want si j krijgt steeds meer bondgenoten en
in de verlatenheid moet aij bewijzen, vsat eigen kunnen
vermag*
Spreker becritisesrde de verkrachting van de R.T»C«
Hij herinnerde er aan dat wij thans aijn in de dagen
tussen Pasen en Pinksteren en dat we staan tussen het
drama van het verraad en van het lijden en van het
schouwspel van de overwinning van het geestelijk Licht*
Hij waarschuwde dat de strijd voor de nationale
onafhankelijkheid de strijders niet moat verblinden voor
de geestelijke waarden, die hoger aijn dan de politieke,
welke de wereld nu weer naar een derde wereldoorlog
dreigen te slepen*
Na de rede van
werd de rest van de avond
gevuld met toneel en dans (zie bijgevoegd programs).
Be bijeenkomst* die om 4 half een werd gesloten
had een rustig verloop,
""
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Houtrusthallen - Den Haag

van Loostraat 85-87

PPBPRMS di Den Haag

Telf.

558383

Den Haag

Alamat; Molenstr, 3041a, Dan Haag, Tel, 114728-114818
\A

Pabrik oentoek stempel, Lembaga pengukir „WARTA"
Pemborong dari PPBPRMS dan Kamp-kamp dari BPRMS.

dan alat pengukir

dari karet, plaat ocntoek nama-nama

Alamat: K. Grijpinlt, Vondelatraat 182, Tel. 334484, Den Haag

Pemborong dari Kantor Pemerintah RMS dan Kamp-kamp
dari BPRMS. .1
Prabotan kantbr dari wadja dan kajoe.
• " Mesin-mesin tik, mesin boekhouding, duplic., d.11.

Djanganlah loepa riama Q R l J P l NK

Alnmat:

.HOUTRUST'

PBMBORONG dari kantor Pemerintah RMS dan

Perniagaan alat pembakaran

Pengganti kepanasan dari .MATAHARI-AMBON"

ARANG BATOE cU; A. OVERDEVEST

GOEDANG - SEROETOE

„TOKO" WELBOOREN v. Loostraat 144,
Den Haag
Serdekatan H jutrusthallen, P»ndjoealan bras ke'an, f 1 . 1 O se Kilo, sambal
enak, trassie, ketjap benteng, kroepoek oedang. emping melindjoe, semoea
oenjr.ek makanan nasi, Harga Moeiah, dan BARANG 2 DJEMPOL

L KASTELEIN - SCHAARSBERGENSTRAAT 70
DEN HAAG
(DEKAT ZUIDERPARK)

BAROE DIBOEKA

Djam 20.15 tibanja Anggota-anggota Pemerintah RMS.
Wilhelmus oleh fluitorkest.
Hena Masa-Waja dinjanji dan dihentar oleh fluitorkest.
Last Post.
l menit berdiam diri oentoek memperingatkan segala jang
telah goegoer dalam perdjoeangan.
Pidato Pemboekaan Ketoea Komité Perajaan 5 Tahoen
Oesia RMS.
Pidato-Pidato anggota Pemerintah RMS,
PERTOENDJOEKAN
1 Waktoe tiba ditanah Belanda
Schattenberg
2 Seka Besar
Babar-Schattenberg
3 Tjinta Tanah Air
Bab. 1-Vught
4 Tableau I P.M.S.
Den Haag
5 Tjinta'vTanah Air
Bab. 2-Vught
6 Tjakalele panah-panah
Kei-Schattenberg
7 Tjintah Tanah Air
Bab 3-Vught
8 Tjakalele^Banda
13 anda-Vlissingen
9 Orlepei
'
Vught
Muziek Fluitorkest
PAUZE
10 Kepandoean
Vught
11 Siamalli
Vlissingen
12 Tjintah Tanah Air
Bab 4-Vught
13 Tjakalele Alifoeroe
Ceram-Schattenberg
14 Waktoe poelang
Oleh semoea pemain 2
Pertoendjoekan ini diadakan dengan bantoean dari Woonoord 2
Schattenberg, Vught, Vlissingen dan IPMS dari Den Haag.
Fluitorkest dibawah pimpinan Tn2 W. Maail dan \V. de Lima.
Pengoerozspertoendj. Tn. Th. O. Kuhuwael. Decors H. Bakarbessy

Aankomst RMS-regeringspersonen (20.15 uur)
Wilhelmus door fluitorkest, gevolgd door Hena Masa-Waja
(Zuid-Moluks Volkslied) door fluitorkest en gezamenl. zang
Last Post
l minuut stilte ter herdenking, van de gevallenen in de strijd.
Openingsrede Voorzitter Herdenkingscomité in 't Maleis en
'in 't Nederlands
Toespraken van de Regeringspersonen der RMS

TONEEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aankomst in Nederland
Schattenberg
Seka Besar, Krijgsdans
Babar-Schattenberg
Liefde voor het Vaderland
Ie bedrijf-Vught
Tableau IPMS
Mol. jongeren-'s-Hage
Liefde voor het Vaderland
2e bedrijf-Vught
Tjakalele panah2, Krijgsdans
Kei-Eilanden-Schattenb
Liefde voor het Vaderland
3e bedrijf-Vught
Tjakelele Banda, Dans uit Banda Vlissingen
Horlepijp
Jongeren uit Vught
Muziek Fluitorkest

PAUZE
10
11
12
13
14

Padvinders
Siamalli, Bandanese dans
Liefde voor het Vaderland
Tjakalele Alifoeroe, Alf. krijgsdans
Huiswaarts

Vught
Vlissingen
Slot-Vught
Schattenberg
Door alle spelers

Medewerking wordt verleend door de Zuid-Molukse Woonoorden Schattenberg, Vught, Vlissingen en de IPMS uit Den Haag
Fluitorkesten o.l.v W Maail en W. de Lima.
Regie: Th O Kuhuwael. Decors H. Bakarbessy.

HeLt U

al

een HERINNERINGS-MEDAILLE ?
L. ELKHUIZEN

GOEDANG
SEROETOE
ANNA PAULOWNASTR. 8 DEN HAAG TEL. 335056
BERDEKATAN KANTOR1 PEMERINTAH RMS.
OENTOEK SEROETOE-, SIGGARET-, DAN TEMBAKOMOE !

:
i

ORANG-ORANG DARI MALOEKOE SELATAN SENTIASA
MEMBELIH KEMBANG PADA;

FA. L. MORGENSTERN
BANKASTRAAT 48

DEN HAAG

TEL 112041

PEMBORONG DARI KANTOR PEMERINTAH RMS Dl DEN HAAG

Café-Restaurant

„MERCUUR"

ANNA PAULOWNASTRAAT 4
DEN HAAG

BAZARSTRAAT 31

TEL. 334227-334228

PERSEDIAAN ROEANGAN OENTOEK BERAPAT, DJOEGA SERINGKALI TEMPAT RAPATAN DARI PEMERINTAH RMS DAN BPRMS

TUAN DJUGA
akan beruntong
djika beli Iontjeng2 kita dengan
meznbajar angmran bulanan. Ta'usah contant. Kita djnal Iontjeng2 bikinan
Switserland tjap: TITUS dan Iain2 merk untnk tuan dan njonja, berguna
untuk ditanah panai djuga (tropen) Waterproof. Shockproof, Anti-Magnetfach
Incablok. 17 batu, dalam emas dan wadja, dan Lontjeng2 automatkch. Surat
garansi 2 tahun. Djika diundang kita datang kerumah tuan/njorja dikeliling
Belaada dengan Iontjeng2 teiaabut. Berdanailah dengan:

DUVEEN & Go, - Amsterdam - Wiilemsparkweg 128
Tel.

725076

-

D«l« Djak.rt.-Sn.kti.

PERNIAGAAN: H. REURK
ANNA PAULOWNAPLEIN 9 DEN HAAG TEL 111476
(BËRDEKATAN KANTOR
PERSEDIAAN BOEMBOE2 OENTOEK

PEMERINTAH RMS)
MAKANAN

NASI, DJOEGA

OENTOEK SEGALA MAKANAN MODERN
PEMBORONG BARANG DARI PALANG-MERAH

«MENA»
SPESIALITET DARI

SARONGS (kain-kain)
FEESTSARONGS (kain pasiar)

TALI-KAIN
SELOP-SELOP
PLAIDS (seroepa kain selimoet)
DEKENS (kain?selimoet)
»-

TOETOEP
MEDTA
d.1.1.
. . " * d».
*.
r

k^

. . . . . . .

Bahan2 pakaian dan kain potongan (coupons)
PAKAIAN
Semoea barang hanja bisa dapat dengan perant.
DEWAN2 Kamp dan agen2 kita bangsa
Maloekoe Selatan
„MENA" djoega ada agen dari soeatoe pabrik
besar pembikinan Anggoer2, cognac, d.1.1.

•vir-rM JA
MENA
g u l l e r s b r e e s t r a a t 38 Bv.
Amsterdam C Tel. 020-65425
kfoalrtet hettgmt

-

,

'H
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Onderwerp: AMBQHSZJSJJ»

ACD/

3 Mei 1.955.

Dupl,

6 MEI 1955
van betrouwbare zijde werd vernomen, werd
Des-caan van as
welke op 23-4-1955 ter gelegenheid vun het 5-j
de HoutrustR.M. o., aoor da stichting "Door de iSeuwen Trouw '
hanen te Den Haag werd gehouden, niet
of de "Terseiatan-groe
-Ambonezen - aangesloten bij de G
pen".
Ook de groepering van de Kei en Aroe-eiianden had verstek laten
gaan.
2. £fó De bijeenkomst, welke door de B. P. K. M. S. ter gelegenheid van
oit 5-jarig bestaan werd georganiseerd op 25-4-1955 in de Houtrust
hallen te uen Haag, werd wél bijgewoond door de "Terseiatangroepei
en de groepen vaja de " Kei en Aroe—eilanden".
Van de G. R. A. M. S. waren vertegenwoordigers aanwezig van enkele
kleinere woonoorden, zoais: Woerden, Utrecht se straat, Vieriingsbeal:
en Piasmoien bij Mook,
Het werd opvallend genoemd, dat
met zijn aanhang
niet Aanwezig was.jiinde»

0.3.

Ho. 61 - O -'

Onderwerp:

26 Mei

DAT. 2? ME11955 \r v<

verblijvende R.M.8.-leiders:
MAülUSAMA
en
TAHAPARY
, opdracht zijn
gegeven om in Nederland een Ambonees " Rode Kruis' op te richten.
Met het oprichten hiervan zouden zijn belast:
a.
'b.
c.
Het fcader voor het op te richten " Rode Kruis" moet worden gevormd uit de h.t.i. verblijvende Ambonese jongeren, aan wie o.a.
S.H.B.O.-cursussen zuilen worden gegeven.
Voor de benodigde fondsen zaï de organisatie zei f moeten zorgen.
had hiervoor resds de hui p en steun ingeroepen en
verkregen v^n het bestuar van de te Utrecht gevestigde stichting
" -Alle Huip aan Ambon". Hierbij zat o.a. de bedoeling voor, om
door deze org&nisatie avondjes te organiseren om daarop geiden
in te zamelen voor dit doei.
Toen MAJJÏUSAJiiA daarmee inkennis werd gesteicl, gaf hij te kennen,
dat het bijeenb» brengen van geiden hiervoor met steun van ifeder—
iano.se verenigingen, niet zijn instemming of goedkeuring kon
heoben.
Hij - MAiHISaMA - wao n.i. van aieaing, d&t het geheel in handen
moest blijven van de in Nederland verblijvende Ambonezen, daar
deze z.i. instaat moeten worden geacht voldoende geiden bijeen
te kunnen brengen, om de kosten van het Ambonese " Rode Kruis"
te dekken.
Het op te richten " Rode Kruis" zal - aldus werd vernomen - een
onderdeel vormen vaa het R»M.S.-ieger en onder direvte leiding
worden gesteld van (kolonel) TAHAPARY v.d. Binde.

SAO. 61 - P -«55

3 Juni

Onderwerp:

r^WJ
Vctn betrouwbare zijde werd vernomen, zou de R.M.3.

Johan Atvarez, Cl7-B-l9lO Bandjermasin
) hét c
hebban opgevat om. in de Jordüan te Amsterdam een Ambonese feestavond te organiseren.
Yoor het organiseren van deze feestavono. zou inm.idaeis« contactzijn opgenomen met de promotor van " Wiiiem Parel" de heer Pt£KL&£
te ^Imsterdam, o.ie veel voor dit pian voeide.
Het eventueel batig saldo van deze feestavond zaï ten goede kome
aan het op te richten Ambonese " fiode Kruis".

DAT.
Blji.

God*

4 JUN11955 i

.WO.

l Juii i_955

icierwerp: .üiaïj

' HAT.

2 JUL11955

üaar van
werd vernomen, :;ouaeii meerdere kantiraden uit verschillende woonoorden voor jimbOiltSüéiii Wüai-ill nbniMzakelijk aanhangers Vo.n de 3.i1.K.M.b. zirui o 'v' er je bracht, bij
de Teiuing - bestuur - van ^e B.P..-,.M.o. hebben geklaagd, dat
dit bestuur te vaak en te viug zou toegeven aan - en instemmen
met - de eisen weike door de C.A.Z. voor de bewoners van deze
woonoorden worden gestei-d.
iNf. a. v. deze klacht heeft - ai dus werd veraomen - het bestuur va:
de B.P.it.&.S. aan deze kampraden meegedeeld, dat met de E-M.8.lei'iers was afgesproken, dat deze tactiek van toegeven zou worden gevolgd, om zodoende de C.a.Z. gunstig te stemmen en daardoor ^t e bereiken, dat de B.P.E.M.ü. ais officiële instantie voc:
de Ambonezen zal worden aanvaard en erkend. Wanneer dit zaï zij:
bereikt, zaï het bestuur krachtdadiger en met betere resultaten
kunnen opkomen voor de belangen van de Ambonezen in de v/oonoorden.
Meerdere kampraden waren het met deze zienswijze niet eens.
Om beter contact met de Ambonezen in de woonoorden te krijgen,
zuilen door het B.P.H.iü.o.-bestuur enige personen - Ambonezen worden aangezocht, om regelmatig de vérschi^Tende woonoorden te
bezoeken, teneinde .yan de bewoners daarvan meer voorlichting te
geven, aisnede de wijze van het voeren van de politieke strijd
voor de erkfenning van de E.ivi.ö. beter toe te lichten.
Met bekend is wie deze Ambonezen zuiian zijn.

'"""

2.

N.a.v. ee-i bericht in "jfiiseviers weekblad" van T 9—6-1 955 waarin
o.a. wordt gezegd, dcit
ais voorzitter van de "i3ersatu^n jpui au Seiatan Segenap" enige tijd geieoen een schrijven
zou hebban gericht aan net Hoge Comiuissariaat voor Indonesië te
Den Haag, waarin werd verzocht het daarhe-ju te leiden, dat de
aanhangers v^n de P.P. S.S. in afzonOer-i i jke woonoorden zun en
worden oneer gebracht en me'ütertij^ toe..tenming te verlenen nacü?
Indonesië ,teru;3 te kunnen keren, werd thans het volgende vernom*
Bij een gesprek met
beweerde deze, «.iat tiij enige
tij i ^eie-len namens de P.P. S. S. in-ierdc*ad een verzoekschrift
heeft gezonden aan ae H.t voor Indonesië te Den Haag.
Hierin zou hij de Hoge Commissaris heboen medegedeeld, dat de
aanhangers van zijn vereniging genegen waren naar Inconesië
terug te keren, wanneer hun de garantie werd gegeven, dat zij
du ar in vrijheid en. veiligheid zouden kurLien. vertoeven.
Volgens
werd hierop van het H.G. nimmer enige bericht
ontvongen.ilinde.

Ho. 6l - T -

28-Juü 1955Onderwerp: AMBQ&SZEM.

Baar van
werd vernomen, zaï op n en \2 Augustus a*s. in het woonoord "Schattenberg11 bij Hooghaïen (AssenJ
door de Ambonese Christelijke jongeren een "congrss" worden gehouden.
Hierbij worden ongeveer 900 Ambonese jongeren uit de verschil i ene
woonoorden in Nederland verwacht.
Op de eerste dag van het "congres" zuilen sport-demonstraties en
dergelijke worden gehouden.
Op de twvede dag zuuen deze Jüabonese jongeren worden toegesproken door MAjNUSAMA, Johan Aivarez. Bandjermasin i?-8-i9iO
en andere R,M.S.-leiders, waarvan de namen niet bekend zijn,j

ACD/

Z

Dupl.

DAT. 2 9 JUL1 1955

Verzoeke agenderen en terug aan CAW.
R A P P O R T
VAN:
CAW/I
str.: Zender op Ceram

Uit

is vernomen,

dat de grote zender welke de R.M.£
oorspronkelijk had, in het ongerede is geraakt. Deze werd n.l. reeds
geruime tijd geleden bij schermutselingen vernield, doch men is er
op Geraia in geslaagd een nieuwe zender te bouwen, v/elke is op te
vangen op Anbon, Nieuw-Guinea en Australië. Deze zender is echter
niet sterk genoeg ora in Europa gehoord te v/orden. De berichten,
v/elke op Ambon worden opgevangen, v/orden dadelijk schriftelijk per
Garuda naar D Jakarta doorgegeven en vandaar per K. L.LI. naar Holland
doorgezonden. " Na de uitzending uit Ceram heeft
dan
ook reeds binnen 7 dagen het laatste nieuws.
4-8-1955.
Oupl.

DAT.

6 AüG. 1955

No. 61 - U -'55.
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Onderwerp:

waar van
werd vernomen j, zou bjlj^ de ,hltj»l_« Jverbiij—
vende Ambonezen het voornemen bestaan om binnenkort een bijeenkomst te beleggen, waarop vertegenwoordigers van de B.P.R.M.S.
C.R.A.M.S. en de "Terseiatan-groep" aanwezig zuuen zijn. Vertegenwoordigers van de P.M.M -.
-groep - zuuen hiervoo:
niet worden uitgenodigd.
JJaar verluidt zou het de bedoeling zijn, om deze bijeenkomst
te houden in het woonoord te Kesteren, waar thans het hoofdbestuur van de C.R.A.M.S. is gevestigd, doch wanneer dit niet
mogelijk mocht zijn, zaï men trachten deze te Den Haag te
Houden.
iDoei van e.e.a. is, om door het houden van besprekingen te
komen tot het overbruggen van de politieke geschillen* weike
bij de verschillende in Nederiana verblijvende Ambonese—groeperingen bestaan.
Ook zaï gesproken worden, over het terugkeren naar Indonesië
van twee gezinnen van de "Terseiatan-gröep".
De in üiederiand verblijvende 'z.g. R.M.3.-regeringspersonen11
zuuen niet op de te houden samenkomst worden toegelaten. Wei
zaï aan deze personen verslag worden uitgebracht over het fcerloop van de gehouden besprekingen en de eventueel geno»en besiuiten.
Het initiatief voor het houden van deze bijeenkomst is uitgegaan van
.
die een vertrouweling is van MAHU&iMA Job.au Aivarez, l?-8-i9lO
te Bandjermasin

Verbinding Ho. 12*
Betreft* Viering van het 6-jarig be^aaa*S*H*..S* te ' a-Gravenhage.
: -;AT. / * ^R. 1950 ,
j...::;— *oc~ .„.._ .,.-

Bijlagen» 2*
k 0^* min

tf«ayi

^1^

Republiek der üuid«4;olukken (R.il.S*) werd op woensdag
25 april 1956 op de speelweide van het "duiderpark"
te *s-Gravenhage een openlucht bijeenkomst gehouden*
Te 11*00 uur waren in hst óuidevpark te ' e-Gravenaage een 60*-tal touring-oars gearriveerd uit verschillende delen van Hederland*
Vrouwen en kinderen begaven aioh te voet naar een
met hekken afgeaet gedeelte van voornoemde speelweide,
terwijl de aanwezige nannan.die in uniform gekleed
waren* (khaki broek @n shirt net aparte daa; in gesloten
fonaaiie naar bedoelde speelweide marcheerden on sich
aldaar in carré opstelden*
Aan de noord-weatelijke sljde van de speelweide
was een podium opgesteld waarop de Nederlandse en
toibone»e vlag «as aangebracht*
Terzijde van het podium bevond aich een auto n»t
een ^eluidvereterkersinstailatie* Via een microfoon
op het podium tierd het 00sproken «oord door een viertal
luidsprekers op de speelweide hoorbaar gecaakt*
De geluidverstarkersinetallatie was aangebracht
en werd bediend door het Technisch Bureau
De algehele leiding van de bi^eftnl:oiaat berustte bij
'2e 12.30 uur arrivaerdön op de speelweide de leider
van de lU;'.s>* in iiedsrland, te weten t
ï)r. J,P. 1ÏÏKXJULTJ»,
t
'» P.vï»
LOKOLLO en 2/\HAP63"X > die aich op het podium opatelden.
Preciea 15.00 uur arriveerde aldaar Ir. J*.*i,
!:/VKlJü4K4.t minister van Defensie van de H*I'*3»
lii^ v;erd aars. de ingang van de speelweide door een
groep personen, gekleed als ?\lfoerae kri^gsdansers onder
het uitvoeren van 3»,n krijgsdens naar het podium begeleid*
Kadat J» 4, MAi:U3/£!A vargeaeld vnn de paradecozomandant de in carré opgaotelds groepen had eeinapeoteerdf
sprak hij voor de ;Aicrofoon in het :TaleiG een rede
uit waarvsan QÖII afschrift hierbij gaat,(Bijlage A),
Deaersijda werd üeco^o^Q'tsörd dat de apreksr aich vnorde
lijk aan de gedrukte tekst hield.
Daarna werd een minuut stilte in acht genossen ter
herdenking van de gevallenen in de vrijheidsstrijd*
Hierbij brachten ds in carré opgestelde groepen de
militaire groet terwijl «en rauaiekkorps het ,*oabones«
volkslied speelde.
0
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Vervolgens defileerden de op de speelweide opgestelde groepen voorafgegaan door het ouziekkorps, langs
de op het podium staande leiders» Onder de defilerende
groepen bovenden, aich parachutisten» kenbaar aan een
wijnrode baret» eoimando's met groene baret en mannelijke en vrouwelijke Rode Kruis—groepen*
!fa afloop van het defilé begaven de vrouwen en
kinderen alsmede de niet in uniform geklede mannen ïdch
naar de gereedstaande autobussen waariaede aij naar de
Dierentuin te •e-Gravenhaga werden vervoerd*
I3« op AQ 3p<301?«9ide opgestelde groepen - ongeveer
1500 man - raarchesrden in geeloten fonaatie via de in
de vargunning voorgeschreven route naar voornoemd*
Dierentuin* slechts een kleine afwijking ven de voor»
sesciireven route werd geconstateerd*
Instede van via de Koningskade veorlaflgs het Hoge
Ootamiü aariaat van de republiek Indonesië te mrcheren
werd via hot Korte Voorhout en Nieuwe Uitleg voornoaid
Commissariaat aan de achterzijde epasseerd*
De mars cl or de volkrijke delen van ds stad trok
wel belangstelling, ioch men was kennelijk onbekend m t
het doel*
Ha aankomst in de Dierentuin werd de stoet ontbondei
waarna de deelnemers zich vrij konden bewegen* Velen
van hen gingen riet vrouw on kinderen de stad in*
Te 16.00 uur werd door de leiders van de R*M*S.
u en persconferentie in de l'ierentuinaaal gehouden waaraan door een klein aantal journalisten werd deelgenomen.
Hun werd een brochure uitgereikt (sie bijlage 3)f aan
de hand waarvan ai j de leiders var. de R,K. S* vragen kond
stellen* Hiervan w~rd slechts door enkele journalisten
gebruik genaakt. De persconferentie eindigde te 16*30
uur*
Door een 3CO-tal laboneaen vsord vervolgens een
herdenkingskerkdienst bijgewoond in de Valkenboskerk
aan de Loosduinaekade te 'ö-Gravenhage (Gereformeerde
Kerk).
ïe 20*00 uur aou in de grote zaal van de Dierentuin
e@n feestavond beginnen* Daar «ohtar de deelnecers
aan de kerkdienst eerst te 21*CO uur in de Dierentuin
arriveerden liep het progracima enigszins in do war*
x'Oen de leiders van de H*K*3« te 21J 00 uur binnenIcwamen, stonden allo aanwezigen (ongeveer 5000 personen)
op* Vervolgens hiald de vartogenwoordiger van de R*K,S.
in iladerland
( in het Maleis en het Nederlands een viölkomstwoord, waarna het feöstprograiaaa werd
afgewerkt*
Dit feestprogramiaa bestond uit een concours van de
'Mlawa^bands" uit dé verschillende woonoordan. In totaal
traden S bands op» die ieder 3 nuiamera ten gehore brachten, ïot slot trad het bekende radio-orkest "üena
l iiria I'instrals" op*
2e 24.15 uur reikte Ir* SUJIüSftïM de prijaen uit aan

d« vsinnaara»
4lle aaien van de Dierentuin naren volledig bezat*
Slechts een klein aantal ;uropese genodigden was aanOedurende de pauae warden repooa chocolade verkocht
da 2«g, ^mbon-röpön, in drie ?»aarvan aich een bon bevond,
rschtgövende op s«n dfuaespolsiiorloee»
>& ^ehel« faestviering had een ordelijk en rustig
iverloop,
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PIDATO
d al'ara i
I ada hari ini, kita bangsa. ::.-;! UK j tatv teioJi datan£. d t i ri b er c ar;
b*i,'* a i woonoord di tanah p-^rsri! u ui n\i t nondak Qieiv-rerinjati d i s
ba.ïaimana e n ara tahun jan^ i - : . L u , di /.ota Aj.Voon» ibu-kota i ' a l u K u .
-ïeiatan, bangsa kita memproKlainc-ork.an ^o^erdeKaan wiiuku Jeir.ta
i roklamasi iïepublik kita itu adai ah ; > erna t a-raat a pendjeimaan ha^
keiierdekaan-rajat kaluku .Selatan .jan~ .suingguh-sun^juh. n.omerdeK
tiap2 bangsa di dunia ini dan d j u ^ a keuerdekaan tanah air x i t a
terutama terpergantung dari pada hasrat kemerdeka_an bangsa itu,
kesetiaannja terhadap kepada t j i t a - t j i t a j i j a jang luhur ; iiuannja
teguh % 'atas Keadilan dan ivemurahan h a t i i . a t i a ï - e w a T ïuh-Mi serta
kesediaan dan kerelaan tiap2 ang^rotanja untuk mewoerii.su:
uartan,ja saiupai djiwanja guna kemerdekaan itu, Dalatt' enarri t^liun arig
telah silaiii itu, banjak diantnra baiifs'o.-j. 'vita telah iaenundjU^Aan
3ii'st2 ser^ua ini, banjak pang njengorbankaii djiwanja untuk ruoi.;pertahankan hak2 m u t l a k - k i i a . i-engorbanan mereKa itu tidak siu-si-i dan
sekarang merupakan t -ang jan..; t e t a p bei'tjahaöa didalai-i kegelapan
jang raasih meliputi -, iiidupan ü ang s a i ; a l u k u ,
liarilah k i t a sekalia'.! disini iViG';.] erinyat i bei'sama seiaua me rek a itu
jan£ "telah gu^-ur dai...i perdjuan/, ; aa k i t a itu, oemoga l'uhan s ad j ai an
lüelapangkan krwah mereka. i-.tu. ,
.
- .-,,..,..,..= ..,...
Terirca" üasih'
penuh Chidnat t elan kil a r..erin?-:ati
jtm(=i' sudah gugur
itu dan sekarang
;u, K J . L ; .uuui-. :^r;nerusiv:an pekerdjaan
dan perdjuangan ;-ioreka i t u , AU il : 'L !•.. i. l."i i-'r-rse^dia berbuat itu?
i-.arilah kita semua janc ad al ai i c i'AUj.irul dj. sini, iiiempei'lihatkan
- :< :Lta djuga, dan terleb-ih-lebih
kepada dunia luar, hrsi'nt i'oi.j'ii'd
kesanggupan kita
itu
lain t j uu u dapat meiv::horr.ic:ti kita
rupa, sehing^a
oeiaku satu bangsa jang boradaban tirig^i aan halus, D j auiiKv.nl ah dan
öinkirkanlah segala peraaaan t e n t j i , pora^aan den^-ki., perasaan iri
hati dan perasaan-perasaan iiav/a nai.su. ,j£n£ lain jeuïg iaerusakan
maëjarakat kita. karilah kitp «nen/'-hadapi negara2 barat j ang
materialistic ini, jang penuh d j u s t a , tipu dan chianat denman
«onijata k i t a y i a l a h kesetiaan k i t a , den^n iman k i t a dan t u d j u a n
kita jan^" djudjur. Berdjabatlah tan/ 3 an rs oor ang dengan jt;r^: lain,
supaja t j i t a 2 kita jang indah uan ;:iui-ni itu dapat terv»udjud d al ad
v/aktu jang singkat. Tuhan sadjalah LL-JU i^enjertai dan i.;eh':ii.:pin
sekalian dalam perdjuangan k i t a janc. hu,n r i L: erg t ini.
...oga2 hari kemerdekaan bangsa K i t a ï ü k a o t.ertjapai djunl:; : i;.
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fi£DE.

rs u.it de vorsciullende woonVandaag herdenken wi , : i i e r , 6 u i d roorden in Nederland J >:• z o n jaren
^n ia de stad Ajnbon,de hoofdpi', at s van de ".-uid .-.•(.>: ^u\ en, on.3 v iiv d - O n a i h a n k e l i j K i i y i d van de
Auid ! oiukken proc.; .-i.,.' : ','rde- De pi claiü- itie van onze uepublieK vori^t
geheel en ai de ycrwM>;en'l i jkirv v n ie v/ei-keii j K e vri jheidsai-ang
der i^uir! . .oiuKlcei's. iv-'u hnngt ü f - on a j i a J iK*. i .1 jA^eici v;xn elk VO!K op
de wereld, eu duo ook van d f: -n: P, p i v .i dt :• c vrijheidsdrang, van de
i-\...i i.-ii., van ^ x j n vast gelooi
trouw van dat voik aan . ; L j t \n .
in de rechtvaardi^huia on „p-o ) l . ». .li •>. <>.^ van de Almachtige alsmede
van z i j n bereidheid ,'••••'-••! en h'loca vooi u e z e v t - i j h e i d veil t e hebben.
in de ai s oio pen z f . t .• c: '^i .-ur i . b e n v n l u n ..vi^rr getoond deze oereidheid
oi/i (ie v :\icdigi rij', van o n z e lundat e heli b e n , velen z . j - i ' • • ..i.lf
n
L o t v c i - i ••(••<. r. en vori.it voor on:; oen
r.'ientelc- r e c h t e n , nun on er
; om; nog o;ui-ingt. Lal en \>'ij
ornirr^di
lichtend voorbeeld in do du
i.-.-j
;';evr
hun v:>'dp' , . . - . . , •
. , . ~,
hen hier in stilte herdenK^:
• 'ank U '-.
In voile eerbied h e b b e n v / i j s o j ;u.:;t on z e ,^eval J enen nordacnt. on
v: iiun s t r i j d v o o r t i r
than^ ru:-it op ona dr- plicnt oi.i hun .
m e t t e n . /. I j n wij d a art o r: t er o i.ciY

Iaat ons allen, die hier- gekout-n ;•. ijri.-.jox onze vrijheidsdrang tonen
en laat ons d-mrbij vooral tonen, dat ui j in staat, gijn voor ons
vrijheidsideaal op te komen op oen v/ijze,die slechte, eerbied en
respect van andere naties ai'dwingt en die duidelijk doet zien dat
v.'i j een beschaafd en ordelijk volk zijn. Laat ons tot dit materialistisch Besten,vol leugen.bedrog,ontrouw en verraad komen met onze
trouw, ons r.rclooi en or •-, rechtvaardig en eerlijk streven. •-,et van U
ai' alle gevoelens van ; iat en n i j d , van wrok en bitterheid,van
afgunst en van nog z o v - i e anderü' slechte begeerten en hartstochten.
Heikt elkander de h u n d , ./pdat on/e schone idealen spoedig Kunnen
worden verwezenlijkt ;• Heere ver^ezelle en leidde ons allen in
deze moeilijke strijd.
.:oge voor ona de dag der bevrijding spoedig aanbreken'.
TRANai.A'i'ION OF THE JJrL'J&H II'ÏTO ENGLiJH.

To-day, we, South Iv\.\Luc-.\-uis in several camp s in the Netherlands, are
commemorating how si;: ye.-u-y a^o our compatriots 'at Ambon, the Capital
oi' the South I.ioluccas, prclaiciea the independency of the South
i*iOluccas. The proclamation o i' our Republ'ic is thoroughly the
realization of the real endeavour oi% th.e South woluccans to liberty.
The independenoy of every nation in the world and also that of ours
dep end s on itn endeavour to liberty, on its loyalty tov/ards lts high
principles, on its deep i'aith in the Highteousness and Generosity of
God the Almighty, as w el P-as on che readiness'of its people tn
sacrifice their lives for their indt;pendency. In the ^-aut niy. j .-ars
many of our compatriots h-ave shown such a rea-diness. many of thein
felled in their struggle in del enee of their .fundamental rights.
Their sacril'ice will not be in v ai a and in the darkneas wiiich are still
occupying our country this sacrii'ice v/il l be a shining example to us.
Let us therefore commeraorate them silently. May they all rest in peace.
• • ' • • • • • • • ' • *

t

* * * * « * * * * * * * « » »

e

* * * ^

o t ( ;

" » - * » "

B

« * * * *

P B

* * » * * '

)

" * » »

è

*

ï

' * « * « * » «

ïhank youl
'••'e have just commemorai d reverently those who sacrified rheir lives
in their struggle and i . , iy our • oüligation now, .to continue their
vvork and their strugfrl'. . Ar"e. we i-eady to do so?
'ell let us all show M • internatio/ird world our spirit of liberty,
tco, and above all t.',_. ,.j let uc :;how that we are able to fight for
the principles, we stand for, in ou ,h a ui.aaner that otóer nations
cannot but re^i'.-ect us as M civilind nation. Let us 4:0 the materialistic westei-n countries v/ith 'it« lie;-, Qüceit - ; - unfaithfulness and
treaohery and brin^ there our l o y u t y , our i ai t h 'and oui- rig?iteous
endeavours. 3i"iake ofi fron; you your ^eoiings of hatred and envy,
your feelings of r-e.:entment and bi-tternesc and all other passions.
Join hands that our hi--;^ idi.als j:a^y be rea-ized within a siyort tiine.
ï-.ay God the Almigrhty b o i t n a.i.l o f ' us ai'iu guide UG in our oomplicated
stru^gle.
iïiny our independent day not be f - i r off l

,
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"[•"•ren v; : n n o
Hag i'r IJ a .ri-'-alijk wolk-vn hot^n *'ï doz* gr^to vort~a~-vrir-,~ t p r
gelegenheid v. '.r. "'o r. o 30" o verjaardag v r. -;o Ropub i.iek Zuii--;'0 luiken. .
Ook dit jaar word cr>n dcfilo g^hour'-"-. d^r tr.z" nsilitr.iron.7>'yxr h^n,
dip gr e d «n bloed veil hebben v°^r nri r; r; Ar> V' > r^ir." > R.'.'.S. , d'->oh wl^
t c. t dus v p v -h^t niet gegeven word to rstrijd^n naast hè n, d. l o ri^^enteel
EPS jaar na dn proclamatie dop '.'lt;l.,->. n "-g ra^«di^ atr.nd hou/ion
dn pogin/;-;9n vr.n d» republiek Ind rt np.nivi »r; hr'h t ft ^vervol d i, 50 r..
H«drn zullen v/ij in ^^n Kerkdienst g:^7.c;,T.T,lijk o n ^o pohodpr. ^ v
tr>t HPiP.,die het Al r^.^nrt^orn ons^ .i...^^?^ kr-.rn^rridon ">p C^r-.r; Zijr.
li.jk<^ zcgftn, ot^un n n sterkte tn blijven g^v^n ir. hu_n ri.".ni^t«^en PPH ^v^rraiichtü.fr^ vijand.
dag g.ir.n on^n ^d".ohtor; uit nar.r 'ir "Or Clirin 3GU:.X."II
«n z i j n Tjnnnerijftn nar.r ^nzo Irmdgor^tT^^ldorfi in dn 2uir?-.'cliil:!cer.,
in nog door d^ R . I « b^zot gr;bi<*d.
^n z i j n v i j, 1500 Sui-Moluk'cers .l:inr ->sr,mon r.'1 1 l ! ,.- : prr; vrj, !;-->d.Mo.t- U,wi»ns 3t«m nrxir wi,-) geloven- ^"~-k r, i lijkt }-:r't ~r.G 'ï'.t
d° iïPdcrlr.ndoO r.p.tie nift me o r din plp.-.to li^oit in d^ r i j ^er vrtl'.-;p
rei: .''..1.3 2ij vr»e/7or had- toch no^r tot vor ^vor Uu "renzon t^ l'-.orrr.
in.
Mo.t'U,op wicn \i/ij »«n b^ronp doen «m or.z^ hartpv/ons oor. .T^
:<.M.3." nog v/o.er te doo.n horen cV.n hot l.'o d« rijend 30 vol!: T. d
on OM 3 neon.
rn zijn w i j h^don bijoer. om to rrotui^cn van ons v m vor
ir. oncn grot?? ïoidor OT-) Corr'.m.^nzo vor'ïnifjiri*n in / fnp''ïerl -.n"3. r n
v^rtogenwoordigern in Tiet buitenland, rn ons vr.st v&rtT^WT. , i
ons i do .".-.l v tin een vrije R. • : , " ' • in '..in r i j Ier rnd^ro s oevc- r •.:':'!-;.•
l:en uiteindelijk nullen beroi!:on.
o R, M. S. , v/aarv.n juristen vr.n n: v. n-* o k ;\odorlnndse-hot h ^ s
roeht hohoon orkehd «p grond v;-.n }v'u ."'•i^r^.' : ; r 'hi!ckingorPC!ut,,-:o
in do ;ï.ï.C.- A verecn:"r: ; ;sten, we r c; .io^r ••- -^.iorlr.ndso ]^-,.~eri:':£;
>-.rti,er in het T :ni(?at. M .tuut di n wij v-J '-~. r-:. v^i'trouv;en,nog ct
criconü.
i> kort het 'lrrjrr:;.:goon j r a r nadat do .';oovereiu.i.toit vrji de Vc.r
o__'t eter.
n r 0--3 -a .ccn ^c:>-^ wr-3 go'./T'loii lc./r.r,ri de eoi^sto ooh
v ••'•h v/at plechtTf" '/.'"..n overeengekomen. J 'ï. .ïrit" immers werden n o d
staten dooi- poj\r deelstaten, w na r van de grenzen nauwkeurig wa
n, ingelijfd;
.>.'v..rnr. volgr' o schond ing op rsrhending van dr R. 1?. C. _ o vore onkomsten' tot
d. .t het dramr. z i j n slot vond in do opheffing van het Unioot.-vbuut,rceT
torzijdosteJ ling van nik diplomatiek fatsoen,
Gezien de trieste loop van deze zaken vragen v / i j ^ns verschillende
d j . n c :fi :;£i
i.Xou hot Nederlandse volk door sijn partijen on de óöor h^T. gekozen regering zijn goedkeuring hebben gehocht aan de i{. T. C. . indien
hot geweten had h*o alecht de Uniopartner zieh n;\ de .eemap.kte overri sou h*uden?
.'
.
2. Is or in do ZGB jaren, die nu achter ons liggen geen enkele geIfgenheld g^v/eo.ot >m het zelfbonchikkinggrecht voer de Zuid~;-ïo lukken
naar voren to breng- n, «p- "lat tenminste dit enkele punt van de gemaakte oyr . rrrf-nkomsten effectief wag gemaakt?
^.'iastaat OM ^.j.-;, «gonblik die gelegenheid nog steeds n i ^ t T N u het
'..')". "i f" ,Tu' ^ T l M t
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Naast do zeer te v/aarde re n zorg van de. Nederlandse Overheid
de pedagogische kant van de z-.r.k dor aolf verzorging, klinken er
dus tal van geluiden, dj.c ons huiver!/, doen staan t. o. deze zelfvo rzorgingsplannen *
Geluiden, die in feite suggereren:
1. dat wij do pedagogische wr.r-.rdo van de arbeid nog nootcn
leren kennen»
2. dr.t wij geen verantwoordelijkheidsbesef hebben t. o. eigen
gezin on volk.
3. dat wij geon gezonde gezinsvorin hebbon.
4. dat wij parasiteren op kosten van hot Nederlandse volle.
5. dat wij reeds lang -gevraagd hebben 'om zelfverz^rging.
6. dat slechts een minderheid en een enkele groepering tegen
do nieuwe maatre ge ion zijn.
Hogen wij n. a. v. bovenstaand^ punten het volgende zeegen:
_Op_jpimt_JL : Wij 'kennen de .pedagogische waarde van de arbeid ter"dege. Vandaar iumers, dat iedereen werkt. Dat de bijdrageregeling 195 niet voldoende werd nagekomen komt doordat bepaalde ao.no -L ie s niet voldoende bleken to zijn, amgezien vele
werkgevers net een tckprt aan arbeidskrachten zitten.
\ / i j kennen do pedagogische waarde zekerlijk, doch wij zien
ook duidelij!; do achtergrond, waarom wij in deze precaire situatie zitten, oon achtergrond van politieke aard, welke, naar
wij hopen, do ïTodorlandse .{e^cring o inde lij k ook zal willen
zion.
OP, .Punt 2 : ' ; at is ons verantwoordelijkheidsbesef voor eigen gezin?
T5at is allereerst to streven naar oen eigen land, eigen grond
om op te leven. .Oe zelfvorzorging is een voornaam punt, echter
niet in de eerste plaats als -het land in nood is.
Hoovelen hebben in du afgelopen oorlog, overal op de v/e re ld,'
hun gezin lange tijd moeten opofferen om het Ir.nd te redden.
Onze R. M. S. is nog stoods in e on zware strijd gewikkeld.
"Ja, maar," zo zou U ons kunnen antwoorden," jullie zijn toch
niet op Coranr' . -Inderdaad, U hebt golijk. Op Co ram zitten w i j ,
helaas, niet. Maar alleen van cle strijd d&'.r moeten v/ij het
ook niet laten afhangen. Uit brieven van ginds lezen wij overduideliik, dr.t zij op ons blijven vertrouwen. Ze ga.-n or VPJI
uit, dat w i j , die hier in de vrije wereld leven, ons aandeel
zullen weten te nomen in hot streven om te komen tot een vrije,
erkende staat der H. H. S. Dit -vertrouwen zullen v/ij niet beschamen. Wij zullen- voor de ï t . j ' . S . , zij het ook met vreedzpjner
middelen, dan onze -landgenoten' ginds moeten gebruiken, op de
bros blijven 3 1 aan. Bit is ons' eerste punt in ons bosof van
vorantwoordr "ijkheid voor gezin on volk.
Wij hebben < rtcr de verdrietige gedachte, dat men er op uit
is, om do ]:. ,3,-za ..k volkoiien in de doofpot to stoppen.
Verschillens . geluiden dringen t^t ons door, die willen suggorercm i ! ..-o .;.i'i., f >. in dood. Z i j hoeft goun kans om te bestaan.
Zij is oo: ut^pio . "\m!: or niet a.'ji en bereid je liever voor
op oon leven in "iodorlan<l,. w ,- r ioclercon zorgvuldig is gewikkold in do warnr. watten van do sociale voorzieningen. Maak je
kif .? .r voor opname in rla ilortorlandoo sariionlovinn;.' 1
Horen v; '.n cle 'Pors: './!;] willen hlua:- niet blijven. "Dit is ons
!•• .nd niot .
Op punt :3 : D' .t o];'/,>. ,^\;;:insvorni o*;n '.ndere is dan de Uwe behoeft,
gezien bovenst . • ryU.- opvatting, ;n-'un botocg. D.;".rbij komt, dat
v/i. j uit het oostv.-r. kot/ion «.m bij l'1 in hot koude Holland nooit
recht

recht zullen .v.rdcr., l/v.ror. ^nn dp.ii niet rf^>;voord naar Tropische gebieden, hotge.n Uw Ministor van Ma'tschappolijk V/crlc
wol •'•io.<;clijk acht, .70lozen zijn uitspraak in do tweede kamer
t.a.v. mogelijke f f v oor naar Incionosiö' of '^old^ra^''
Onze- ;-ozinsvorm is geon Nederlandse, wol anders, doch gocns2 in a '"ngozond,
4 : Wij parasiteren niot.
Hef"'is U toch bekend, dat v; i j hiorhoon. zijn overgebracht nr.
oen uitspraak van do 1-ïodorlandso rechter, daar do ifedcrlr.ndsc
regering ons niet n.--.ar do ~.io lukken terug voorde, waar wij
recht op ha<' "on on ;iaar pogingen om ons «vor to doen gaan in
hot Indonos'J " cho lc/;c--r Mislukten? Het is U toch botend, dat
wij we t sch r.o beloften, Middels militair dienstbevel, hier
kwamen on or.a, direct na aankonst do distinctiovon worden afgenornon, v . r,l^^r met o".5n slag do oouwonlntigo vaato geledingen van de . .ilitairc structuur, v/r-, Lra:\ wij ons in ^ns dagelijks lovon stovds 'ie>Voon va.Tt^h^udón, wegvielen.
Hot is U toch hokond, d.-.t wij in principe bereid waren dienst
te nonen ift het -3g. "^.ov/akin^scor^rï" , wolk plan vordor niet
word uit£owcrkt?
Mot is r t'ich hokend, da t wi: ;lo^r T ? worden ontvangen als uw
"fiASTEW"?
•
•
flet is U •'/'-.h r o k o i . d , dat w i j e»,n prooos hobbcn gevoerd over
het-bohöud \.:\. K.'. r..-st.atus, die ons zonder voorkennis, onrechtmatig werd p.fgonoraen?
Hot is U toch bekond, dat wij tct hodon nog niets mochten ver«nei.ien over uitbetaling van ponraiconen, oorlpgsschado-uitkoring,
niet betaald soldij, o te.?
Hot is U toch bekend, dat or.c gozogd word, dat wij hior slechts
tJJ^e^lijj^ vejrblijvon?
Ons zal derhalve par- recht z i j n . ^odaan, indien wij afgevoerd
zullon v? «r do n naar do /luicl-Molukkon, torug govoord naar onze
plaats van horkoust, in dit g(. i vnl dus, dnar onzo Ho publiek
rcchtru.tig word geproclameerd, n;-., r oc-n vrijjp_ ]v.i .G.
\/at doot men nu?
i ion wil U voorstbllon, dat wij parasiteren op do Nederlandse
samenleving, üp grond v.an bovenstaande uiteenzetting moeten
wij oen derf<" : lijkc gedachte tegenspreken.
V/ij willen c- : geon concurrenten zijn op do Nederlandse arbeidsinr.rkt'.
Hen houdt U rr.;,,^- >.-.( :n vor; - oli jking v^^r mot de ''"ode r land se
arbeider d'rt••>!• middoj v:„n c.on dor^-elijk voorbeeld-, "Er zijn
' •
genoeg I Fe rv r.'i-indso .-. rbo i.:..(.rsgo zinnen, bv. bcsta.-^ndo uit vader,
moeder on 3 .indoron, diu in '-:-n stad 4. hoog wnnon in 2 kleine
kamers, in wolko rui''tu M^C t wor'li.n f:^t'''•'•''^} go was so n, gegoten,
goclapon, • kortom w - r liot 'nol-: •<'•. Kinalcvon zich dagelijks moet
afspoloi;. Ju.lliu Anrcriior-jn h v / j l ' ^ r bot dus nio'c slechter. Ja,
soms zolfn b;.-1.r-" .
Horen vr :\o urs, o.,11 tu:? t v/olij!:o zienswijze is bepaald onjuist. \.'i,; \vij7or. 'Ike vo3^;olij ; -Lnfr, zoal s do hierboven ge—
.schetste, -li.j\; ^jr. nadrukkelijk van -ie-hand.
Waarom?
Orndat U, J'Joderlr'jndors, hot. slocht U hot ook zou hcbbon, woont
e-n looft op eigen b ^ d r ; ^ in voll^ vrijheid, orde on rust.
Do IJedürlandfio .arboi.lor k • ,n ^orunt z i j n . Indion U ' o n s op do
arbuid.sniarkt i'.ou ui--.n als concurrenten, dan trodcri wij terug.
In dozo t i j d van hoogconjunctuur veronderstellen v/ij óchtor,
d;/.t U iedere arboi-jrr, .i:li.- Jiicii :>.oJdt, 'amt gobruikon. In dozc
tijd kunnen dus ook wi;j • ,. n p.!;..- J :r vindon Civ. U te hulpen op
olie .-.rLoidnvo-ld, r'.o :t or •••..n h • -i»n-.-, dan twijfelen wij er niet

-5cf Vv'ij zullen -.i'; uerst'j /.ijn, di-, c r::; v :ji Liet Arbeidsveld zullen moeten terugtrekken. -»;ij ^ign ir:;:cro '' cijdeii,jic
toegelaten vreemdelingen", dus ;: onder de - rcchco^, die cr,
Autochtone arbeider heeft.
ïot de Nederlandse Arbeider x: c u c! e n -vij willen xe -,cn:
"Uw partijen en de mede dr.or U Bekoren Re ,orir. . zijn in st".--t
de soevereiniteit vr-n de *.?»•. S, te erkennen, 'reef ons die
erkenning. Laat ons terug%;-un nc,-.r ei .en land. '~)cn hebt U
geen last meer vnn ons. L"n -uilen .-ij U danljb.. .r zijn voor
de genoten gastvrijheid c
ij weten, dat wij dan in ons vaderland zuilen wonen in nut•' ten met wanden, v/aar do wind doorheen bl r-st mee de vildernis er. ons h-en. ./ij weten, dot wij het arm zullen hebben,
%' net als vele:, van U. 'v-aar dan v/eten v/ij ook, d..t v.'i j een
'••i&en b r de m nebben waar --vij l--ver. on onze .'d.natren straks
zuilen leven, en wij zullen jelukki i, zijn, nee xï.s "J.
O'o punt 5: -/ij hebben niet **m i2i'^u_;-'i. '"• •••'cr^ '-.elen -".cvr.'L,-, ^d.
/ij hebben wel om yer_bfctGri'hjs".v."<n' n- tre^elen ;..cvra.igd.
" G:a iTiüC;r woonruimte ' onida t de hu i d i -,c ruimte te ;-lci.n v;ordt
bij uitbreiding van ar '<t.rinnin. l)it is toch billijk?
\>r;t t-j doen f-ls een ^cnrp.';::r -n^fc 2 kinderen t vee !:leine ca"rakkarnej. t jes krij^-t en nu 5 Kinderen liebbonde, no steeds in
dezelfde .:-ui:rte zir? Het is U t' ch belrend hoc .root en hoe
snel de ^...i.^i.h v>n ons volK is?
;i(; hebben ook om verbetoi'ing gevraagd vrji de vo.~. ;Lin.- en wol
in cle7,c zin: 'vVat ons n n v^edin^ wordt ver stro.'.; t is vcldcendc in hoeveelheid, doch onvoldoende.- in bersidin^, 'v/e.-^rdoor
nagenoeg'-elke huisvrouw haar potje uit de conüralc Jccuken,
thuis naar smaak weer toebereid., Daarbij zijr t-/e l eens onze
:<ed&chten uitgegaan naar verstrekking v. n vcio.i.n^ in naturken naar keukentjes buiten de- barakken, w.iarin i.-nï.t;rs heb
brandgevaar zo groot is. Van ucn verzoek cm -;;atr.-^eler. als
nu in het zelf verzorgingsplan wrrdtn verv:elt.l, is ons niets
bekend.
_0p_ >unt 6: -.'/ij kunnen de nieuwe koers vv;n de Lünistcr van "v:.atschappelijk werk niet aanvaarden» n^ar v/i j st::r' machte l ces.
,ij behouven geen opvoeding in ons Vijrant\voorae.lijkheidsbes--;f - voor ge?.iri -en volk,
'.
ri-,t. is ook ni.. t juist t'- veronderstellen, c •"i; til-..c'at s ecu
o ,pc.r,.ldc groepering in de Ambonoot. r.'>c:!iecn'jC'i.v.v-, •.. • n rp.indtrhtid vr.rratad zich, tc^t'.i; ue rii<..u»-."c ma-utry^cien tonen.
Zo denkt o r.. -.e. Ie gemfat-nücha-p 01- ovsr, w.;. rli.ij on%et"vijfeld
•' do enkele üiui'.onderingtn do rcK^I r.ullcn b^v. ati.,eii.
'wij tobben echter du V'jrdricti.v; .-...rK.chtc, d.'t c1c,:,c rn3Jtj-'e^..luii v-.'^rden gunoracn om cns ,-.J, r t,, -ri !:ea voer opname in
de Nederlandse S'-ifn-rjlovino;. ;)r.t b^ c. -:cnt duc uio, indelijlc
volledig-- '»^sin:ilatifc iii a.. Ne^-...r-l:.adst, bcvo.Uvin-.;, iets dat
wij niet ; villod. Tets, u.--1 een ?>..Lr bul?n;7.rijk deel van het
";ederl -nds- v^lk z kerlijK ook rn^t './il. /at oc.'.: .niet ge• beuren ria^, vcoi- U niet en voor cr.;> niet.
Doch, •>-. j j sta-sn machteloos tegc:; liet Nederlands^, machtige
st r.ts-r.pparaat mot zijn dopartun^r een en r:ijn cunbtcnaren.
Uv-/ :;pp -, L-Mat, dat pionnen voor ^r;s si;-n- mrakt, zonder dat wij
rric^^n z^.gen cf wij d.:-.t willen 0.1' niet. >', e c ons v;crd ook deze
!v..'.r .4.-..en officieel cont'.et opgeno'aon, hoev.'el vnn versciiill'.ride zijden velt mal^n hi«. rep w. r,l .'.•ui^odron.i.en. :.:•;;t hele
••l':i: .'ordt kant en k l •-.•;•• r ,j,em r-.ikL- e;i dan wordt ,!;ec ons op^el-^'.i '"••t cp d.(. aohterKrcnd het bc . j ,i v.:<.n "c'e :.c: r.civtisü hand,

-6waarmee de regeling (het krste w/ t het koot) zall^rr w
•/ij wetv.. ,
t onze- mensen in do kampen dit ni euv/e b-leid
niet wilie. , en dat zij wachten op ordors vrn c;.. r,. -/i j zouden vanavond d «..ze m^.r.ir •, r.ie t x urine 'i vertolken , al:-: v/ij
niet z-.kerlijK vuisten, d, -t, dit ju, ^ainx w.? s v a onze lond^enoten in de woonoorden. .'ij souden .r- •••.-'/, onz e orders willen gev n op grond van pnj ot' riripunc . 'eet U v/ .:; t or 'gebeurt,
als wij i:ulks zouden aoen'-> Als wij n t3, d. r o. sx;e \;et;.n, de
raad zcv.i-:n gtvfcn, waar ^n/.. ' l md^cnotor. in de .':..: oen op
wachten0
Dan sou ons geoegd worden: "Jullie hebben -;en .0 c r/
in te nemen. Jullie hebben geen r? o d te ,ev^n, .,och r.:indur
orders,. Jullie vormen een st -^t in een ü G "•.".. t . /ulli- zetten
aan tot verzet. Jullie- hor-veu niet bc •"de.::..1 -.c;.?.. ,!'~- r zijn
jullie te dom voor. ••.( i j zullen wol voor jull'.i.. den., - . n . G"in.var eerst een lusje halen in vcrantvoordcliv v ie, v c o r
ci^tn ;2,ezin en volk." Her^n van de Pers, cl r_ t /: l r'ns ^ezcgd worden. *
'..'ij hier toch
Twee passages uit de kamervers]"- ren
:',,., <••. c v
eok nog kort bespreken. Alleixer'st -~t
vooraanstaande Ambonezen- zich ..ens zouden
r, v^
de nieuwe regclin^. Ons 'antwoord is r 5;:t .Ivj^ •.;.: r zijn
voor een deel van de peda^o^ischc l:cnt v^n d^ z^lfv rzorsing
Voor de rest van do re^elin^ geloven wij het niet.
Ook werd <>e: ,gd, dat deze voormannen, die het clu.3 v/
zouden zijn .iet de nieuwe re^t. lin-; vaoeite hebben c in de andere Ambon<~ --n tr van to cvei'tui-j,on. Zelfs indien dit alles
waar zou 7 1 , , ho^ mr^t^n die voormannen de t dan doen, woc-.r
ze nog C( ,- .-rbod hebben om do kampen te: betreden '..n een
Verbod ' on i het opcnbsrr te spreken?
De 2de passage, die v/i.j bedoel-, n i.'s die-, .;-;.arin -J:e t\vijfel
dat het -l-cijd ru&ti -, j. s in de woonwordt
oorden. Ons o'htwoord d.' rop iü: "Aluijd" is een on
begrip. In Utf normale maatacharpij i .s het oöL: .niet altijd
rustig. . o \-~ïi -./ij ook e«..ns e :.n twijfel toi: uiüdrulv'- ing
bronnen 7 ij t > . i j f - l o n er name j ijk a,, n of >„r oo:: z weinig
onrust zou zijn in de1 woonoorden, als deze nauv.\ o r-kken,
\voju: de wind giert door Kie-ren in vloer, r. •:>'. en d ur, waar
in het leven eentoniger en ki^urlczer is d'ui in
dorp,
wc ar m^er mensen moeten wonen in minder rui. 't. Is -.vaar ook
in iü.derland - bewoond zouden zijn door U, v'Ve.":crl.:- dcrs t
ongeacht Uw rang en stand, c n dat nót, wel !; j..-:'r 1.
(voor
velen Vr.oi ons zaj. het no?-,
langer kunnen duren).
Het is geen wonder, dat wij, die een. eigen Ijnd bezitten,
oen eigen staat hebben, die 'v*»or -ons ....n v;, ..rheid is (voor
U helaas nog niet), doch hier nc-.z. in ü~ vre^ K! e zit^.a, ons
vergelijken met de Israëlieten iri het land v:n Egypte.
Het is geen wonder, dat daarom onze vooraan. -,ers in de \voonoordkerkcn hoofdzakelijk hun preken Cud-testf:mentisch in'cleden. Het is geen wonder, dat wij daarom roepen: "L ./.r. t ons
weg gaan. Wellicht zullen wij achteraf rio , wel c-.«_na aenken
aan Uw vlees jtten, maar \vij zullen nimmer tot U terugkeren,
omdat wij d . gelukkig zullen zijn in ei^cn land."
Van deze pi- ts doen wij dan eok een dringend beroep op hot
hele Nederlandse' volk om de Nederlandse Hc^crin-3 te be-wegen
tot een brengen v;:.n '"nze ;-.a.nk op iutern:'.tionaal niver,u.
üm zodoende te gerakeri tot een erkoi;:iiri!; vsii onze R.yi.S.
Dan zullen v/ij U, ;-'ederlanciers , diep erkentelijk zijn.
?/. E N A -

M O
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ATJARA PEBAJAAN 6 TAHUÏÏ BEEDIRINJA REPUBLIEK MALUKU SELATAN
PAD A IANGGAL 25 April 1956.
D jam:

ll.'OOüTibanja autubussen di Zuiderpark. '
12..0C :J5roepen telah mengambil opstelling;'
l2Vl5:ïibanja vaandel serta vaandelwacht.Sehabia vaandel mengambil tempat Parade-Cdt"mengambil rapport
12 „'50: (selarabat2n;ja)Semua Wafcil2 R^M.S serta Njonja2njo
tolah borada dilapangan'.
13.00:PJM Min, Ir.J .'MANUSAMA tiba dilapangan aosudah itü:
a. Pemerikaaan jproöpen,
b.Pidato olehsalah seorang anggota Perwakilan
..-.Pemerintah R;'11!;S;
ci'Defïle.
d.Sehabisnja defile troopen mengambil tempat se".mula.
". ". .'.
e.'Anggota2 Perwakilan Pemerintah R.M;S :f serta Njo~
nja2nja meninggalkan lapanganV
f .Jfroepen mengadakan persediaan untuk berbaris ke-<
flalam kota:
(Route jang akan didjalarii jaitulah:
Zuiderpatk-Drooglever Fortuinweg-Melis Stokelaan.
Fruitweg~Vouwermansstraat'-Vaillantlaan--van Ostadestraat~Jac. Catsstraat-Groenewegje-Zi'O BuitensingeI-Brug Reynstraat-Zuid Buitensingel-Bessuidenhoutseweg-Konings kade-Diere ntuin)'.
Sehabis'tibanja di Dierentuin 4rdpen inrukken serta beristirahat:; . . .
J
l.:r;ïOC-.17;'00:Moektamar pers.
l";00-18»00:Kesonpatan untuk makan.
18.CO 20.:00:Kebaktian dalam rumah geredja "Valfcenboaohkork:' di Loosduinsekade 559 (Pintu térbukn
aetengah d jam dimuka d jam kebaktian);.
+ 2 O .'15 i Dl o h, peïïiolr>2 dalam, concours ditarik undii' ^
Bü..:ikt;& piauLo oxon salalLseorang anggota PerO O N G O U R S?

concours maka upatjara pemberian hadiah didjalankan oleh Pj:i Ir JVAÏMANUSAMAÏ

X^f^W^V
<?v.ii.j*:;^
^•
r - -.v-5.'»••«•«• •«*'•'
;fv
^\5 r^lïïm
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REPUBLIK MALUKU SELATAN
REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN

VOORLICHTINGSDIENST
Rotterdam, Pleinweg 170 b

Telefoon K 1800-76420

Communiqué:
No. 4/56.

Rotterdam, 10 oktober 1956.

Zoals bekend keerden ca een maand geleden 38 Ambonezen uit een
kamp bij Arnhem per Willem Ruys terug naar Indonesië.
Een van hun leiders schreef kort na vertrek uit een Engelse haven
een brief aan een ex-kampgenoot in Nederland, waarin hij o. m. het volgende
stelde.
"Toen wij in open zee waren, ontvingen wij uit Indonesische bron bericht dat wij na aankomst ondergebracht zouden worden op Onrust of
Nusakembangan , en na screening aldaar tewerk zouden worden gesteld in
Bula (bij de petroleumboringen op N.O.Ceram) , in Grissee (op een suikerfabriek bij Surabaja) en op een thee-onderneming op de Puntjak (bergondernemings-arreaal West-Java) .
Wij zijn dus door de Indonesische regering bedrogen en ook door onze
landgenoten in Nederland en Djakarta. Ik stuur je daarom deze brief zo
snel mogelijk, opdat onze eilandgenoten op Nusahalawano niet hetzelfde
zal kunnen overkomen.
Dit bericht uit Indonesische bron verbijstert mij. Ik weet niet wat te
beginnen. Ik zou terug willen zwemmen naar Holland, maar wat geeft het
allemaal. Ik kan niet anders doen dan mijn lot ondergaan en mij daarbij neerleggen.
Wij zijn reeds bedrogen, maar laat anderen niet bedrogen worden."
(Onrust en Nusakembangan zijn gevangenkampen in Indonesië.)
Teneinde de betrokkenen voor eventuele kwalijke gevolgen te behoeden, hebben wij in het bovenstaande namen weggelaten. Voor bonafide geïnteresseerden ligt echter de originele brief ter inzage bij de R.M.S.Voorlichtingsdienst, Pleinweg 170 b, Rotterdam.

R A P P O R T

VAN CAW

Bijlage:
Betr.:
Manifest R.M.S.

Uit
werd het navolgende
vernomen.
Dr. NIKIJULUW en Ir. MANUSAMA hebben een manifest
opgesteld, waarin wordt verklaard, dat de R.M.S.-leiding
zich niet achter de tegen-regering te Padang kan stellen,
zolang deze regering vasthoudt aan de Indonesische
eenheidsstaat, waardoor Padang weigert de R.T.C.overeenkomsten te erkennen en dus ook de R.M.S. niet
erkent.
Op grond hiervan kan de R.M.S.-leiding in de leiders
te Padang niet anders dan rebellen en opstandelingen
zien, waarmede zij geen contact wenst op te nemen.
Berst wanneer Sumatra zich volledig van de Djakartaregering zal hebben afgescheiden en zich tot een
vrije onafhankelijke staat heeft uitgeroepen, kan
er voor de R.M.S. aanleiding bestaan eventueel gezamtriijk tegen D Jakarta op te treden.
Dit manifest werd door de R.M.S. ultimo maart
1958 toegezonden aan de Ver.Naties en de Veiligheidsraad.

3-4-1958.

Verbinding: No. 12.
Dossier: No. 170/144
Onderwerp: Herdenkingsfeest Ambonnezen

18 april 1958.

Bijlage: 1.

Hierbij wordt toegezonden een programma van het
Herdenkingsfeest der Ambonnezen (8-jarig bestaan), hetwelk
men voornemens is op 25 april 1958 te houden te 's-Gravenhage.
EI1TDE.

COMITÉ tJNTUK MEÜEEHlSTGATi HABI ULAM TAHÜN
KB-DEIAPAN DARI REPÜBLBC MALUKÜ :
Paniter'a: Bazarstrant 50 den Heag
Telefoon: K1700-32J256
—»--—•—--*-—j

OQOÓOOOr-

Nompr
Pokote

: Off? / 6
•• Pérebahan meagenai djam2
terhadap upatïajpa dób.n^a
pada hr.ri peringatan EMS.
Jjaapircn: l (saUü) Atjara-Resmi.

X,

's. GSAY^MmCrE. 29

1958.-: ƒ

an Jth. 0?uan2 ïlitjuk Pia*
pincn B.P.R.!£«£!.,C.R,.i.M.S. d-en
•P.N.M.'S.
(Dengan sekian be'njék lemberan
jang diperlukan untuk diëampaiksn kepads Dev;r.n2-ICamp dan Tuanè *
Anggautfi Comité)

jaag terhöï-mat;,
Dengan menundjuk pula kepadc siirst2 edr.ran dari
Comité tersebut diatas jaitu edaran j&ng diberikcn nomor
027/8 ttgl.15-3-1958 dan nomor 001/8 -ttgl.7-2-1958, mnka
kami dari Comité menjerahkah ketercngan j eng terr.tur s@perti berikutj
1) Supaja dapat memenuM peraturan deri politie, mcka süsunen "Atnara" Cprogranmia) untuk tgl.25 =-pril itu kin;i
terpeksa airoban dan hori keb'ftngssEn itu dipikir baik
dimulaikan dengan kebaktian di-Vc.lkenboskerlc setje-ra
petignlasan serta Isin2 upatj.ara j?Ji;3 berilcut dipsrte*taplcan sebsgaimana ternj^ta prdi:1- leiapirön sürat'".ini. •„
Autobus2 jang mengangkut órang2 pergi 'liBgsredJa,diluai"skan menürunkan ornng2 itu dimuka oteii clidekr.t geredja
baheru meneruakan perdjalanannjc ke-psrkeerploats dl
Zuiderpark.Cdt. dari bus2 tersebut harus jnenr.sehatkan
sendiri chauffeur dari bus2 tersebut untuk dn tang kem>bali dimuka selesainja kebaktian supajr. dnpct mengang—
kut orang2 dari gered j r. pergi kelhpr.ngr.n t-ersebut.
2) Terhadap upatjara pembarison dan persediaan pade. hori
peringatan tersebut, .kami beritahukcn -bahwa djo.jn2 jahg
ditentukan éemula, kini ternjnta ta1 dr.pat dipertahankan dan olehnja itu dioboh seperti ternjc-ta .dibaweh ini:
a. Tentang djam tibanja autobus2 di-Zuiderpr.rk dari
orang2 .Jang tidak bernict pergi kegeredjo diobah den
ditetap'kan pada sèlr>.mbat2nja djr.m 11.00;'
b. Tentang djam afdeling2 sudah hr.rus mengambil tempatnja dilapangan parede, ditetapkr.n prd'c d j cm 11.50
t» Tentang djam Vaandel' dengan' vcnndelwacht mcsuk kelapangan ditetapkan pada djnm 11.35;
d. Tentang djam v/akil2/Anggaute2 Peiaeriiitc-h tiba dilapangan parade, ditetapkan pr.dc dj?n 11.55;
e. Tentang djam "Mars door de stad" jr-ng tidak bisa ditawar-dari Politie,ditêntukan pad.?. djr.m. l^-.OO.
(djam mulai berangkat dari Zuiderpcrk)
Sekian adalah ketersngan mengenr.i porobnlicn djam dan
"AWeys Resmi" pada hari peringafcan itu. ïorlmplnh hormat
kami disertai dengan salcm 0?anah.-Air jarig, bebas.
"Mens-Muria"
•
.
At'a's nama Comité tersebut,_
i
•;»

IX.

c^-

.-.diaampaikan untuk ketahuaJl-kepada:
Wakll2/Anggauta2 Pemarintah EMS.di Nederland
Orgcnisasi2 Geredja dsb.nja.

•J.MAÏLUHtTJ.

LAMPIRAN dr.ri surat ederan Comité Perin&'atnn 8 trhun K.M.S
ttgl.29-3-1958 nr.037/8.i
*' ^

ATJARA--RESMI.
da r i
HARI PERINGATAN DELAPAN TAHUN UöIA
NEGARA REPÜBLIK MALUKU SELATAH.
DJUMAAT tgl. 25'.April 1958.-_
Djcm

09.30 - 11.00 KEBAKTIAN di Valkenboskerk bertempat di
Loosduinsekade 359
11.00 Semus bus2 harus teleh tibc. di "IFOAKG"
dari Zuiderpark dekat ROLSCILUTSSïTEAAN,
dimrna tersedia toilet.(yratis)
VAANÉEL
dengari Vcandelwacüt mr.,suJc Ifepangsn
11.35
11.50 Wakil2/Anggaut?.2 Pemerintr-.h E.IvI.S. tiba
dilapongan. Pemèriksoan pcsukan pejnba'risan.PIDATO oleh PJM. Ir. J.A.EAJÏU3AMA, Menteri
R.M.S. jcng mendjabat Kepaln t'isi Politik.
D E F I L E.
14.00
"MARS DOOR DE STAD": Mulni berdjr.lsn menurut route Zuiderpork - Droomlever .Fortuynweg - Veluweplein -. de Lr.rijweg - Loosduinsekade - RégentessejLcan - Newtonötrcat
- Cbnradkade - Marriixstrcrt - Elrjadstrcct Piet Heinpleih - Hoge V/al - ïïoordeinde Heulstraat - Kneuterdijk. - Lange Voorhout Vos in 't tuinstrcat - Malistract - Nieuwe
Uitleg - Dierentuinbrug - Boorlcu'.n - Dierentuin.
15-30 Tiban'ja pembarisnn dan pembubr.ran pa3uksn2
di MALIEVELD.
16.00 - 18.00 PERTANDJNGAN sepak-bolr cntr.r? kesebelasan
bangss Maluku melr.wan kos.ebelrsan bangsa
Belenda dan berteflipat di-stcdion V.U.C,
terrein dekat Station- Laan v.Hieuw Ooat
(Dari Dierentuin/ïialieveld nc.ik lyn 7)
19.30 - 23.30 DIERENTUIN DEN-HAAG:
Pertundjukkan,PIDAïO oleh PJT^.Dr.J.P.NIKYULÜW, >//akil Umum RldS. diluar negeri.
P E N U T U P.
(Malam ini aksn dironaikcn oleh Drumband
dari Veteranen Legioen Nederland, Mena-Muria Kinstrels dan Perhimpunon Fluit).-oooOooo-

Is'.B.: Orang2 Jaag hendnk menonton pertroidingrn sepr.k bola
boleh dapatvmembeli ksrtjis pedr. str.dion jcng tersèbut
diatas. Harganja: Staanplar.tsen
f. 0,50
Overdekte tribune
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Betr :

Uitlating-en van

Typ

P,

:

Si.

Op 21.3.1958 werd van

ilet

volgende bericht ontvangen.

doelde
ne5e, dat de kampraden van ae B . P . i ï . I l . . - v ooraen in üecerland de opdracht van de H.Li.S.-leidinpaao.den gekregen, om per Acbonees ~azin eon bedra- bileen be brennen v a n f.20.-.
"
- o
Volrens
, zouden door de H.LL.S.-leidimr.
de plannen -ereed aijn gemaakt, voor de c'ooodis-e erKenniag van de "lïepublik 2.K.3." door een'rrotS morcndüieia.^oor de H.Li.o.-leiding zoa beloofd zijn, dat^naaere bijzonaerheden hierover bekend sullen worden -enaakt tijdens de viering van de onafhankelijkheidG,aag van ao _ULI.;i. op 25 april 1^53 in de Dierentuin te
|Den -laac.
beweerde met zekerheid te \veten, de t
e.e.a. verband hield net het artikel in "De
van & maart 1^5S, waarin de U.3.-generaal
aandringt op erkenning van de 3.L.3.

Verbinding: No. 12.

_

22 mei 1958.

Doss.: 170/144.
«
Onderwerp: Viering S-jarJ^^bestaan van de R. M. S.
Bijlagen: $.

Op vrijdag» 25 april 1958, werd door de Ambonezen
~ " ' % o \d ue ' s-Gravenhage het achtjarig bestaan van de
Republiek der Zuid-Molukken gevierd.
...... l
Met ruim 70 autobussen en andere vervoersmiddelen
— 3k—.............;_ _____ waren .+ 3000 Ambonezen van de diverse woonoorden in Nedern,i» 27 MFJ 10*59 la*nd naar Den Haag gekomen.
DAT.
"°
}
Van 9.30 tot 11.00 uur werd in de Valkenbo skerk ,
gelegen hoek Zuiderparklaan - Loosduinsekade, een korte
ïjp -- -r -------- dienst gehouden. Voorgangers in deze godsdienstoefening wa- ' •?,£
rdn"'Ds.
uit Bloemendaal enftPs.
uit
Den HaaS« Na &e godsdienstoefening sprak Ir. Johan A. MANUSAMA uit Rotterdam een kort woord van dank aan al degenen, die
zoveel voor Ambon hebben gedaan.
.-; ' Speciaal bracht hij dank aan de Stichting "Door de Eeuwen
Trouw" en aan de Commissie voor Ambonezenzorg (C.A.Z.), waarvan de leider, de heer')
, aanwezig was.
Te + 12.00 uur werd op de speelweide van het Zuiderpark te ' s-Gravenhage een parade gehouden. Ongeveer 1200
in uniform geklede mannen en vrouwen marcheerden in gesloten formatie naar de speelweide, alwaar zij zich in carré
rondom een podium opstelden. Bij de troepen was ook een
R. M. S. -vaandel met vaandelwacht , benevens een muziekkorps.
Te + 12.4-5 uur arriveerden op de speelweide de
leiders van de R. M. S., die op het podium plaats namen.
Van genoemde R. M. S.-leiders waren aanwezig; Dr.
J. P. NIKIJULUW,
,
, P.^., LQKOLLO en
Ko l . T AHAP ARY . $••>»•-: ' - ;

^t \v> •>»
Om 13.00 uur arriveerde Ir. J. A. MANUSAMA, Ministe
van Defensie van de R. M. S. , wiens komst met een trompetsignaal werd aangekondigd.
Nadat MANUSAMA, vergezeld van Kol. TAHAPARY, de
troepen had geïnspecteerd, sprak hij in het Maleis een rede
uit. Spreker herinnerde er aan, dat het heden 8 jaar geleden is, dat op Ambon de proclamatie van een vrij Ambon
werd afgekondigd. Wij hebben nooit de wapens tegen Indonesië
opgenomen, doch toen wij werden aangevallen moesten wij ons
wel verdedigen. Thans, na acht jaren, woedt op Ceram nog
steeds onze strijd voor de vrijheid voort. Spreker bracht
dank aan al degenen, die thans nog op Ceram onder leiding
vamDr. SOUMOKIL voor de vrijheid strijden.
Hij wekte de aanwezigen op niet te versagen en de
tijd in Nederland niet in ledigheid door te brengen, maar
zich voor te bereiden voor de taak die straks bij de opbouw
van de Z. Mo lukken wacht.
Hoewel de R. M. S. sympathiek staat tegenover de
strijd van de Sumatranen tegen D Jakarta, staat deze niet aar
de zijde van de tegenregering, die ook voorstander is van d«
eenheidsstaat. De huidige politieke ontwikkeling in Indonesië bewijst, dat de proclamatie van 25 april 1950 der
Zuid-Molukken niet onjuist is geweest.
Met de woorden "Ambon zal herrijzen" besloot hij
zijn rede i
Daarna werd het Ambonese Volkslied gespeeld. Vervolgens defileerden de opgestelde troepen langs de op het
- podium -

- 2podium opgestelde leiders.
De opep stelde troepen marcheerden te ± 14.00 uur
in gesloten formatie via de in de vergunning voorgeschreven
route naar de "Dierentuin", alwaar de stoet werd ontbonden
en de aanwezigen zich haastten naar het V.U.C.-terrein, alwaar een voetbalwedstrijd werd gespeeld tussen een Z.Moluks voetbalelftal en een combinatie van de club A.D.O. te
1s-Gravenhage.
Te 19*30 uur werd in de zaal van de "Dierentuin"
een feestavond gehouden, waarbij + 2900 Ambonezen aanwezig
waren, alsmede vele Nederlandse genodigden. De feestavond
werd geopend door Dr. J.F. NIKIJULUW, die in het Maleis en
Hederlands een korte rede hield. - Verder moge verwezen worden naar het hierbij gevoegde programma.
Te 23.30 uur werd de bijeenkomst gesloten.
Het geheel had een zeer rustig en gedisciplineerd
verloop.
EINDE.

STICHTING

" D O O R
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E E U UJ E N

T R C U tU"

Eindhoven, 22 april
Postbus 245

1958

Aan de lezers/lezeressen van "Oe Stem van Ambon" ,
Op 25 april aanstaande wordt herdacht dat acht jaar geleden
de Republiek Zuid iïlolukken een feit uierd. Op doze dag zijn er in
Den Haag - uiaar honderden Zuid iYlolukkers heen zullen gaan - verschillende plechtigheden en bijeenkomsten.
Onze Stichting nam op zich een grote mens van vele Zuid Molukkers en van vele Nederlandars te vervullen door esn VOETBALWEDSTRIJD te organiseren voor het ZUIDIYIOLUKSE ELFTAL.
Wij kregan hiervoor de beschikking over het U. U. C. -veld, gelegen
aan de SCHENKKADE in Den Haag, teriuijl een A. D. 0. -COiïiBIMATIE de tegenpartij zal zijn.
Komt U aanstaande vrijdagmiddag de medstrijd - die om vier uur aanvangt - bijwonen ?
De entreeprijzen zijn:
overdekte tribune en eerste rang
alle andere rangen
jongensrang

ƒ l,--,
" 0,50,
" 0,25.

Op verschillende plaatsen in Den Haag zijn er kaarten in voorverkoop
verkrijgbaar. Zie hiervoor de aanplakbiljetten.
Wanneer U de mogelijkheid ziet, komt U dan met gezinsleden,
vrienden en bekenden deze medstrijd bijwonen ? Is het U niet mogelijk
naar het U . U. C. -terrein te komen, spoort U dan anderen aan deze uedstrijd mee te maken ? Een flink gevuld U . U . C. -stadion zal voor de
Zuid fflolukkers een grote steun zijn. Niet in de eerste plaats door het
winnon van de uiedstrijd, maar tuel door het feit dat Nederland voor
deze zo geïsoleerde vluchtelingen belangstelling toont.
Zorgt U ervoor dat mij aanstaande vrijdag om vior uur een
flink bezet stadion hobben J
Met vriendelijke groeten,
hoogachtend,
STICHTING "DOOR DE EEUWEN TROUW",
A. Schiebergen , directeur.
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P R O G R A M M A
VAN DE VOORSTELLING TE GEVEN
IN DE DIERENTUIN TE DEK HAAG
OP 25 APRIL 1958
T.G.V. DE HERDENKING VAN
HET 8-JARIG BESTAAN
VAN DE REPOEBLIK MALOEKOE SELATAN.

o)(o

aanvang 19.30 u.

^ P r o g r a m m a .
• 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening.
Rede van Z.E. Aig.VertiRMS.Dr.J.P.lTIKIJULUW.
Drumband van het Veteranen Legioen Nederland,
Colonne stok.
Menari lenso.
Colonne sabel.,

7.;

tyekalele: M,a r o .

8.

Mena Moeria Miaatrels.
. • • ' . - . ' •

9.
10.

Tjakalele Taüimbar.
Pakaian Zebangsaan.

11.

Tudju lompat.

PAUZE

In de pauze zal muziek worden ten gehore
gebracht door de Mena Moeria Minatrels, de Drumband v,.h« Veteranen Legioen Nederland en-de fluitorkesten van "Schattenberg" en "Vught",

v

12.
15«
14.
15-

Tjakalele bulu ajam.
Pantjing ikan.
Ifenarl bulu a j ara.
Me na Hoer ia Minstrels.

16.

Itenari Holot.

17.
18.

Me n ar i slok Taaah Air.

Bovenstaand programma wordt gegeven
door de kinderen van Geleen, Yught, Schattenberg en Maruta...
Be nummers worden hoofdzakelijk uitgevoerd door de jongeren uit de genoemde woonoorden.
A MB O N 5 A L H E R R I J 2 B N !
Lang lieve Mr.Dr. SoumoTril
.M e n a M o e r i a !

Mijn schildt ende betrouwen
Sijt Gij, o God, mijn Heer,
Op U so wil ie k bouwen
Verlaet mij nimmer meer.
Dat ieK doch vroom mag blijven
Uw dienaer t'alleratont,
De tyranny verdrijven
Die mij mijn hert doorwont.

Hena masa waja, let i oeni noea-o
Joeri taai beja salan'e kotika-o ,
Hena masa waja, leti oeni moea-o
Joeri tasi beja .salan'e kotika-o ,
A oleh roemah- 'e, roemah singgih sepa- 'e,
E - pau-ni ité, kibiratoe hira rolio
Hena masa waja, leti hoeni moe a- o,
Joeri taai beja salané kotika- o.

9 juni 1958

RAPPORT VAN E
AAN HC(GAW)

No.
: 67124
Betr. : Regering van de Republiek van de ZuidMolukken.
Typ.

: C

AC D/ fr f
\.vh-

i

DAT

10 JUNt 1S58

Op 30 mei 1958 werd van
het volgende bericht ontvangen :
Uit
bleek, dat het congres van
de Wereld Raad van Kerken niet zal plaats hebber
in juni 1958,
doch in
augustus 1958.
Het staat echter nog niet vast of MA^USAMA aan
dat congres zal kunnen deelnemen. De reis naar
Brazilië wordt namelijk in groepsverband gemaakt
via Amerika met een gecharterd vliegtuig.
Na een verblijf van 12 dagen in Amerika, zal de
reis naar Brazilië plaats hebben.
MANUSAlïA zal dus een visum moeten hebben
voor Amerika. Op vroegere verzoeken om een visuc
voor Amerika, werd steeds afwijzend beschikt.
De kans bestaat dus, dat het verzoek thans wedei
om van de hand zal worden gewezen.
Enige tijd geleden werd gemeld, dat de vertegenwoordiger van de republiek van de ZuidMolukken in Amerika,
, uit die
functie zou worden ontslagen. Kort daarna werd
genoemde vertegenwoordiger inderdaad als zodanig
ontslagen.
heeft zich van dat ontslag
echter niets aangetrokken en hij is tot heden
als vertegenwoordiger van de Zuid-Molukken blij.
ven optreden.
Bij de algemene vertegenwoordiger van de
Republiek van de Zuid-Molukken in Nederland, Dr
NIKYULUW, die
heeft ontslagen
is door andere leiders van de Republiek van de
Zuid-Molukken herhaaldelijk er op aangedrongen
het aan
verleende ontslag in
Amerika bekend te maken, bijv. door advertentie
in de dagbladen etc..
-2-

-2Dr. NIKYULUV/ meent echter, dat het voor de
zaak van de Republiek van de Zuid-Molukken niel
gewenst is het verleende ontslag in het openbaar "bekend te maken.
Dat
zich van het ontslag
niets heeft aangetrokken en zijn werkzaamheden
als zodanig voortzet is o.a. uit het volgende
gebleken.
Een niet "hij name genoemde Amerikaanse organisatie heeft MAWUSAMA een "betrekking "bij "bedoelde organisatie aangeboden.
Hij zou dan naast zijn werk voor deze Amerikaai
se organisatie ook zijn werk als hoofd van de
politieke missie van de Republiek van de ZuidMolukken in Amerika kunnen vervullen en het
werk van
kunnen overnemen.
Bo'vendien zou MA^TUSAMA dan in de gelegenheid
zijn in contact te komen met de Verenigde Naties, of althans met vertegenwoordigers daarvan. De Amerikaanse organisatie verzocht MAW3AMA spoedig te willen mededelen of hij de
aangeboden "betrekking zou willen aannemen.
Tot het aanvaarden van het aanbod van "bedoelde
Amerikaanse organisatie, heeft MA^USAMA zich
onmiddellijk "bereid verklaard; dat is ongeveer
2 maanden geleden. Daar MANTJSAMA op zijn schri:
telijke "bereidverklaring na ongeveer 6 weken
nog geen "bericht van meer "bedoelde organisatie
had ontvangen, heeft hij wederom een "brief geschreven en gevraagd of de organisatie zijn
eerste schrijven al dan niet had ontvangen.
Op 30 mei 1958 ontving MA^USAMA antwoord op
zijn "brieven. Daarin werd medegedeeld, dat het
"bedoelde organisatie ge"bleken was, dat
nog steeds vertegenwoordiger van de
Republiek van de Zuid-Molukken in Amerika is
en dat in verband daarmede het aanbod om MA^USAlvlA in hun dienst te nemen kwam te vervallen.
Het aanbieden van een "betrekking had in hoofdzaak tot doel MANU3AMA te helpen de "belangen
van zijn land in Amerika te kunnen "bepleiten.
Uit één en ander "blijkt, dat
tracht te voorkomen, dat een andere
vertegenwoordiger van de Re_publiek van de Zuid
Molukken naar Amerika komt.

18 juli 1958
RAPPORT VAN E
AAN HC(CAW)
No.

: 68658

Betr. : Mededelingen van "bestuursleden van de
B.P.R.M. S..

Typ.

J C
aY

•Al.

19 JULI 1938

l

3IJI.

Op 14 Juli 1958 werd van
het volgende "bericht ontvangen :
Op het kantoor van de B. P. R. M.S., Bazarstraat 50, Den Haag, werd door enkele "bestuurs
leden van genoemde organisatie het volgende
verteld :
Begin juli 1958 werd door
Pieter Willem LOKOLLO een vierdaags "bezoek gebracht aan Brussel, met het doel contact op te
nemen met de ambassade van Nationalistisch China te Brussel. Het initiatief hiertoe zou uitgegaan zijn van laatstgenoemde instantie.
Alhoewel de Chinese regering op Formosa
sympathiseert met de zaak van de R. M. S., heeft
zij tot dusverre noch de regering van de R. M. S.
willen erkennen, noch daadwerkelijk de strijd
van de Ambonnezen in de Zui d-Molukken gesteund.
Wel ging deze sympathie van de Pormo sa-regering
zo ver, dat Ir. J. A.MAfTUSAMA werd uitgenodigd
een "bezoek te "brengen aan Taipeh, hetgeen in
1957 dan ook plaats vond.
Na de laatste ontwikkelingen in Indonesië
en de (verkapte) steun, die daarbij door Nationalistisch China werd verstrekt aan de "rebellen" op Celebes, zou de regering van Chang-Kaishek thans genegen #ljn ook verder te gaan in
haar sympathie voor de zaak van de Zuid-Molukke
hetgeen dan zou gebeuren door :
1) eventuele erkenning van de R. M. S.;
2) daadwerkelijke steun aan de strijd op de
Zui d-Molukken , door wapenleveranties etc..
Dat LOKOLLO en niet MANUSAMA (de hoogste
vertegenwoordiger van de R. M. S. in Nederland)
naar Brussel is gegaan om hierover besprekinger
te voeren, had twee redenen.
-2-

-2-

In de eerste plaats wilde MANUSAMA na reeds
gesproken te hebben met het hoogste gezag op
Pormosa, geen "besprekingen meer voeren met lagea
geplaatste tussenpersonen in Brussel.
Op de tweede plaats heeft LOKOLLO "de oudste
papieren" in Brussel, gezien zijn langdurig
verblijf te Brussel vóór zijn komst naar Nederland.
Intussen zou ook van de zijde van de ambassade van Nationalistisch China in Parijs een
uitnodiging zijn ontvangen om nadere besprekingen te voeren.
Naar verluidt, zou MANUSAMA voornemens zijn van
deze uitnodiging wél gebruik te maken.
De bekende kolonel TAHAPARY zou MANUSAMA in het
geval van een bezoek aan Parijs vergezellen.
Overigens is bekend, dat de verhouding
tussen MANUSAMA en LOKOLLO niet al te best is.
MANUSAMA is de voorzichtige diplomaat, die veel
meer heil verwacht van een openlijke erkenning
van de R. M. S. door Nationalistisch China.
LOKOLLO daarentegen meent, dat daadwerkelijke
steun middels wapenleveranties etc. van veel
meer nut is voor de zaak van de R. M. S..
Wat de besprekingen van LOKOLLO, die nu
weer in Nederland terug is, in Brussel hebben
opgeleverd, is niets Jbekend geworden.
Wel zouden na zijn terugkomst, door hem en
, schriftelijk contact zijn opgenomen met sympathisanten van de R. M. S. in
Nieuw-Guinea en Australië (in welk land LOKOLLO
enige tijd verbleven heeft op zijn beruchte
reis met de "TIKI" naar Ceram).

R A P P O R T

V A N K/GH

No.
: 1455
Onderwerp: Mededelingen

Van
volgende vernomen.

werd d.d. 6 maart 1959

deelde
mede, dat het bezoek van"Ir MANUSAMA aan Canada een zeer
groot succes is geworden zowel voor hemzelf als voor de
R.M.S.. In het blad Mena Muria van 25-2-1959 is daarover
een artikel opgenomen. Na zijn terugkomst in Nederland
heeft MANUSAMA in een bijeenkomst van R.M.S.-leiders verslag uitgebracht van al hetgeen hij te Montreal heeft meegemaakt en daarbij ook enkele feiten genoemd welke h.t.l.
nog niet algemeen bekend zijn.
Tijdens een aldaar gehouden persconferentie, waarbij
aan MANUSAMA verschillende vragen werden gesteld, was
daarbij ook aanwezig een vertegenwoordiger van de Indonesische Ambassade te Montreal, een zekere
, die op
een gegeven moment zich tot MANUSAMA wendde en hem toevoegde "dat aangezien de R.M.S. niet bestaat, hij daarvan
derhalve ook geen vertegenwoordiger kan zijn". Hierdoor
was MANUSAMA in de gelegenheid op de conferentie, in het
openbaar, een juist beeld te geven van het ontstaan van
de R.M.S., de proclamatie en de verkiezing van de R.M.S.regering door het volk van de Zuid-Molukken, waartegen de
Indonesische vertegenwoordiger niets wist in te brengen.
Om zijn houding te redden, verklaarde deze tenslotte, dat
MANUSAMA zich toch maar niet ontzag om op een Indonesisch
paspoort te reizen en daarmede in feite toegaf Indonesiër
te zijn, waarna MANUSAMA ten overstaan van alle «anwezigen
verklaarde, dat betrokkene zich moest vergissen en zijn
van de Nederlandse Regering verkregen paspoort toonde,
waarmede de Indonesiër afdoende was verslagen.

Verder deelde hij mede, dat de R.M.S.-leiders en het
bestuur van de B.P.R.M.S. door de commissie Verwey-Jonker
werden uitgenodigd voor een bespreking op woensdag 11-$1959 in het restaurant Bellevue (?) alhier over het assimilatieproces onder de Ambonezen, waartoe genoemde commissie een eindrapport zal hebben in te dienen aan de Regering
24-3-1959.

R A P P O R T
No.

VAN

K/GH

: 14-54-

Onderwerp: Mededelingen

Uit
werd d. d. 4- maart 1959 het
volgende vernomen.
deelde in een gesprek mede in begin
februari te hebben verklaard, dat topfiguren van de
R. M. S. in december 1958 plannen hadden beraamd om van
Nederlanders die met de R. M. S. sympathiseren geld los
te krijgen. Dit is, zo zegt hij, volkomen waar gebleken.
Zowel de kas van de R. M. S. als van de B. P. S. was leeg
en zonder geld kon er geen actie worden gevoerd en de
dure reizen van; MANUSAMA worden bekostigd.
Doch niet alleen bij Nederlanders werd geld ingezameld, maar ook onder de Ambonezen in de kampen,
waarmede hoofdzakelijk}
was belast.
Hij deed voorkomen dat de United Nations op het
punt stond de R. M. S. als zelfstandige staat te erkennen
en daartoe MANUSAMA had uitgenodigd voor nadere besprekingen over te komen, waarvoor natuurlijk geld nodig
was. Per gezin zou slechts een bedrag van ƒ.20. — verschuldigd zijn. Later werd dit bedrag tot ƒ.40. — en
ƒ.100. — verhoogd en
l heeft vernomen, dat
aan een gezin in het kamp IJseloord zelfs een bedrag
van ƒ.500. — is gevraagd. Op deze wijze was er voldoende
geld binnengekomen en kon MANUSAMA weer eens op reis
gaan, doch niet naar Amerika voor een bespreking met de
Verenigde Naties zoals werd voorgegeven, maar naar Montreal in Canada voor een organisatie van studenten werkende onder de naam Model United Nations, welke hem inde
daad als Vertegenwoordiger der R. M. S. beschouwde en in
welke hoedanigheid hij ook aan het congres zou deelnemer
en het woord voeren.
De Indonesische Ambassade aldaar heeft toen middels Indonesische studenten, die ook aan het congres
deelnamen, protest laten aantekenen tegen de officiële
aanwezigheid van MANUSAMA en het feit dat hij in deze
hoedanigheid het woord zou voeren, en hebben gedreigd,
indien hem dit toch zou worden toegestaan, de Indonesische deelnemers aan het congres zich zouden terug trekken waarbij de Japanse deelnemers in opdracht van de
Japanse Ambassade zich aansloten. MANUSAMA besloot toen
van deelname aan het congres af te zien. Het gevolg
hiervan was dat deze houding de aandacht trok en niet
alleen de organisatoren van het congres maar ook de
pers en televisie-commentators de houding van de Indon.
en Japanse Ambassades als ondemocratisch bestempelden,
waardoor MANUSAMA juist in het brandpunt der belangstelling kwam en de gelegenheid kreeg in conferenties en
vraaggesprekken de belangen der R. M. S. naar voren te
brengen. Het toeval wilde dat een der vertegenwoordigers
van de Indonesische Ambassade aldaar op 4- februari j.l.
aan de pers had verklaard, dat de Zuid-Mo lukken geen
bezet gebied is, doch een rustig deel van Indonesië
vormt, tv£3^t3o Vrudist dezelfde dag het Reuter Persbericht
- 2-

- 2werd omgeroepen, dat 5 plaatsen op Ceram door de Indon.
Luchtmacht waren gebombardeerd om R.M.S. strijdkrachten
aldaar op te ruimen. Deze tegenstellingen werden op 5
februari in alle bladen welke in Canada verschijnen
naast elkaar geplaatst, waarmede het diplomatieke incident onder de aandacht van het Canadese volk kwam, waardoor werd bereikt dat er enorme belangstelling voor de
belangen der R.M.S. werd gewekt en de zending van
MANUSAMA een groot succes werd.
NAar
vernam zou
MANUSAMA dit succes voor een groot deel te^danken hebbei
aan de voorzitter van het congres, de Indiër
, die hem daarbij heeft geadviseerd en hem in contad
bracht met Canadese journalisten, radio- en televisiecommentators .
zegt te betwijfelen of het Reuter-bericht
omtrent het bombardement op Ceram op waarheid berust.
De daarbij genoemde plaatsen Sala, Talipi, Tanah Binga,
Kalimati en Amasono bestaan volgens hem op Ceram niet.
Wel echter Tala en Amasana. Ook heeft geen enkel blad
in Indonesië melding van dit bombardement gemaakt, terwijl ook de Indonesische radio-omroep hiervan niets berichtte.
Voorts zegt
dat
bij de inzameling
van gelden ook heeft verklaard,dat deze behalve voor
de reis van MANUSAMA tevens dienden voor de betaling
van reeds aangekochte wapens voor Ceram, welke bereids
in geheime depots te Singapore zijn opgeslagen.
"TAHAPARY - aldus
- die conform de onderlinge afspraak van de R.M.S.leiders ongeveer 2 maanden
zich h.t.l. heeft schuil gehouden en begin februari j.l
weer te voorschijn kwam, verklaart nu in Manilla te
zijn geweest en contact te hebben gelegd met
van de Indonesische tegenregering.
Hij bevestigt het bericht
omtrent de
aankoop van wapens en verklaart te Manilla een regeling
te hebben getroffen met 2 Nederlanders en 2 Ambonezen
om de wapens van Singapore naar Ceram over te brengen.

De reis van MANUSAMA naar Montreal zal grotendeels
wel betaald zijn door de studentenorganisatie aldaar en
van de aankoop van wapens voor Ceram gelooft hij
niets. De kwestie is dat
_ .
als wettige
en enige vertegenwoordiger der R.M.S. eerst in Nieuw
Guinea en later in Nederland verzocht heeft om teruggavi

_ 5 —

van het motorschip Hoa Moa en de zich destijds daarin
"bevindende lading kruidnagelen, vertegenwoordigende een
zeer grote waarde. Het schip ligt nog steeds aan de
ketting te Sorong, maar de lading is inmiddels verdwenen en werd daar ondershands verkocht door toedoen van
MAMJSAMA.
Deze is nu bevreesd dat dit zal uitlekken en poogt
thans zijn naam te redden door het geld bijeen te brengen dat hij destijds heeft verdonkeremaand.
In antwoord op zijn verzoekschriften heeft NANLOHÏ
juist enkele dagen geleden bericht ontvangen van zijn
advocaat dat de Nederlandse Begering afwijzend heeft beschikt op teruggave van de Hoa Moa, doch dat t.a.v. de
lading nog geen beslissing kon worden genomen, aangezien
deze blijkt te zijn verdwenen. Deze kruidnagelen waren
het eigendom der vroegere R.M.S.regering, waarover
de verantwoording duoeg en welke destijds bij
zijn aanhouding op Nieuw-Guinea door het Gouvernement
aldaar in beslag werden genomen. Hijzelf was hierbij
ook financieel betrokken.

24-3-1959.
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Op 20 april 1959 werd het volgende vernomen.
In het blad "Nieuws in het kort over de Republiek
Zuid-Molukken" gedateerd 25 maart 1959 no.2, komen twee
artikelen voor.
Ie.
"De Kamerverkiezingen 1959 ia Nederland", waarin
naar voren wordt gebracht dat 4 van de 12 politieke partijen welke aan de verkiezingen deelnamen, de strijd der
Zuid-Molukken voor hun zelfbeschikkingsrecht in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen, n.l. de S.G.P., de
A.R.P., de V.V.D. en de G.P.V. en voorts dat 91.000 kiezers
een voorkeurstem hebben uitgebracht op het K.V.P.-lid
K.van RIJCKEVORSEL, die bekend staat als "Ambon-advocaat",
zodat deze, hoewel op de K.V.P.-lijst op een niet verkiesbare plaats voorkomende, nu toch in de gelegenheid wordt
gesteld op een meer onafhankelijke manier voor Ambon's rechi
in de 2e Kamer op te komen.
2e.
"Wat Ambon van Nederland verwacht", waarin wordt
betoogd, dat de tegenwoordige internationale positie van
Nederland, door haar deelname en bijdrage aan de Navo, nu
vele malen sterker is dan in de jaren 194-5-194-9» waardoor
de regering thans in de gelegenheid is de aandacht van de
internationale wereld en de Verenigde Naties op het nog
onopgeloste probleem van de Zufd-Molukken te vestigen,
steunverlening aan de Zuid-Molukse leiders b.v. door opname van een Zuid-Molukker als adviseur in de delegatie
bij de Verenigde Naties, geschikte jonge Ambonese krachten
in de gelegenheid te stellen op kantoren en staatsinstellingen vaardigheid en ervaring op te doen ten behoeve van
de Zuid-Molukken en Nieuw-Guinea in de toekomst en het
plegen van regelmatig overleg met de Zuid-Molukse leiders
of, indien deze 4 punten niet uitvoerbaar mochten zijn,
dat van de Nederlandse Regering althans geen tegenwerking,
daden dan wel uitlatingen worden verwacht welke de ZuidMolukse zaak zouden kunnen benadelen.

1-5-1959.

H A P P O R T VAN K/CH

NO. : 2378

[_,. -5 FEB. 1960

Betreft:

Van

werd vernomen
op 25.1.60 als-volgt

''Het is vooriMANUSAMA en zijn medewerkers blijkbaar erg
gemakkelijk om naar het buitenland te reizen. MAKUSAMA heeft
destijds zelfs een bezoek aan Formosa,gebracht. Hoe zij
het met hun paspoorten voor elkaar kunnen krijgen, begrijp
ik niet. Voor het contact met leden van de Permesta, waarove
MANÜSAMA op zijn laatste persconferentie gesproken heeft,
zijn uiteraard ook Ambonnezen van de B.P.S.M.S. naar het
buitenland geweest, doch het is mij niet bekend wie dat
waren. Wel heb ik vernomen, dat de chef-staf van het leger
der R.M.S.f TAHAPARY., reeds vóór januari 1960 naar het
buitenland Is vertrokken. Hij zal zeker als militair met
leden van de Permesta in het buitenland over militaire aangelegenheden confereren, nu er blijkbaar besloten is tot
samenwerking van de B.PjM.S. en de Permesta.
Het is mij niet bekend waarheen hij is gereisd, doch hij
beschikte wel over vrij veel geld. Alle bij de B.P.R.M.S.aangesloten woonoorden van de Ambonnezen, hebben elk ƒ 400.bijeengebracht voor reis- en verblijfkosten van TAHAPARY".

/f. 2.60

REPUBLIK MALUKU SELATAN
REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN

VOORLICHTINGSDIENST
Telefoon K 1800-764',

Rotterdam, Plelnweg 170 b

Communiqué:
Zijne Excellentie dr. 3.P. Nikijuluiu en Zijne Excellentie ir. J'. A. IKlanusama resp. gevolmachtigde en minister van
de Republiek Zuid-fflolukken hebben in een telegram aan iïloise
Tshombe, premier van de Republiek Katanga, hun gevoelens van
warme sympathie uitgedrukt voor zijn opkomen voor de rechten
van de mens tijdens het uitbreken van muiterij tegen de blanken
in zijn land.
Als Zuid-iïlolukkers die 10 jaar geleden hun republiek
uitriepen om te voorkomen met Indonesië in het verderf gestort
te u/orden, begrijpen zij de proclamatie van de Republiek Katanga
en zijn zij bereid Iïloise Tshombe alle mogelijke hulp te verschaffen .
Rotterdam, 13 juli

1960.

R A P P O H T VAN K/CH.
No.

: 278?

Betreft: Amboneese aangelegenheden.

Van

werd op 27 juli 1960 het volgende vernomen.
zou nog steeds een ca. 200-leden tellende aanhang hebben en wel voornamelijk in de Amboneese woonoorden te Barneveld - Hooghalen en Muiderberg.
Van deze aanhangers zou
maandelijks een bijdrage in
geld ontvangen. #et is niet bekend hoe groot deze bijdrage is.
De leider van de H.M.S.-regering in "ederland, Ir. Johan Al var e z MANUSAMA, zou na het voorgaande vernomen te hebben, een rondschrijven aan
de Ambonkese woonoorden gericht hebben, waarin hij tegen
waarschuwt.
Een aantal Ambonfcezen vond dit maar een halve maatregel en had
Jurj liever gezien, dat MANUSAMA - net als het hoofdbestuur van de
C.B.A.M.S. dit had gedaan - door middel van een rondschrijven de kampraden had opgedragen er op toe te zien, datfaan
de toegang
tot de woonoorden werd verboden.
Intussen zou MANUSAMA zelf 'wederom een algemene order aan de
woonoorden hebben gegeven, dat per Ambonees gezin wederom een bedrag
moest worden geïnd - ditmaal groot ƒ.100.-, welke biadrage ook nu weer
net als bij de voorgaande heffing van f.kOO.- per gezin, bestemd zou
zijn voor de aankoop van wapens voor de strijd op Ceram.
Daar bij de voorgaande heffing van f.kQO.- was gezegd, dat de
R.K.S.-leiding in Nederland de bewijzen zou overleggen, dat daarvoor
wapens waren gekocht, maar dit bewijs nooit gegeven werd, voelen vele
Ambonezen er nu niets voor om nogmaals ƒ.100.- op te brengen.
Overigens beweert MANUSAMA nog steeds, dat de nu reeds een jaar lang
afwezxige "chef-staf" van de R.K.S.-strijdkrachten, Levinus TAHAPARY,
zich "ergens in het Verre Oosten" bevindt, teneinde contact te houden
met Dr. Ch. SOUMOKIL op Ceram en de Ambonese strijders aldaar van
wapens te voorzien.
Teneinde de weerstand te overwinnen van enkele invloedrijke ledei
van de "Badan Perwakilan Republik Maluku Selatan" (BPRMS), heeft
MANUSAMA nu de voorzitter van de kampraad van Hooghalen^ _
, gebombardeerd tot "generaal van het R.M.S.-leger", en het lid van dezelfde kampraad
tot "kolonel".
Van deze benoemingen hebben beiden een schriftelijk besluit van
MANUSAMA ontvangen.
/> -' •' ;: '
^ '/;' ":
De^volgende prominente Ambonezen! Pieter Willem ipKOLLO,
en
, zijn aan MANUSJfcMA gebonden, doordat
zij maandelijks een tcfüage van laatstgenoemde ontvangen. Uit welke
middelen MANUSAMA deze toelagen betaalt, wist
niet te zeggen.
De kloof tussen MANUSAMA en de CAAKS heeft zich nog verbreed,
o.m. doordat MANUSAMA een mislukte poging heeft gedaan om zich met
interne CKAMS-zaken te bemoeien.
Verder heeft .cANUSAMA de CHAMS-leMing "opgedragen om zich bij d'
besluiten....
.2.

- 2-

besluiten van "Commissie Ambonese Zaken" (CAZ) neer te leggen, zoals
bij de z.g. "zelfstandigheids-regeling" en bij hef'huurbetalen".
De CRAMS-ieiding heeft n.l. deze besluiten vaa CAZ naast zich neergelegd, daar zij nog steeds van mening zijn, dat zij als milituten van
het voormalige KNIL in dienstopdracht naar Nederland zijn gekomen en
hier ten onrechte zijn gedemobiliseerd.
•Vederom heeft de CRAMS-ieiding nu het voornemen een proces tegen
de Nederlandse Staat te beginnen, ditmaal terzake de "onrechtmatigheid van huuroplegging".
Volgens
zou het alles bij elkaar genomen niet zo vreemd
zijn, wanneer de CRAMS-le*ding er toe over zou gaan het gezag van de
H.M.S.-leiding in Nederland niet meer te erkennen. Dit temeer, daar
het CRAMS-bestuur de overtuiging heeft, dat MANUSAMA berichten van
Dr. SOUMOKIL op Ceram voor de Ambonezen in Nederland achterhoudt»
Dit is voor
aanleiding om te proberen buiten de RMS-leiding in Nederland om, contact te zoeken met Ceram of met SOUMOKIL.
neemt aan, dat dit niet zo moeilijk zal zijn, nu regelmatig
Nederlandse militairen naar Nieuw Gruinea vertrekken.
Ook heeft
gedacht aan de mogelijkheid om zelf als vrijwilliger op Nieuw-Guinea dienst te nemen, dsSb hij de Nederlandse /iationaliteit heeft en zelf sergeant-majoor in het KNIL is geweest*
5.8.60.

R A P P O R T
No.

VAN K/CH.

: 2816

Betreft: R.M.S. en Indonesische rebellen..

Van
werd op 17.8.60 het volgende vernomen:
De vertegenwoordigers in Nederland van de Republiek der Zuid-Molukken
zouden geen contact meer wensen te onderhouden met de vertegenwoordigers van de z.g. tegenregering op Sumatra. Wel onderhouden zij nog
contact met de vertegenwoordigers van Menado. Met dezen willen de
leiders van de Zuid-Molukken wél samenwerken, omdat zij niet de eis
stellen, dat de proclamatie waarbij de Republiek der Zuid-Molukken
werd uitgeroepen ongedaan wordt gemaakt, zoals de tegenregering op
Sumatra dat eist.
Kortgeleden zou MANUSAMA een gesprek hebben gehad met een Menadonese vertegenwoordiger, die illegaal de Nederlandse grens zou hebbei
overschreden.
26.8.60.

i V

B A P P O H T
No.

VAN K/CE.

: 2817.

Betreft: S.M.S. en Katanga.

Van
werd op 17»8.60 het volgende vernomen:
De vertegenwoordigers in Nederland van de Hepubliek der Zuid-Molukken
(I5V MAWüSAMA en Dr*'.NIKlJULUW) zouden bericht van TSJOMBE hebben ontvangen, dat hij instemt met hun plannen Ambonese militairen uit Nederland naar Katanga te zenden. Een groot aantal Ambonezen zou zich hiervoor hebben aangemeld, doch bedoelde vertegenwoordigers wensen, vóórdat deze Ambonezen naar Katanga vertrekken, zekerheid hebben, dat zij
later weer naar Nederland terug kunnen komen.
De Ambonese leiders vermoeden echter dat, nu TSJOMBE troepen van
de V.N. heeft toegelaten, hij de Ambonese militairen niet meer nodig
zal hebben.
Set bericht, dat de Ambonese leiders van TSJOMBE hebben ontvangen
kwam waarschijnlijk via een vertegenwoordiger van zijn regering in
Brussel.
26.8.60.

19 OKT. 1960
R A P P O R T

No.

V A N K/CH.

*'

: 2907

Betreft: R.M.S.

In het blad "Nieuws in het Kort over de Republiek Zuid-Molukken"
gedateerd 25 augustus j.l. no. 7, zijn 2 artikelen opgenomen, betreffende:
1. "Katanga en de Zuid-Molukken", waarin wordt gewezen op de grote
overeenkomst in de actie van Katanga en die der Zuid-Molukken van
10 jaren geleden. Verder vermext het artikel, dat behalve het
telegram, dat de R.M.S.-leiding op 13 juli j.l. aan TSHOMBE van
Katanga zond, de R.M.S.-leiding in een telegram aan de Secretaris
Generaal der V.N. ernstig protesteerde tegen diens besluit om
V.N.-troepen naar Katanga te zenden, terwijl het artikel verder
vermeldt, dat de Zuid-Molukse Vertegenwoordigers, indien nodig,
bereid zijn een detachement militairen naar Katanga te sturen.
2. "Premier TSHOMBE's antwoord op het telegram der Z.-Molukse leiders
waarbij deze telegrafisch zijn dank betuigde voor het Z.Molukse
aanbod en verklaarde, indien npdig-T dna-r^an gah^nik te zullen
maken.
14.10.60.

H A P P O R T VAN K/CH.
No.

: 3060

Betreft: R.M.S.-leiding.

Van
werd vernomen, dat
in
de woonoorden TOOT Ambonezen in Nederland geruchten gaan, dat de
"Vertegenwoordiger van de B. M. S. in Nederland*1: Ir. J. A. MANUSAMA,
binnenkort weer een inzameling van geld en sieraden in de woonoorden
zal houden, nodig voor de aankoop van wapens voor de strijd op Ceran
Ter stimulering van dit plan zou MANUSAMA gebruik maken van het volgende argument: "nu de verhouding tussen Nederland en Indonesië dagelijks slechter wordt, zal de Nederlandse regering wel een oogje
dichtknijpen voor wat betreft de plannen van de R. M. X. -leiding in
Nederland, om de strijd van Dr. SOUMOKIL op Ceram te steunen".
Het bestuur van de C.R.A.M.S. staat echter geheel afwijzend
tegenover deze komende inzameling, daar zij van mening zijn, dat hei
onmogelijk is om wapens naar Ceram te zenden en het geld wel weer g<
bruikt zal worden voor privé doeleinden van de K. M. S. -leiders in
Nederland.
14.1.61.

DüPi.
RAPPORT VAN K/CH.
No.

DAT.

9 APR,

: 3687

Betreft : Radio-uitzendingen door R.M.S.-partiaanen op
Ceram en de strijd van Dr. SOUMOKIL.

In een gesprek
vestigde
de aandacht op het artikel voorkomende in het blad "Nieuws
in het kort" van 25 februari j.l. omtrent de in Nieuw-Guinea
opgevangen radio-uitzendingen vanuit Ceram en zei, dat deze
berichten geen verzinsels zijn zoals sommige tegenstanders
van de RMS beweren, doch de absolute waarheid. Nadat eerst
van landgenoten in Nieuw-Guinea berichten waren ontvangen
dat zij radio-uitzendingen uit Ceram hadden opgevangen, ontving de RMS-leiding htl. nu kort geleden 2 brieven, welke,
alvorens hun bestemming te bereiken een grote omweg hadden ad
gelegd en afkomstig waren uit Ceram. Eén van deze brieven
bleek een persoonlijk schrijven van Dr. SOUMOKIL te zijn,
gesteld in de Engelse taal, waarin hij zich richtte tot het
Ambonese volk en verklaarde dat de strijd tegen de Indon.
bezettingstroepen nog onverminderd voortduurt en de RMS zal
stand houden totdat het bevrijdingsuur is aangebroken. Dr.
SOUMOKIL verzocht de RMS-leiders in Nederland zijn schrijven ter kennis te willen brengen aan alle buitenlandse regeringen. Dit is inmiddels geschied door toezending van een
fotocopie van het schrijven aan alle buitenlandse vertegenwoordigingen in Nederland, behalve de 'communisten^ 7
De 2e brief was een legerorder van de chef-staf'op Ceram
genaamd
, gericht aan alle RMSers op Ambon en elders,
waarin hij hen verzocht geen gehoor te geven aan de oproep
van SOEKARNO om de wapenen neer te leggen.
Hij deelde verder mede dat als gevolg van de weigering
om zich op Jp oktober 1961 over te geven, de R.I. een strafexpeditie uitzond tegen de RMS-troepen op Ceram, waarna een
veldslag werd geleverd welke geheel ten voordele van de RMS
verliep, waarbij veel wapens en ammunitie werden buit gemaakt en ook een zender. Daardoor is het thans weer mogelijk
zich met de buitenwereld in verbinding te stellen. Inderdaad werden daarna in Nieuw-Guinea, Singapore, Manilla,
Australië* en Indonesië* meestal 2 maal en soms 3 maal per
week radio-uitzendingen in de Nederlandse , Engelse en
Franse taal uit Ceram opgevangen op een golflengte welke
schommelt tussen de 20 en 40 m band. De uitzendingen worden
door Indonesië* echter dikwijls zwaar gestoord.
Van bovengenoemde beide brieven werden ook foto-copieê"n
gezonden aan Elseviers Weekblad ter opname. Het is nog niet
bekend of de redaktie tot publikatie over zal gaan.
6.4.62

Verbinding: No. 12.

2 mei 1963.

Doss.: 170/153.
Onderwerp: Optocht Ambonezen.

Op 25 april 1963 te ongeveer 10. 30 uur verzamelde zich. een aantal Ambonezen op het beschelpte
pad van het Lange Voorhout nabij de gedenknaald voor
de Hertog van Saxen "tfeimar te ' s-Gravenhage.
Dit aantal, bestaande uit ongeveer 200 mannen, vrouwen en kinderen, stelde zich in optochtforinati
op, met zich meevoerende enkele Nederlandse vlaggen,
geflankeerd door de R.I.Ï.S. (Republiek Maluku Selatan)vlag en een tiental spandoeken waarop de volgende leuzen te lezen waren:
1. V/ij zijn niet vrijwillig naar Nederland gekomen.
2. 13 jaren ballingschap hebben onze geest niet gebroken.
3. Ondanks geen steun van het buitenland blijft de
Republiek Zuid-Mo lukken doormarcheren.
4-. De Nederlandse Hegering heeft gegarandeerd ons zelf
beschikkingsrecht te verwezenlijken en te bevorderen.
5>. Nederland en de TJnci machteloos ...... de Republiek
Zuid-Molukken strijdt onverdroten voort.
6. Weet gij te vechten voor Uw vrijheid?
V<ij willen het niet minder doen.

7. Kunt gij leven onder vreemde dwingelandij?
flij ...... zeker niet.
B. De vrijheidsdrang van een volk is niet te onderdruk
ken.
9. De Zuid-Molukse jeugd is een stevige steunpilaar
van de R. M. S.
10. «ij zijn geslagen maar niet verslagen.
Een delegatie van vier Ambonezen uit deze
groep begaf zich vervolgens naar het gebouw Korte Vooi
hout l, alwaar aan de Commissaris van de Koningin vooi
de Provincie Zuid-Holland een petitie werd aangeboden.
Hierna marcheerde de groep via Korte Voorhout, Bosbrug
Koningskade naar de Dierentuim. Hier werd de optocht
ontbonden.
- In -

- 2In het restaurant van de Dierentuin werd een
persconferentie gehouden. De pers werd te woord gestaa
door Ir. J. A. LLANUSAMA
P. W. LOKOLLO
, Dr. J. P.
' <
Nadat de pers om ongeveer 11. JO uur de zaal
had verlaten, richtte Dr. NIKIJULUïï het woord tot de
aanwezige Ambonezen in de zaal, -waarbij gebruik werd
gemaakt van de Maleise taal.
Hij deze 13-jarige herdenkingsbijeenkomst va
de proclamatie van de H. M. S. wekte spreker zijn toehoorders op om voort te gaan met hun strijd en streven
voor een vrij "Zuid-Molukken". Hij wees er op, dat de
.Nederlandse Regering zowel de Ambonezen als de Papoea'
garanties heeft gegeven voor hun souvereiniteit. In
beide gevallen hebben de Nederlandse Regering en het
.Nederlandse volk de belofte niet gestand kunnen doen.
Dus wij kunnen geen vertrouwen meer stellen in de Nederlanders. Bij de Nederlanders gaat de handel vóór
de politieke belangen van andere bevolkingsgroepen.
De Nederlandse vlag is geen vlag meer van moed en rech
vaardigheid, maar &et is een "vlag van de handel" geworden. Aldus Dr. NIKIJULUtf.
Verder drukte spreker zijn toehoorders op
het hart zich niet te laten verleiden OEI zich te scharen aan de zijde van de landgenoten die naar Indonesië
wensen terug te gaan. Hecht geen geloof aan de mededelingen otfer de teruggekeerde groep Ambonezen, zonder
ons eerst hierover geraadpleegd te hebben.
Ook moet men geen vertrouwen stellen in de
voorlichting van het commissariaat van Ambonezenzorg t
1 s-Gravenhage .
Wij gaan door met onze strijd, doch niet met
geweld of illegale middelen. Y.'ij leven hier in een democratische staat. Ai j kunnen alles vragen of zeggen.
De heren iïIA2TUoAüIA en LOKOLLO leverden in een
toespraak ook hun bijdrage t. 3. v. deze 13-jarige
H. M. S. -herdenkingsdag.
Het geheel verliep rustig.
Om 12.00 uur werd het officiële gedeelte van
de bijeenkomst beëindigd.
EINDE

Ho. ID 1188-63
Aan de Binnenlandse VeiligheidBdienst

te

'e-G r a v e n h a a e

Hierbij doe ik U toekomen een verslag
van de manifestatie gehouden door "ZuidMolukkers" ter gelegenheid van het 13-jarig
bestaan der republiek der Zuid-Molukken
op 25 april 1963 te Arnhem.

l mei 1963.

X

.

AD/
Diipl.

DAT. S 8 HE l «63

BUL

No.ID 1188-63

Verslag betreffende manifestatie "Zuid
Op donderdag 25 april 1963 werd, ter gelegenheid van d
herdenking van het 13-jarige bestaan der republiek der Zuid
Ho lukken, in Arnhem een manifestatie gehouden door een uit
ongeveer 400 personen bestaande, zich tot deze republiek aa
getrokken voelende groep onderdanen uit het voormalige
Nederlands-Indië. Het betrof hier bewoners van enkele woonoorden in de omgeving van Arnhem.
Bedoelde personen verzamelden zich op de Grote Harkt
en marcheerden in een gesloten groep naar de binnenplaats
van het Provinciehuis, waar zij zieh te omstreeks 11.- uur
opstelden.
Door de voorzitter en de secretaris van het herdenking
comité, :
die ook de leiding had van 4e
manifestatie, en
, werd in de hal van het Provinciehuis een petitie aangeboden, die, bij ontstentenis ra:
de Commissaris der Koningin in de Provincie Gelderland, aan
genomen werd door de Chef van diens Kabinet.
Graaf.
en
waren daarbij vergezeld van enke!
groepshoofden.
In deze petitie, die geen concreet verzoek inhield en
die niet bestemd was om naar de Ministerraad of naar de
Kroon te worden doorgezonden, werd een beroep gedaan op net
zelfbeschikkingsrecht, zoals dit ia vastgelegd in het Handvest der Verenigde Naties. Naast het begrip, dat er werd
getoond voor de moeilijke omstandigheden waarin de Hederlandse regering ten deze verkeerde, werd er begrip gevraagd
voor de moeilijkheden der Zuid-Molukkers in verband met het
woonklimaat e.d. hier te lande. De petitie besloot met de
belofte dat de manifestanten zich als goede burgers van
het gastland zouden blijven gedragen.
De bedoeling van de manifestatie op de binnenplaats
werd verduidelijkt door spandoeken met opschriften als in
de bijlagen dezes vermeld.
Na het afgeven van de petitie en de manifestatie op 4e
binnenplaats werd een mars door de binnenstad gehouden*
De route was: Grote Harkt, Kerkplein, Bakkerstraat, Yijselstraat, Ketelstraat, Land van de Markt, Koningstraat, Grote
Markt. De in de vorige alinea bedoelde spandoeken, de Iederland se driekleur en de Zuid-Molukse vlag werden in dese
mars meegevoerd. Te ongeveer 11.45 uur werd de groep ontbonden.
Zowel de manifestatie in het Provinciehuis als 4e mars
door de stad verliep ordelijk. De leiding had 4e greep,
waaronder veel vrouwen en kinderen, goed in de hand. Bijzonderheden hebben zich niet voorgedaan.

\n de zijde Tan net overheidstoezicht op de woonoorden
ETo.ID 1188-63,

voor Ambonezen e,a. werd vernomen dat aan deze Bianifestatie
ook enige, met name bekende, temmers van het woonoord Golf
Links te Arnhem hebben deelgenomen. Dit heeft in deze kring
verwondering gewekt» daar de betrokkenen, evenals de overige
bewoners van het woonoord Golf Links, behoren tot die groepe
Ambonezen, die steeds geijverd hebben voor terugkeer naar
Indonesië onder het regime van Soekamo» Van deze zijde ziet
men de aanwezigheid van deze personen als een kentering van
de gevoelens ten nadele van de huidige regering van Indonesi
De minder gunstige ervaringen die reeds naar Indonesië terug
gekeerde Ambonezen aldaar hebben opgedaan zouden aan deze
kentering niet vreemd «ijn.
Arnhem, l mei 1963.
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ACD/
Dupl.
DATUM 2 8 SER 1966
Bijl.
RAPPORT AAN

: CBF

26-9-Ï9S5"

VAN
NO.
BETR.

De Ambonezen en de R.M.S.

Bijl.: geen

Van

werd het volgende vernomen.

De terechtstelling van Chr. SOUMOKIL heeft verregaande
gevolgen gehad onder in Nederland verblijvende Ambonezen.
Vooruitlopende op de komst naar Nederland van de weduwe
en zoon van SOUMOKIL, werd op 25 en 26 juni 1966 een
congres gehouden te Assen, waaraan 400 Ambonezen, afgevaardigden uit alle delen van Nederland, deelnamen. Er
werden twee, belangrijke besluiten genomen, t.w.:
de vorming van een nieuwe regering van de Republik Haluku
Selatan. Tot president-opvolger van Chr. SOUMQKH» w^rd
gekozen Ir. J.A. hIANUSAMA.
"
Tot 1e vice-presldènt Dr. J.P. NIKIJULÜw^BTT tot tweede
vice-preaideat-P^W. LOKOLLD
- - .
Naast deze regering zullen nog vier diensthoofden worden
gekozen, namelijk een Hoofd afdeling Voorlichting, een
Hoofd voor de Politieke Afdeling, een Hoofd voor Interne
en Sociale Zaken en een Hoofd voor Opleiding en Culturele Zaken. Zodra deze vier diensthoofden zijn gekozen
zullen de namen bij rondschrijven worden bekend gemaakt.
Het tweede belangrijke besluit was de oprichting van
één algemene Ambonese organisatie onder de naam: "BADAN
PERSATOAN». Alle overige organisaties en groeperingen
worden in deze BADAN PERSATUAN opgelost, met uitzondering
van de H.P.I. en de "pro-SUKARNO-groep", waarop nog nader
wordt teruggekomen.
Wat voorheen nimmer mogelijk was, namelijk de bundeling
van alle Ambonese organisaties en splinterpartijen,
is een feit geworden. BelangrJJ^nog is de bereidwilligheid die door alle betrokkenen hierbij aan de dag werd
gelegd.

ACD/ ^09 £ o/
Dupf.

! DATUM

9 m. «358

Bijl.

Verbinding: No. 12.
Doss.: 170/165.

3 januari 1968.

Onderwerp: Demonstratie Ambonese Jongeren.

Op 27 december 1967 vond te 's-Gravenhage de
jaarlijkse demonstratie plaats, georganiseerd door de
centrale jongeren organisatie van de Republiek ZuidMolukken (R.M.S.) in Nederland.
Voor deze demonstratie verzamelden zich ongeveer 600 Ambonezen, meest jongeren, afkomstig uit verschillende woonwijken en woonoorden in Nederland, in
het gebouw van de "Dierentuin" te 's-Gravenhage.
Om ongeveer 10.$0 uur werd de groep in optochtformatie op het terrein van de dierentuin opgesteld, waarna de groep/ spandoeken, R.M.S.-vlaggen en
portretten van wijlen Mr.Dr.Chr. SOUMOKIL met zich meevoerende} zich in beweging zette om onder politie-geleide langs een vooraf vastgestelde route af te marcheren naar Plein 18ÏJ.
Voor het gebouw van het Ministerie van Algeme
ne Zaken werd halt gehouden. Een delegatie van 4 personen uit de groep demonstranten werd in het gebouw var
dit Ministerie toegelaten om aan de Minister-President
een petitie aan te bieden, welke petitie namens de Mini
ter-President in ontvangst werd genomen door Mr.
Daarna zette de optocht zich weer in beweging
om langs een vooraf vastgestelde route terug te marcheren naar het gebouw "Dierentuin".
Om ongeveer 13-00 uur ving in de grote zaal
van de "Dierentuin" een bijeenkomst aan.
Tijdens deze bijeenkomst werd door verschillende leiders van de R.M.S.-beweging het woord gevoerd.
Door de huidige President van de R.M.S.,
Ir. J.A. MANU3AMA, werd de in 1949 gesloten R.T.C, ovei
eenkomst tussen Nederland en Indonesië gememoreerd. De
nadruk werd hierbij gelegd op de overdracht^van het
gebied van het voormalige Nederlandsch-Indië aan de
R.I.S. (Verenigde Staten van Indonesië), waartoe de Molukken als een deel van de deelstaat Oost Indonesië
behoorden. Het Soekarno-Regiem heeft echter de
- eenheidsstaat -

/ 2eenheidsstaat R.I. gevormd, wat voor de Zuid-Molukkers
onder leiding van wielen SOUMOKIL aanleiding was om de
R.M.S. te proclameren, zulks gefundeerd op de R.T.C.akkoorden waarin het zelfbeschikkingsrecht van elke bevolkingsgroep in Indonesië werd gegarandeerd.
De 27ste december 194-9 is een historische dag
ook voor de Zuid-Molukkers, waarom de R.M.S.-aanhangers
deze dag jaarlijks herdenken met een demonstratie,
teneinde de Nederlandse Regering en andere V.N.-landen
te herinneren aan de door hun tussenkomst gesloten
H.T.G.-overeenkomst.
De demonstratie verliep zonder enig incident.
Om ongeveert>15.00 uur werd de bijeenkomst
in de "Diereutuin" beëindigd.
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13 december 1968

AAN: CFO
Ho.: 703**
Betreft

: Badan Pereatuan
(B.M.S.-Ambonezen Nederland)

Bijl.: 1Op 14-10-1968 werd
het navolgende Terno»en.
a.
•"""'

b.

c.

Als gevolg ran de souvereiniteits-overdracht v.an N.0»I.
aan de B.I.S.-regering en de door de Nederlandse regeri
gedane beloften kwamen in 1951 (op eigen verzoek) circa
12*000 Ambonezen (3500 gezinnen) naar Nederland.
(De gezinshoofden waren hoofdzakelijk KNIL-militairen).
Door geboorte aanwas is dit aantal thans gestegen tot
circa 30*000 personen*
Een deel van de naar Nederland komende Ambonezen had
deelgenomen aan de B.H.S.-opstand waarbij de Republiek
Malnku Salatan (los van Indonesië) op 2*f-4-1950 werd
geproclameerd»
Door optreden van de Indonesische troepen werd de opstand reeds in september 1950 neergeslagen, hetgeen ook
het einde betekende van de geforceerde Amboaese Bepubli
(R.M.S.).
In Nedeeland zette de B.M.S.-beweging haar activiteiten
voort onder leiding van Ir. J.A. MANUSAMA die zich uitriep tot President van de Begering in ballingschap van
de B.M.S.

- 2-

- 2In latere jaren verden in Nederland de vele R.M.S.
aanhangende groepen overkoepeld door de Badan Persatuan
thans bureau houdend te Den Haag, Bazarstraat 30.
Eet bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter
:
Vice-roorzitter
:
Secretaris
:
Secr. Speciale Zaken :
Commissaris met
speciale bevoegdheden :
Overige commissarissen:

De Badan Fersatuan stelt dat zij circa 25*000 ambonezen
overkoepel^.
d»

De R.M.S.-beweging wordt geruggesteund door de
"Stichting Door de Eeuwen Trouw".
De leiding van de R.M.S. heeft nog contact met de
Nationalistische Papua beweging in Nederland; het
"Front Nationaal Papua".

e.

De R.M.S.-beweging heeft altijd getracht de Nederlandse
Regering er toe te bewegen de Republiek Maluku Salatan
(proclamatie 2^-^-1950) te erkennen en daarmede (en hie
op vooruitlopend) een speciale status te verkrijgen voo
de in Nederland verblijvende Ambonees (Molukkers) en
hun organisatie.
In een poging de Nederlandse regering een "argeloze sta
in deze te doen zetten; heeft de Badan Persatuan (lees
Ds. METIARI) en waarschijnlijk in samenwerking met de
"Stichting Door de Eeuwen Trouw", een concept opgesteld
van een "Ontwerp van Wet betreffende de rechtspositie
van Zuidmolukkers".
Dit "Ontwerp van Wet" wil de B.P. aan de Minister van
C.R.M, aanbieden met de bedoeling dat deze door de
Nederlandse regering zal worden aangenomen.
Bedoeld "Ontwerp" als bijlage.

: '" . '
;.:>.,

.

'• .

ONTÏÏSRP 7AKffST-BBTREPPB!T7tB PB'* 'f
RECHTSPOSITIE VAK ZUI^KüIiüXEEaS. '

Alzo viij in overweging genomen hebben flat het wenselijk ia ie
rechtspositie vast te stellen van de Zuidmolukkers in Nederland
. , , teneinde hen volledig te doen delen in het Nederlandse rechts: ' •'.
leven, de Zuidmolukse gemeenschap te steunen bij het ia stand
•'•
houden van eigen vormen van cultuur en vertegenwoordigers van
•J.' r
die gemeenschap bepaalde vormen ven inspraak in het over hea ge.j
voerde beleid toe te kennen;
«i
:
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art. 1. Zuidraolukker in de zin van deze wet is een ieder die, ' '.:;'.»'
a. van Zuidmolukse landaard is,
••""""
. •'• .'.•'•^•••b. in Nederland zijn woonplaats heeft,
7. 3j
''
c. ten tijde van het sluiten van de overeenkomst betref- .'."•'V;
fende de 'toescheiding van staatsburger ia 1949 Nedexv^.;-/'-.i
lander dan wel Nederlands onderdaan was,
.
':'*''','!
.
ü» van geen ander „and dan van Nederland de bescherming —s:!
kan of wil inroepen,
'.'.••
..
Alsmede diens afstammelingen in mannelijke en vrouwe-' *»\.

<«»:,.-•

. ,.-.•• '•+ \'

\':i "•''''•
•
zitten vau een nationaliteit.
:
-.. '^ !
r*>" .' art. 3. !te niet ZuidmoluKse vrouw, wier man bij het sluiten vaa ' -^j
i.V.' •
^et huwelijk Zuidraolukker was, wordt Zuidmolukker door ': ;ƒ**•
V':;'.1, ' .
haar wil'daartoe te kennen te geven aan de secretaris van ~!
i-.-V
:
de Raad Zuidmolukker indien op de dag .van de kennisgeving •'
.' •-;.
het huwelijk voortduurt en de aian nóg Zuidmolukker is.
',:"'.-;
'-. ;-.;.-..
art. 4. "He Zuidmolukse vrouw die gehuwd is met een niet Zuidmolute- £j
]•,,:;..= ,:
ker en dezelfde nationaliteit bezit als haar man, verliest'.1.
•> v ": ; ':het Zuidmolukkerschap door haar wil daartoe te kennen te -\•
l '•,. '••[ j ..••", . f
geven aan de secretaris van de Raad Zuidmolukkers.
£<
'/r*'-.'"<•'••'**'.••
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- T»e rechtspositie van Zuidraolukkers niet Nederlanders- ;".j;
liff.l. Zuidmolukkers niet Nederlanders worden behoudena
'}
het bepaalde in het tweede en derde lid, behandeld! ;.;
als waren zij Nerferlonf'ers, zonder de staat van He«<£;
derlander te verkrijgen.
./.^
: lid.2. Zuiömolukkero niet Nederlanders zijn uitgesloten ;-,X'
van het kiesrecht en de verkieab'aarheid bij krach-!.v
tens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkieziage11
lid.3. Ten aanzien van Zuidmolukkers niet Nederlanders •-"';•£
blijft de Dienstplichtwet buiten toepassing. ". '-.>•'.,;.
ÏITBL III.

'"

- Van de Suidmo.! ukse gemeenschap'.
6. ^e Badan Persatuan(Hak,1at Maluku Selatan)Vereniging van '. '.. "•-:
het Zuidwolukse volk, wordt erkend voor onbepaalde tijd»"*'' ;'• ..*'*
7. Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk'.•'• ' {
Werk zal de Badon Per^atuaadiakjat Kaluku beüntRi*) per '5 '.;;
weeV: JüT<ee u*^r ra^iozetidti^d en één uur
vrije bescaikKlng otell*v\
' •V^-'art...'
'
' 8'» Onze Minister v.-in Cul..l-uu.v,
He c re a tl*? en ".Mntf«chai?£:elijk
.
&*'''*••:;>
Werk. zal jaarli-ks p<:n -ut-Fi.'ie van t, 1. $00. 000, — «tortea
;'V' • ! J\ •
f, ••._•: >-; V ,
ln fle - K us viin •*.<- ï:*?'. . i'v .- •• ' ^nf Hakjat >«aï
'
voor tJo •; <•• va te v*t*JL 6-*^wv«jt^dj«^c. v*\^uuxclti< /ia.

'—
ÏIT'-iT, IV.
- Vtin «'e !<aad :üui'*::,oluk>:erpAf deling 1. Zetel en tnuk.
ort« 'j. lid 1. *3r is een l \nad .'uid.aoli«it,\erR.
""e •{au* «uid.tioiuk'r.erp heel t' üi^n ^eicl te s-Oravenhage.
urt.10» lid 1. ^e 'iaa* /;uid:no.l.u*xerp heeft lot tfioX voortdurend
overleg tussen Or.s er. vertegenwoordigers van de
„uid.'.ioiuki'e gemeer.sohüp te ('oen plaats vinden,
oinden'* te bepalen wie voldoen aan de criteria van
rirt. l, ?.or,3 te fr^er, voor de registratie van alle üuidnoluKrvprp. ea ia .het algemeen ^e rechten en
belangen van ^e ^ui^^olu^xerf te behartigen in
overeenpte.«:.ing :aet het lau^^oelang.
"e :?'ia'' jJi?*::iO t *^.n:-rp k:-.n ^enrevrtiagö en ongevraagd
C:is van a^viep •' tenen.
.K ^. Van -*e Rfinian^teiii/.g, inric^.tinf; en werkwijze.
art. 11* li?1 l.^e KM.--?4 '.ai-» :.oiak.-:er? ;;e-;it ..-.-^en ie-^en
eer. voorzitter en eer. :-. l «r e '.«-v r.
i'.'^oor tji,p. worden ''rir? ie-*en bv

art. 12.

art. 13*
Art. 14.

art. 15.

«*er. ''rie le^.-j, .J ui •*"•«' i -.« e TT bunoe.Tj''. b.
"e al-'a? orfno:.:irtr .•- '^n-^tel lefi «ft?n Mt-inbê"vel ingsii Jat
op van ^«.-fi Ki:n»»i'*-;it'?n v/H.'ir-^it Mor '.TÏS ('t- ''rie overige le^en v.cr-'eri r>ei,ce.3rt. c.
-iinr.en ^rie raaaur'en na inwerktre^ing van t'eze wet zullen
bij Alfiieraeene Mnatregel van Bestuur regelen worden gestel^stKÏl omtrent eventuele plaatsvervangers, aanvaarding van hun functie ''oor ^e le^en en plaatsvervangers i
de vereisten voor het lirtraa^tncntip net arrtere verkzsauine-*en, ('e fluur van het lidmaatschap, aftreden en ontslag,
cle vergoeding voor He le^en en ^e werkVfiTze.
"*e raad Zui^iaolukkers kiest de Voorzitter en <*e Algemeen
secretaris uit zi-'n-mi^^en.
Onze ITinister van Hianenlan^se Jiaien neemt een secretaris
en ander personeel in dienst ten behoeve van d,e Raad.
Zuidaiolukkers en stelt een secretariaat en andere beno^igdheden ter beschikking, een en an^er in overleg aer de
Raad ZuirtraolukKers.
lid. 1. Onze Minister van ^im-.euiundse Zaken aal besluite»
dat en hoe op aanwijzing van de Raad Zaid7ioiukkers op alle persoonskaarten alp bedoeld in art. l pub 3 VH" het
besluit bevólkingsbo'ikhou';iing van ücj augustus 19«7 s 442
van de Zuidmolukïcers onder rubriek-^4 vermeld zal v.orden;
'iuidraolukkers.'
lid. Ü. Van alle persoonpkaHrten van '/.uidraolukkers zal
een tweede exemplaar ter berchikking v.orden gesteld aan
de Raad

TI?'-:I, v. .
-.Slot en overrangsbepalingen -
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AAN: CFO

Ho.: 7036
Betreft

: Korps Pendjagaan

(R. M. S. -Ambonezen Nederland).

Op 1^-10-1968 werd
het navolgende vernomen.
In de Amboaese B.M.S.-beweging ontstond behoefte
aan een soort "orde dienst" ter handhaving van de interne
dxcipline in de verschillende Ambonese kaapen en onder een
aantal Ambonese jongeren die enkele malen uit de band
sprongen.
Hiertoe werd op initiatief van de R.M.S. in het leven geroepen i het "Korps Pendjagaan Keamanan" waarvan het bureau
en de leiding is gevestigd in het kaap IJSSELOORD.
De leiding van de K.P.K. berust bij
ex-sergeant KNIL.

Verbinding: no. 12

29 april 1970

Doss.: 13/748-58

Onderwerp: Herdenking 20—jarige proclamatie
van de R.M.S. door de Zuid-Molukkers.

.•

Ter gelegenheid van de herdenking van de 20jarige proclamatie van de R.M.S. (Republik Maluku
Selatan; werd op 25 april 1970 door de Zuid-Molukkers
in Nederland een optocht georganiseerd, die eindigde i
de Houtrusthallen te 's-Gravenhage waar een herdenkingsmanifestatie plaats vond.
Om ongeveer 8.30 stelden aioh ongeveer 5000 ZuidMolukkers en sympathisanten, afkomstig uit verschiller
de delen van Nederland,zich in Voorburg - op en nabij
het terrein van de sporthal aan de Badhuislaan - in
optochtformatie op.
Zuid-Molukse vlaggen en spandoeken waarop leuzen
vermeld stonden,met zich meevoerende, marcheerden de
deelnemers aan deze optocht langs een tevoren vastgestelde route door Voorburg en 's-Gravenhage naar de
Houtrusthallen. Zij werden begeleid door een fluitorkest, een eigen drumband en de drumband van het Oud
Strijders Legioen.
Hoewel deze mars gepaard ging met veel gejoel en
het uitroepen van leuzen gericht tegen het Indonesiscl
bewind in de Zuid-Molukken en vóór de Zuid-Molukse
vrijheidsstrijd, had de optocht een zeer ordelijk verloop.
Bij het passeren van het Kabinet van de Minister
President aan Plein 1813, trad een deputatie van 5
personen onder leiding van Ds. 3 METIARY, voorzitter
van de Badan Persatuan, uit de formatie "om aan de
Minister President een brief aan te bieden.
De deputatie werd door Minister President de
JONG persoonlijk ontvangen.
In een daarop volgend onderhoud dat ongeveer 4-0
minuten duurde,konden de deputatieleden de inhoud van
de tevoren aan Minister President de JONG aangeboden
petitie, politieke en sociale vraagstukken met betrekking tot de in Nederland wonende Zuid-Molukkers,
bespreken.
Hierna begaf de deputatie zich naar de Indonesisc
Ambassade, Tobias Asserlaan 8, om een brief bestemd
voor President SUHASTO aan de Indonesische Ambassadeu
af te geven.
-De-

r;

/ -/

- 2-

De brief werd bij het gesloten hek van de Ambassade
in ontvangst genomen door de Ambassade-secretaris
,
die de Zuid-Molukkers mededeelde dat de brief naar
Pres&tent SUHARTO zou worden doorgezonden.
In het kort komt de inhoud van deze brief neer op
een aan President SUHARTO gericht verzoek de leden van d<
R.M.S.»regering in ballingschap tijdens het aanstaande
bezoek van de President aan Nederland te willen uitnodigen voor een gesprek.
Om 14.00 uur vond in de Houtrusthallen een bijeenkomst plaats, die door ongeveer 6000 personen werdia bij
gewoond.
Onder de aanwezigen werden veel Nederlandse en
enkele buitenlandse genodigden opgemerkt.
Tijdens het officiële gedeelte van de feestelijke
bijeenkomst werd o^m. het woord eevoerd door de fi.M.S*Fresident Ir. J.A^ANUSAMA
, de Vice-President van dë'B.M.S..P.Wd LOKOLLO
»
voorzitter van de Stichting Door de~Eeuwen Trouw en
Ds. S. METIARY voorzitter van de Badan Persatuan van de
B.M.S.
Daarna volgde het optreden van zang- en dansgroepen
uit verschillende woonoorden in Nederland.
De gehele manifestatie eindigde omstreeks 18.15 uur
en had een zeer ordelijk verloop.
EINDE.

RAPPORT VAN C.
AAN

CFO.

No.

10580

Betreft :

Rondschrijven ter gelegenheid van de
"R.M.S.-onafhankelijkheidsdag" op 25.0^.1970.

Bijlage :

Eén.

Van
de navolgende gegevens verkregen.

23-11-1970

werden op 16.10.1970

In bedoeld rondschrijven (zie bijlage) wordt onder meer een
beroep gedaan de R.M.S.-strijd gezamenlijk te blijven voeren

PEMERINTAH
REPUBLDC MALUKU SELATAN
Pokok : „SERUAN" KEPALA NEGARA REPUBLIK MALUKU SELATAN
Ir. J. A. M A N U S A M A
Dikirim: Keseluruh Raiat Maluku Selatan di Belanda, dalam berbagai-bagai
Partij dan Organisatie, bahkan r ai a t jang tidak tergabung didalam
barang Partij atau organisatie.
R a i a t Republik Maluku Selatan jang Kekasih!
Selaku Kepala Negara dari Negara Kita Republik Maluku Selatan dalam waktu ini, bèta merasa berkewadjiban,
untuk mengeluarkan ..s e r u a n" ini, didalam suatu waktu jang penuh dengan berbagai-bagai „p e r t j o b a a n",
selaku satu „u d j i a n" bagi kita semua, jang tetap setia mau meneruskan „perdjuangan" Tanah Air Kita, jang
manis itu.
Sebelah lam, usia Ylegara Kita, pada tanggal 25 april IQ7O, sudah genap 2O tahun. ïïlemang sungguh, 2O
tahun itu sudah lama menurut ukuran kita masing2, apa lagi, waktu dmuka kita belum laqi nampak tanda2
bahwa dalam waktu jang dapat ditentukan, ïlegaia kita sudah lïlerdeka dan 13erdaulat.
Suasana jang baru sadja berlaku didalam hidup kita, bèta sangat mengerti, bahwa saudara2 sudah sangat rindu
supaja selekas mungkin mau merdeka dan berdaulat djua, sebab sudah rindu mau pulang mélihat negeri dan
hakman kita masing2 jang kita tjinta itu. Apa lagi bila kita sudah ada didalam hari2 ketuaan. •
Kerinduan saudara2 ini adalah kerinduan kita semua. Dengan kata lain, bèta mau bilang begini: „siapakah diantara kita jang tidak suka merdeka dengan sdekas2nja"?
Apa lagi bèta, jang diatas bahu bèta, masih tertaruh dengan seberat2nja, tugas Pemerintah Republik Maluku
Selatan, rindu supaja tugas ini lekas habis djua bila sudah merdeka. Djikalau bèta ditugaskan keluar untuk membantu politik R.M.S. diluar negeri jang dikerdjakan oleh pedjuang2 kita ditanah Belanda ini maka itu adalah
satu kewadjiban dan panggilan jang ta' dapat dengan sesuka2nja mau dibuang atau ditinggalkan begitu sadja, atau
tidak diperdulikan menurut pendapatan2 atau perasaan2orang. Tidak seorang tahu betapa sengsaranja bathin bèta
berhubung dengan politik dunia, maka hingga kini soal R.M.S. belum lagi mendapat perhatian dunia, sedang
sengsara kekasih2 kita ditanah-air sudah tirtggï sarripai kepuntjaknja. Tidak seorang tahu bagaimana kita hingga
kini berperang melawan segala kelaliman2 dunia terhadap hak2 tiap2 bangsa, begitupun dengan hak2 kita selaku
satu bangsa.
Ditambah sengsara bathin bèta ialah karena bagi dunia jang sematjam diatas ini, sedang dari fihak kita, kita tidak
menundjukkan bahwa kita satu dalam segala sesuata. Kita tidak menundjukkan bagi dunia ini, bahwa kita dengar
2an satu pada jang lain, bersopan satu terhadap Jang lain sebagai satu bangsa jang baik deradjatnja, jang berhak
untuk merdeka.
Kini sudah 20 tahun. Supaja terang bagi saudara2 bahwa kita tidak pernah lemah didalam menuntut „pengakuan" dunia atas kemerdekaan kita dan tanah-air kita. Hal belum kita berhasil itu bukan sebab kita lemah, melain
kan sebab keadaan politik dunia dari tahun ketahun tidak sama; ada ketikanja pengharapan kita dibesarkan,
tetapi dengan segera pula berobah sehingga sudah tahun berganti tahun, kini sudah 20 kali pergantian tahun,
belum djuga membawa untung bagi kita.
Tambahan pula, kita sebagai bangsa jang pertaja Tuhan, mau Kristen mau Muslimin, kita mengetahui benar2,
bahwa: „kita manusia mengirai-ngirai djalan tetapi Tuhanlah jang mengatur Iangkah2 kita". Kita jang menabur
dan mendiris tetapi kita tidak berhak menumbuhkan. Jang berhak ialah Tuhan sadja. Siapakah dapat menentang
Dia itu jang belum memberikan. tumbuhnja bagi tumbuhan jang kita tanam?
Dengan kata lain, kita tidak dapat bertindak untuk paksa Tuhan memberikan tumbuh bagi tenaman jang kita
tabur dan diris. Kita tidak dapat paksa Tuhan untuk turut kemauan kita. Tetapi djikalau kita toch mau tjoba
berbuat djuga untuk paksa Tuhan turut kehendak kita, maka hasil jang kita dapat ialah: „kitalah jang rusak dan
binasa".

•r.
Sebclah lain kitapun ta' usah ketjewa, sebab sebesar2nja dan sekuat2nja kuasa keradjaan2 didunia ini tetapi
semuanja itu ta'aluk dibawa kuasa Tuhan jang Maha Kuasa itu. Ta' ada sesuatu bangsa atau keradjaan didunia
ini jang bertindak menurut kehendaknja bila tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dunia ini diatur oleh Tuhan menurut KehendakNja, supaja jang satu membantu akan jang lain dan oleh sebab dosa dan kedjahatan manusia, maka
tiap2 kali satu bangsa itu mendjadi rotan pada jang lain. Dalam hal ini terletak satu hal jang penting, ialah:
„adakah kita terbilang orang2 jang sungguh2 pertjaja akan Tuhan? Pertjaja akan Tuhan jang berisi mengaku
bahwa Ialah jang Maha Kuasa, Murah, Baik, mengaku akan pengbentarannja hingga kini dan seterusnja, terima
segala sesuatu jang kita bertemu dalam pertjalanan hidup kita, mau baik atau tidak, untung atau tugi, susah atau
senang, karena kita pertjaja bahwa segala sesuatu itu diatur oleh Tuhan bagi kita dan semuanja itu berguna bagi
kita", karena apa jang Tuhan buat itu baik.
Dengan uraian pendek didalam „s e r u a n" ini, bèta punja maksud dan tudjuan, ialah, bahwa oleh sesuatu keadaan politik jang kurang terang bagi kita, sehingga perhubungan Pemerintah dan Rajat dilonggarkan, tidak dipertjajai, maka dengan „seruan" ini, mudah2an perhubungan itu dapat diperbaiki pula, kepertjajaan itu dikembalikan pula, bukan karena kepentingan seorang melainkan karena kepentingan Negara kita. Dengan ini bèta berseruh: „bersetialah dan taatlah kepada djalannja perdjuangan dalam suasana ini, jang ada dan jang sudah diatur
dan ditetapkan oleh Pemerintah R.M.S. jang untuk sementara dan berbuhung dengan keadaan sekarang berada
di-Belanda.
Oleh Pemerintah, telah dititahkan satu Komité Peringatan jang terdiri dari tuan2 Metiary, Haholy, Kaitjily,
Aponno Talapessy dan Nona Latul, untuk menjusun satu programma peringatan jang sudah disjahkan oleh
Pemerintah, seperti berikut: „Vrijheidsmars Assen — Den Haag, mulai tanggal 20 april dan tiba di-Den Haag
25 april. Pada tanggal 25 april, tempat bertolak dari Voorburg djam 09.00 pagi, menudju ke-Plein 1813 dan
terus ke- Houtrusthallen. Inilah garis besarnja.
Atas djalan ini bèta berseruh: „marilah beramai-ramai kita pergi ke~Den Haag dan bertemu disana dalam hari kita
memperingati Negara kita berusia 20 tahun, tepat pada tanggal 25 april 1970. Djangan kita dilemahkan, sehingga
terpisah2 satu dari pada jang lain, karena perdjuangan ini menuntut „persatuan" jang teguh.

Seruan ini bèta tudjukan terlebih2 kepada rajat jang tergabung didalam berbagai2 partij di-Belanda dengan
Pemimpin2 Partijnja, sebagai berikut:
3.
,
y
fu\d ex-KNIL op weg naa
saudara2 dari Nw. Guinea dan segala Partij2 dan Örganisasi2 jang bèta tidak sebut dismi, sebab bèta tidak
berketinggian. Saudara2 dari Partij Missie, timbangkan isi surat ini dan marilah ramai2 ke-Den Haag, tundjuklah bagi dunk bahwa R.M.S. hanja satu dan kita semua ada satu Bangsa jang bertudjuan satu dan pendirian
satu jang ta' dapat digojangkan oleh siapapun, terlebih2 mereka jang memusuhi kita. Pun satu2an rajat jang
terpisah2 tempat kediamannja dimana-mana sadja mereka berada.
Bèta tutup „seruan" ini dengan sesuatu kejakinan jangterbit dari hati bèta seperti berikut:
„mafem djaufc djalan, mafein susah. makin banjak kuat kita. „berusab, tahan ada damat dan sentosa, ganti
«usah dan. „lelah".
'Doafeantah perdjuanganmu kepada Tuhan denqan tidak berkeputusan.

PEMERINTAH REPUBLIK MALUKU SELATAN,
KEPALA NEGARA
Ir. J. A. Manusama

ACDl
datum

10

2 3

«,vj

CO

RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

NR.

: 16.298

22.6.1972

BETR.J RMS en de filatelie.».•

deed op 12.5*72 de volgende mededeling:
Medio augustus 1971 ontving een te DJakarta wonende Chinees,
uit de VS een aangetekende
postzending.
Het pakket bleek een hoeveelheid vers gedrukte RMS-postzegel
te bevatten.
zegt vernomen te hebben dat deze postzegels in
Zwitserland zijn vervaardigd, vervolgens naar Nederland zijn
gebracht en van Nederland verder naar Amerika, van waaruit
ze uiteindelijk naar Indonesië zijn verzonden.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

OMr.:

Bijlage(n):

Afschr.:

: Zuid-Molukkere •
leverde onderstaande informatie.
De Zuid-Molukse gemeenschap herdenkt in 1^7^ een periode van
verzet tegen de Indonesische overheersing. In verband hiermee~"ïigt het
in de bedoeling door spectaculaire activiteiten de aandacht op het voor
vrijheid strijdende Zuid-Molukse volk te vestigen.
Eén der activiteiten zal bestaan uit het gijzelen van vooraanstaande
Nederlanders. Dit kan een lid van de koninklijke familie dan wel e.v.
een minister zijn. De gegijzelde(n) zal (zullen) mogelijk naar Duitsland worden overgebracht.
In Bonn zou (den) Sén (of meer) cel (len) van Papoea-verzetsgroepen
hand-^" en spandiensten verlenen. Deze groepen zouden geleid worden door
Paoease studenten die in Bonn studeren.
Doel is door middel van gijzeling de autoriteiten te pressen steun te
verlenen aan het plan Zuid-Molukse para-militairen eventueel onder bescherming van de Marine naar de Zuid Molukken te vervoeren.
Gelijktijdig zou een soortgelijke actie worden uitgevoerd tegen de
president en de regering van Indonesië.
In Nederland zal het karakter van deze acties grimmig van aard zijn
door daarmee gepaard gaande acties i.c. terreuractiviteiten van samenwerkende Surinaamse groepen.
De Zuid-Molukse activiteiten zoals de para-militaire training, de aankoop van wapens e.d. worden geleid vanuit het buitenland.
De Chinese militaire inlichtingendienst zou in feite de braintrust op
de achtergrond zijn. Het oogmerk van de Chinezen zou gelegen zijn in
het veroorzaken van destructie in de Indonesische samenleving.
Zover bekend speelt de Chinese vertegenwoordiging in Den Haag in/dit
opzicht geen rol.
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Betr.: "Suara Maluku".

Van
werd op 18-5-1973 het geschrift Suara Maluku ontvangen dat door
met zijn'geestverwanten op 25-^-1973 is verspreid»
In dit geschrift worden de ex-KNIL-militairen o.m. opgeroepen
geen steun meer te verlenen aan de politieke activiteiten van
MANTJSAMA en TAMAELA.
De KNIL-militairen zijn nl. niet naar Nederland gekomen voor
de R.M.S., maar ter verkrijging van hun rechten als ex-militai
De landgenoten worden er voorts aan herinnerd dat zij in de
Molukken thuishoren en t.B.t. moeten terugkeren naaf hun
familieleden die aldaar een rustig bestaan hebben en niets van
een R.H.S. willen weten»
De jeugd wordt gewaarschuwd voor de praktijken van HANÜSAMA en
TAMAELA.
Laatstgenoemden houden de jeugd van school om hun werkzaamhede
te laten verrichten die afbreuk doen aan de goede naam van dé
Zuidmolukkers.
Be jeugd wordt opgeroepen niet meer naar MANUSAMA en TAMAELA
te luisteren.
Bedoelde "Suara Maluku" is als bijlage bij dit rapport gevoegd

c:

ry
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SéTuan

dart TFlatufcu
Dengan rasa horraat katong dari anak ALIHJRU asli dari Maluku menjampaikail buah2 pikiran katong kepada Saudara2ku varga Maluku di Nederland
setelah katong berada ditana Belanda _+ 23 tahun lamanja.
Katong mesti ingat kebelakang bahwa sedjarahn^a katong sampai ada di tana Belanda ini, adalah tak lain tak bukan karena katong sebagai es: KNIL
katong dibawa oleh Pemerentah Belanda, jang Pemerentah Belanda kata untuk sementara.
Dus katong sementara ada ditana Belanda, sesungguh2 hati katong mesti
perdjuangkanakan katong punja hak sebagai ex KNIL kepada Pemerentah Belanda, sebab katong punja tana tumpa darah ada di Maluku, Katong punja
familie semua ada.di Maluku.
Dus katong ada ditana Belanda bukan karena kebaikan atawa UBaha maupun perdjuangan dari tuan Manusama dan tuan Tamaela, tetapi oleh Pemerei
tah Belanda sendiri. Dan katong datang ditana Belanda bukan untuk perdjuangkan RMS merdeka. Katong hanja mau perdjuangkanakan katong punja
hak sebagai ez KNIL,
Sebab tuan Manusama tidak perna dan bukan ex KNIL, dus tuan Manusama
tidak tauakan bagaimana pengurbanan djiwa daripada katong sebagai militer,Katong punja tana leluhur adalah di Maluku, bukan ditana Belanda,
katong punja sudara2/familie semua ada ditana Maluku, Semua katong pu—
nja tete — nenek dan famili ada di Maluku dalam keadaan tenteram dan
damai, tidak tauakan itu politik2 soal RMS,
Katong sekarang sudah 23 tahun ditana Belanda, apa tuan Manusama dan
tuan Tamaela sudah pernah perdjuangkanakan katong punja hak2 sebagai ex
KNIL ? Katong semua adalah ex militer, dus katong tidak mengarti itu po
litik, Katong tjuma tauakan katong punja hak2 sadja sebagai ex KHIL,
Sekarang katong setjara tidak sadarkan diri sudah masuk dalam kurungan
dari tuan Manusama dan tuan Samaela dengan dia trang punja politik jang
kata mau perdjuangkanakan Republik Maluku Selatan merdeka,
Sudah 23 tahun katong bajaranakn contributie kepada tuan Manusama dan t
an Tamaela jang kata untuk perdjuangan RMS merdeka, tapi sampai sekaran
katong tidak tauakan apa hasil perdjuangannja,
Kalau katong sekarang hitung katong punja uang semua jang dipaksa oleh
tuan Manusama dan tuan Tamaela harus bajarakan sudah hampir f,30juta
(tigapuln djut a gulden).
Katong sudah harus sadarkan diri bahwa katong hidup ditana Belanda deng
kerdja keras baru dapat katcng hidup dengan sedih, terus katong dipaksa
lagi harus bajarakan contributie dan sumbangan kilat kepada tuan Manusa
ma dan tuan Tamaela, Katong hidup ditana Belanda harus kerdja keras dan
peras keringat dengan hasil katong punja gadji sangat sedikit.

Katong sering dipaksa harus bajarakan sumbangan kilat untuk tuan Manusama dan tuan Tamaela dengan dia orang punja politik busuk jang kata untuk
tingkatkan perdjuangan EMS merdeka, dimana katong harus bajarakan mulai
dari contributie f 2.~ tiap 1 minggu, dan sumbangan kilat mulai dari f 50.sampai f 4CO.-.
Sekarang katong tanja tuan Manusama dan tuan Tamaela bagaimana verantwoording dari katong punja uang jang djumlahnja sudah hampir f 30 djuta, apa
katong sudah punja kapal terbang perang jet untuk bisa katong sam,- pai di
Ceram ?
Katong mesti akui katong punja diri bahwa katong tidak tauakau itu
s^al politik RMS merdeka. Tuan Manusama dan tuan Tamaela kata bahwa itu
perdjuangkanakan RMS merdeka dipulau Ceram di tana Maluku.
Katong sebagai ex militer tauakan apa itu pedjuangan untuk rebut dan bikin
kemerdekaan. Katong mesti punja perlengkapan militer jang kuat dan ban jak
dan punja militer jang terlatih untuk perang. Katong djuga mesti tauakan
katong punja lawan, bagaimana kekuatan militernja dan kekuatan sendjataaja.
Sekarang katong hitung, katong semua ada di ïïederland ada berdjumlah 33.
000 orang« dihitung semua maitua dan katong punja anak2 jang ketjil.
Katong punja familie di Maluku senraa ada berdjumlah 1.300.000 orang, D.jualah begitu besar di Maluku hidup dengan tenteram dan damai, tidak baribut2
soal politik RMS merdeka.
Ale tau bahwa katong punja familie di Maluku sekarang jang actief militer
ada berdjumlah 100,000 orang' dengan opleiding militer internasional, dan
sudah banjak jang pangkat kolonel dan djenderal,
Katong bekas militer KNIL tantu sudah mengarti akan keadaan di Maluku dan
sudah ada pengalaman perang, apa katong berani lawanakan me r e ka di Maluku
Ale tau bahwa kalau katong mau serbuakan itu Seram dari Nederland, katong
dengan terbang pesawat djet 30 djam katong baru sampai, dan kalau naifc
kapal boot katong baru sampai 2 bulan. Apa katong sudah punja kapal terbang sendiri, apa katong sudah punja kapal boot sendiri, apa katong sudah
punja kekuatan militer jang punja opleiding militer internasional untuk
berani berperang di Maluku ?
Katong mesti pikirakan ini semua, djangan katong sudah bodoh, dipermainkanakan oleh politik busuk tuan Manusama dan tuan Tamaela. Katong mesti
mengarti bahwa tuan Manusama dan tuan Tamaela sudah kaja raja, sudah punja villa diluar tana Belanda dan simpan uang dibank luar negeri, karena
katong punja uang semua.
Tuan Manusama dan tuan Tamaela sendiri tidak .tauakan bagaimana keadaan diMaluku dan tidak punja kontak apa2 samasekali.
Dus katong seng ada arti ditana Belanda dibanding dengan katong
sudara2/familie ditana Maluku. Sudara2/familie2 katong &Ltana Maluku tidai
perlu katong kalau hanja bikin "baribut2 sadja. Zonder katong warga Maluku
ditana Belanda? itu tana Maluku tetap madju, anak2 ligi eekolah dan sudah
banjak dapat titel dokter, Ir, Drs dan Ialn2,
Sekarang bagaitnana katcng punja anak2 ditana Belanda, ada pigi sekolah a—
tawa tidak, ada dapat titel atawa tidak ?
Karena katong dipaksa harus bajar contributie dan sumbangan kilat, katong
punja anak2 seng dapat masuk sekolah karena seng ada duit lagi.
5us botu!2 katong djadi korban untuk kepentingan pribadi tuan Manusama da:
tuan Tanaola,

Katong raesti buka katong punja pikiran, bahwa katong terus2an ditipu oleh
tuan Manusama dan tuan Tamaela dengan dia orang punja politik busuk, denga
selalu adakan tiap tahun jang kata ulang tahun RMS ditana Belanda. Katong
tidak malu dan tidak tau diri, kenapa sudah 23 tahun terus2 bikin ulang
tahun RMS ditana Belanda, kenapa katong tidak berani bikin ditana Maluku '
Kalau katong bikin ulang tahun ditana Belanda, katong mesti ada rasa malUj
sebab dia orang kata RMS merdeka di Ceram, katong bikinakan ulang tahun
RMS sudah 23 tahun terus ada ditana Belanda. Tana Belanda bukan katong punja, orang Belanda punja, katong punja tana ada di Maluku, bukan ditana
Belanda.
Sudah 23 tahun jang tuan Manusama dan tuan Tamaela kata perdjuangan RMS
dan katong terus2 dipaksa bajar contributie dan sumbangan kilat, tapi
hasilnja sampai sekarang adalah seng ada samasekali, eemua katong ditipu.
Lantas katong tanja kemana katong punja uang semua jang sudah berdjumlah
f 30 djuta dibikinakan cleh tuan Manusama dan tuan Tamaela???????'
Katong mesti mintaakan verantwoording dari katong punja uang semua kepada
tuan Manusama dan tuan Tamaela, sebab dari katong punja uang jang katong
tjari dengan kerdja keras dan keluar keringat tuan Manusama dan tuan Tama
ela hidup senang dan mewah, punja villa diluar negeri dan simpan katong
punja uang dibank luar negeri, jang kalau ada apa2 dia orang akan lari da
terus selalu hidup senang dengan katong punja uang,
Untuk selamatkan praktek tipu muslihat tuan Manusama dan tuan Tamaela dan
untuk dapat katong punja uang dipaksa bajar lebih banjak, maka tuan Manusama dan tuan Tamaela tiap tahun adakanakan peringatan ulang tahun RMS,
jang sesungguhnja sama sekali tidak arti, dimana tudjuannja hanja mau ambil katong punja uang lebih banjak.

J-Uu/ Jfe
Ale tau bahwa kamu orang bisa ada ditana Belanda adalah karena ibu-bapanrc
bukan tuan Manusama dan tuan Tamaela jang bawa kamu orang pigi tana Belan
da.Tuan Manusama dan tuan Tamaela sama sekali tidak punja andeel apa2 untuk kamu orang supaja ada ditana Belanda.
Apa toekomst kamu orang hai pemuda2 Maluku ditana Belanda, kalau kamu ois
tidak punja sekolah, tidak punja pengetahuan vak.
Ale tau bahwa kamu orang sengadja disuruh oleh tuan 'Manueama dan tuan Tg
maela tidak pigi sekolah supaja kamu orang tetap bodoh, supaja dapat dipermainkanakan dan disuru-suru oleh dia orang untuk bikin kaja dia orang,
Ale tau bahwa tuan Manusama dan tuan Tamaela mau bikin mati kamu orang
punja mama dan papa ditana Belanda, karena selalu dipaksa harus bajar oor
tributie dan sumbangan kilat dan tidak mengurus hak2 kamu orang punja pa]
sebagai ex KNIL kepada Pemerentah Belanda.
Kamu orang sudah harus sadarkan diri, bahwa mama dan papa kamu orang sudah 23 tahun dipak .sa harus bajar contributie dan sumbangan kilat kepada
tuan Manusama dan tuan Tamaela untuk bikin senang dan kaja dia orang dan
kamu orang selalu disuruh bikin musuh dan bikin rusak nama suku Maluku.
Ale tau bahwa tuan Manusama sudah bukan orang Maluku, tetapi sudah warga'
negara Belanda ? Kamu orang hanja dipakai oleh tuan Manusama dan tuan Tamaela untuk kepentingan diri sendiri dari dia orang berdua, Kalau kamu orang dapat tjilaka, siapa jang lebih dulu tulung kamu orang, hanja mama
dan papa kamu orang, bukan tuan Manusma dan tuan Tamaela.

r

Ale tau bahwa kamu orang disuruh oleh tuan Manusama dan tuan Tamaela untuk t jari seteru, dimana sesunggunja kamu orang tidak punja musuh siapa2.
Sedang Tuhan berkata t "Hendaklah kamu kasih-mengasihi sesamamu manusia"
dan "Hendaklah kamu senantiasa beri horraat akan orang tuamu, supaja engkau beroleh berkat dan selamat".
Ale tau bahwa didalam geredja djuga orang2 tuan Manusama dan. tuan Tamaela
selalu berdoa tentang musuh2nja jang kata ransuh2 dari RMS. Djadi untuk
kepentingan diri sendiri tuan Manusama dan tuan Tamaela katong sudah disuruh berbuat dosa didalam rumah Allah dan dalam katong punja hidup sehari-hari»
Tuan Manusama dan tuan Tamaela selalu pergunakan naraa Tuhan jang .kata
Tuhan selalu beri berkat akan perdjuangan RMS merdeka, Djangan katong raau
ikut pikul itu dosa jang begitu besar dari perbuatan tuan Manusama- dan tttan Tamaela.
Katong mesti pikir akan bahwa Tuhan tidak beri berkat kepada tuan Manusama
dan tuan Tamaela untuk jang dia orang kata RMS merdeka, buktinja karena
sudah 23 tahun jang kata perdjuangan RMS merdeka tidak ada hasil apa2,
hanja bikin kaja tuan Manusama dan tuan Tamaela sadja,
Ale tau apa utjapan terachir dari tuan Soumokil sebelum dipanggil Tuhan ?
Tuan Soumokil kata t Bèta sudah salah besar, perdjuangan bèta tidak mendapat berkat dari Tuhan". Masih ada saksi hidup jang dengsr ini ucapan tuan Soumokil.
Dus katong mesti pikir djauh, djangan katong karena mulut manis tuan Ma—
nusama dan tuan Tamaela, katong pakai katong punja emotie, tapi katong
mesti pakai katong punja ratio.
Terlebih-lebih kepada pemuda Maluku, kamu orang sudah harus pikiranakan
kamu orang punja toekomst, kamu prang mau djadi apa kalau kamu orang tidak punja sekolah, karena kalau kamu orang tidak punja sekolah, kamu orang tidak ada ar t i apa2 ditana Be l and a dan ditana Maluku.
Sekarang sudara2ku, sudah waktunja katong mesti tinggalkan itu soa!2 politik busuk tuan Manusama dan Tuan Taraaela jang dia orang kata perdjuang
kanakan RMS merdeka, katong harus bangun katong punja keluarga masing2,
pemuda2 Maluku insaflah dan kembali pigi sekolah untuk kamu. orang punja
toekomst,
Katong meati minta pertanggung djawab dari katong punja uang selama 23
tahun kepada tuan Manusama dan tuan Tamaela,
Katong mesti lebih giat dan bekerdja keras untuk perdjuangkanakan katong
punja hak2 sebagai ex KUIL kepada Pemerentab. Belanda.

A-was katong djangan mau kena tipu politik busuk tuan Manusama dan tuan
Tamaela. sabantar nati tanggal 25 April 1973 jang dia orang kata untuk
peringati ulang tahun RMS merdeka. Biar tuan Manusama dan tuan Tamaela
berdua sadja pestakanakan dia orang punja tanggal 25 April supaja katong
djangan kena tipu dan paksaan bajar lagi untuk tuan Manusama dan tuan Ta
maela.

Katong mesti bangunakan katong punja rumahtangga masing2, katong suru ka
tong punja anak2 pigi sekolah untuk toekomstnja.
11 Maluku tana tunipah darahku " . " Maluku ciinisi e ",
ANAK ALIFÜRU ASLI

AURORA dd.
2.

RMS
Hedenmorgen vindt onder auspiciën van de CdK, Mr. Vrolijk, een
bijeenkomst van de betrokken autoriteiten plaats ter bespreking
van ordemaatregelen, te nemen bij gelegenheid van de binnenkort
plaatsvindende RMS-dempnstratie»
Op 12 april wordt de dood van de eerste RMS-president herdacht? o
25 april de uitroeping van de HMS.

AURORA dd

met de Minister
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Acties tegen Indonesische instellingen
Gesproken wordt over de brand hedennacht in .he.t kantoor van de *
Indonesische Luchtvaartmaatschappij Garuda in Amsterdam.
H.C meldt, dat afgelopen nacht is ingebroken in het kantoor van
de consul-generaal van Indonesië in Amsterdam. Sr bleek een kist
met papieren te zijn verdwenen.
Geconstateerd wordt, dat deze gebeurtenissen samenvallen met de
gisteren gehouden herdenking van de oprichting van de HMS. Het
wordt waarschijnlijk geacht, dat Zuid-Molukkers net deze voorvall
te maken hebben. Als dat zo is, moet v/orden gevre<?c-i voor een
verdere escalatie in de relatie tuasen pro-Indonesische ZuidMolukkers en Zuid-Molukkers die de RMS zijn toegedaan.

4. Gesprek met SG
H.BVD had gisteren een gesprek met de SG van Binnenlandse Zaken,
Mr. P. van Dijke. O.m. kwam aan de orde de situatie van de ZuidMolukkers en de vraag of van politiezijde op hoogtijdagen van de
Zuid-Molukkers wel voldoende aandacht wordt gegeven aan objecten die
een voorwerp voor hun belangstelling kunnen vormen. (Aanslag op
Garoeda en inbraak in woning consul-generaal Indonesië enige tijd
terug in Amsterdam). De vraag komt op of het nuttig zou zijn
onzerzijds de politie in te lichten omtrent herdenkingsdagen en
dergelijke die voor bepaalde groeperingen aanleiding kunnen zijn
tot demonstraties of andere acties.
PH.É zal worden gevraagd om een lijst van data in dit verband van bela
vast te stellen.
De SG overweegt de minister voor te stellen over deze aangelegenheid
een gesprek te hebben met de burgemeesters van de grote steden.
PU.BVD brengt in herinnering dat enige tijd terug een gesprek van
deze aard plaats vond onder leiding van de DG 0.0. en V.,
Mr.
t met enige hoofdcommissarissen onder wie die van
Amsterdam en Den Haag,

28 juni 197^

AURORA dA „^trs

Behoort bij brief no. 120^699-

LAATSTE ONTWIKKELING IN DE MOLUKSE GEMESHSCHAP.
ALGEMEEN

Tot voor kort werden de ontwikkelingen in de Molukse gemeenschap
hoofdzakelijk beheerst door de controverse tussen pro-Indonesisch
gezinde Molukkers en aanhangers van de "Republik Maluku Selatan"
(R. M. S.).
Hoewel de politieke tegenstellingen niet zijn verdwenen, is de
controverse enigszins afgezwakt.
Terwijl de activiteit van de pro-Indonesisch gezinde groep is afgenomen, wordt de aandacht van de R. M. S. -organisaties thans weer
opgeëist door interne vraagstukken.
t

Aan de hand van een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen
en verhoudingen zal getracht worden een evaluatie te geven van het
huidige steramingsbeeld van de Molukse bevolkingsgroep.
ONTWIKKELINGEN SN GROEPERINGEN.
T. Opkomst en ontwikkeling van een £ro~^n^£ïi22^s£il2-S-£22ï2§*
Om gestalte te geven aan de wens van de Indonesische Regering
bij te dragen tot de oplossing van het Zuidmolnkse vraagstuk,
werd in 1971 de Stichting Opbouw Molukken ( S.O.M.) opgericht.
Dit gebeurde op initiatief van de heer I.MAHDI, toenmalig hoofd
van de afdeling "Molukse Zaken" van de Indonesische Ambassade te
1 s-Gravenhage .
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Ondanks het korte bestaan van de S.O.M, hebben enkele van haar
initiatieven in belangrijke mate de gebeurtenissen in de Molukse
gemeenschap bepaald.
De S.O.M, voerde o.m. een actieve propaganda voor het maken van
oriëntatiereizen naar de Kolukken.
Talrijke Molukkërs maakten hiervan gebruik, hetgeen voor de leiders
van de R.M.S. een reden tot grote bezorgdheid werd.
Velen die van deze reizen terugkeerden gingen zich namelijk positief

opstellen t.o.v. het (door de Indonesische Ambassade gesteunde !!)
programma van de S.O.M, voor economische opbouw van de Zuid Molukken
Hoewel deze opstelling -althans in de meeste gevallen- geen enkel
verband hield met een politieke voorkeur (pro-Indonesisch of antiR.M.S.) werd zij al spoedig in R.^l.S.-kringen gebrandmerkt aio
"landverraad".

j

i

Hierdoor traden spanningen op,die de Molukse gemeenschap tenslotte
verdeelden in een pro- en een anti-Indonesisch kamp.
Fanatieke R.M.S.-aanhangers voerden tegen de Indonesische Ambassade
en (sympathisanten van) de S.O.M, een felle hetze die op verschillende plaatsen tot ordeverstorende en gewelddadige incidenten leidde.
Deze spanningen werden nog verhoogd door de uitwerking van een
andere activiteit van de S.O.M., t.w. het neutraliseren van het
jongerenradicalisme.
Deze activiteit resulteerde in 1972 in de oprichting van de "Angkatan Pemuda Indonesia Haluku" (A.P.I.M. of A.P.I.-Kaluku, lett.:
front van Indonesische jongeren van Molukse origine).
Volgens haar beginselprogramma streefde deze organisatie uitsluitend
sociale, culturele en recreatieve doeleinden na.
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Zij kreeg echter al spoedig de naam anti-R.M.S.-gezind te zijn,
doordat vele van haar leden zich in hun gedragingen duidelijk antiR.M.S. opstelden.
Deze gezindheid was o.m. verklaarbaar door het feit dat vele Keiése
jongeren lid waren van de A.P.I.M. en er vanouds een sterke controverse bestaat tussen Molukkers en bewoners van de Kei-eilanden.
Voorts was de A.P.I.M. voor de R.K.S.-beweging onaanvaardbaar door
de duidelijke binding die er met de Indonesische Ambassade bestond*
Over en weer beschuldigden de A.P.I.M. en de R.M.S.-groeperingen elkaar van provocatie en agressie en het kan niet ontkend worden dat
aan beide zijden meermalen provocerend werd opgetreden en plannen
werden beraamd (en soms uitgevoerd) voor gewelddadige acties.
Voor het laatst kwam de A.P.I.M. op spectaculaire wijze in de
publiciteit toen enige van haar leden in april 197^ een gewapende
overval pleegden op de Molukse wijk te Almelo.
Aanleiding hiertoe was een vechtpartij die enige dagen tevoren wae
ontstaan, toen een der overvallers in een openbare gelegenheid door
R.M»S.-aanhangers uit Almelo met een vuurwapen werd bedreigd.
Vrees voor gewelddadige represailles van de zijde van de R.M.S.'era
is waarschijnlijk de oorzaak van de verminderde activiteit van de
A.P.I.M. na het incident te Almelo. Voorts heeft het terugroepen
naar Indonesië van de heer
, die op de Indonesische Ambassade
belast was met Molukse zaken en wiens persoon in R.M.S.-kringen
hevige weerstanden opriep, in deze kringen een gunstige uitwerking
gehad.
Zeker ie ook van invloed geweest dat de nieuwe Indonesische Ambassadeur, Generaal
, minder geneigd bleek dan zijn voorganger om de banden met de A.P.I.M. strak aan te halen.
De laatste maanden wordt .de A.P.I.M. in de berichtgeving nog slechts
sporadisch genoend.
"
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Een en ander houdt echter niet in dat activiteiten in pro-Indonesische
zin zijn opgehouden*
Zo werd kort geleden de organisatie "RUKUN HALUKÜ" opgericht.
Voorzitter
verklaarde tegenover de pers dat RUKUN MALUKU, als
organisatie van pro-Indonesisch gezinde Molukkers, ervoor ijvert
door de Nederlandse Regering te worden betrokken in het overleg
over het ten aanzien van de Molukkers te voeren beleid*
Hij doelde hierbij met name op het beleid ten aanzien van de
repatriëring naar de Molukken.
Door verschillende R.M.S.-organisaties is afwijzend gereageerd op de
oprichting van Rukun Maluku, die zij beschouwen als een voortzetting,
onder een andere naam, van de A.P.I.M.
Tot meer dan tegenpropaganda is het nog niet gekomen. Dit ligt waarschijnlijk mede aan de betrekkelijk geringe activiteit van Rukun
Maluku.
De vraag rijst overigens in welke richting de activiteiten van proIndonesisch gezinde groeperingen zich zullen ontwikkelen nu de
opstelling en verklaringen van de Indonesische Ambassadeur steeds
duidelijker de indruk wekken dat de Indonesische Regering het Zuidmolukse vraagstuk voornamelijk beschouwt als een binnenlandse aangelegenheid van Nederland.
2. Onderlinge verdeeldheid van de R.M.S.-beweging.
Nog steeds zijn de "Badan Persatuan Rak.jat Maluku Selatan" (3.P.R.M.S,
de groepering van Ir. MANUSAMA) en de "Missi Militer" ( de organisativan "Generaal" TAMA'êLA) de belangrijkste exponenten van de R.M.S.beweging.
Voorts bestaan diverse splintergroepen, waarvan de meeste echter nauw
lijks enige activiteit ontplooien.
(N.B.: Op één ervan zal echter afzonderlijk nader worden ingegaanzie K«P.M.S.M.- pt. 5.).
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Naarm^te de controverse tussen pro-Indoriesisch gezinde Molukkers
en R.M.S.'ers sterker werd, nam de druk op de leiders toe om zich
met elkaar te verzoenen.
Incidenteel werd reeds een zekere samenwerking waargenomen tussen
leden' van de ordedienst van de B.P.R.K.S. en commando's van
TAMAëLA.
Het betrof hier gevallen waarin gevreesd werd voor acties van de
zijde van de A.P.I.M.
Op initiatief van de weduwe van Dr. SOUKOKIL (de in 1966 in Indonesië geëxecuteerde "president" van de R.M.S.) kwam het in mei 197**
tot een ontmoeting tussen MAHUSAMA en TAMAëLA.
Hierbij verklaarde TAMAëLA zich bereid MANUSAMA te erkennen als
enige "president" van de R.H.S., mits deze over een recenter "regeermandaat11 van Dr. SOUMOKIL kon beschikken dan zijn eigen "mandaat".
Toen MANUSAMA het verlangde document overlegde, weigerde TAMAëLA de
authenticiteit ervan te erkennen.
Van samenwerking, in welke vorm of mate dan ook, tussen de verschillende R.M.S.-organisaties zal voorlopig dan ook weinig sprake kunnen
zijn.
3«

Situatie binnen de groepering van "Generaal" TAMAëLA.
Door het afnemen van de activiteit van de pro-Indonesisch gezinde
Molukkers is de aandacht van de TAMAeLA-groepering weer voornamelijk
gericht op haar eerste doelstelling, t.w. het verkrijgen van
sympathie en steun van delegaties bij de Verenigde Naties.
Na lange tijd geen visum te hebben kunnen krijgen, is TAMAëLA onlangE
weer toegelaten tot de Verenigde Staten van Amerika.
Uit de contacten die hij aldaar heeft gelegd, ontstond kort geleden
het "American Committee for the recognition of South Moluccas
Independence" (A.C.R.S.M.I.).
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De oprichting van dit comité zou een initiatief zijn van de "United
Isreal World Union", een dezerzijds tot nu toe onbekende organisatie.
Het A.C.R.S.M.I. stelt zich ten doel actie te voeren om met de steun
van invloedrijke personen te bereiken dat de kwestie van de R.M.S.
op de agenda van de Verenigde Naties wordt geplaatst.
Naar de activiteiten, werkwijze en eventuele resultaten van genoemd
comité is een onderzoek gaande.
De politieke activiteit in Nederland beperkt zich tot interne aangelegenheden.
In het algemeen huldigt deze groepering het standpunt dat de in
Nederland verblijvende Molukkers zich dienen te gedragen in overeenstemming met de alhier voor iedereen geldende wetten en normen.
Recente berichten duiden echter op een zekere onrust die ook in deze
kringen is ontstaan als gevolg van de toelating tot de vergadering
van de Verenigde Naties van een Palestijnse delegatie onder leiding
van Yasser ARAFAT.
Dit politieke succes wordt in hoge mate toegeschreven aan de terreuracties van Palestijnse commando's.
Van verschillende zijden is er dan ook bij de leiders op aangedronge;
soortgelijke acties in overweging te nemen»
Voor zover bekend staan de leiders afwijzend tegenover deze suggesti
Van concrete actieplannen is tot dusverre niets gebleken, maar ook
m.b.t. deze organisatie zij opgemerkt dat de leiders niet altijd ove
voldoende overwicht en middelen beschikken om spontane acties tegen
te houden.
Badan Persatuan Rak jat Kaluku Selatan (B.P.R._M.S._).
Binnen deze groepering is de aandacht van de Dienst hoofdzakelijk
gericht op de jongerenorganisatie Pemuda Masjarakat.
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Deze organisatie ontwikkelde zich steeds duidelijker tot een niet
te onderschatten element. Pemuda Masjarakat is voorstander van een
radicale aanpak van "de strijd" en stelt zich zeer critisch op t.o.v.

het meer gematigde beleid van MANUSAHA en andere oudere leiders.
Deze leiders onderkennen de radicale tendenzen onder de jongeren
en de daaraan verbonden gevaren.
Zij zijn zich er echter ook van bewust dat de toekomst van de R.M.S.beweging in handen ligt van de jongere generatie, zodat zij het,
bij hun pogingen het radicalisme in te dammen, nooit tot een openlijk

krachtmeting met de jongeren zullen laten komen.
Dit verklaart dat zij weliswaar daden van agressie veroordelen, maar
araan toevoegen dat radicalisme en agressie opgewekt en gevoed worder

door het uitblijven van positieve resultaten.
.Radicale elementen vatten deze halfslachtigheid op als een bedekte
goedkeuring, zoniet aanmoediging van hun daden en opvattingen.
Dat hierin een reëel gevaar schuilt, blijkt uit de poging die Moluks*
jongeren in april 197^ te Amsterdam hebben gedaan om een Indonesisch'
consul te gijzelen.
Deze jongeren waren lid van of stonden in nauw contact met hetzij
Pemuda Masjarakat, hetzij de ordedienst van de B.P.R.M.S.
Badan Persatun en Pemuda Masjarakat bereiden momenteel de 25-ste
verjaardag van de R.K.S.-proclamatie (25 april 1975) voor.
MAHU5AMA heeft voorgesteld de manifestaties rond deze herdenking te
plaatsen' in het teken van "confrontatie".
Hiermee beoogt hij een bezinning op de beleving van het R.M.S.-ideaa
in een politiek klimaat (in Nederland, Indonesië en de Verenigde Naties) dat geen uitzicht biedt op de verwezenlijking van dat Ideaal.
Deze bezinning zou het uitgangspunt moeten worden van een nieuwe
politieke lijn, de zogenaamde "confrontatiepolitiek".
Het programma daarvan zal t.z.t. door de B.P.R.M.S. worden gepubliceerd. De ideeën zijn momenteel nog niet voldoende uitgekristalli«
seerd om reeds een prognose toe te laten van de inhoud van die
politiek.
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Een indicatie van hetgeen in sommige radicale kringen onder confrontatie wordt verstaan, is te vinden in een voorstel van

,

landelijk voorzitter van Pemuda Masjarakat.
Zijn voorstel houdt in dat een streefdatum wordt vastgesteld waarop
het R.M.S.-ideaal zou moeten zijn verwezenlijkt en dat door sabotage
van de Nederlandse economie Nederland gedwongen wordt tot een voor
de Zuidmolukse onafhankelijkheidsbeweging gunstige politieke opstelling.
Over de streefdatum en de aard van de sabotage werden geen nadere bij
zonderheden vernomen.
MANUSAMA heeft deze voorstellen verworpen. Het blijft echter -vooral
op langere termijn- de vraag welk gewicht zijn autoriteit in de
schaal legt.
Het moet namelijk niet uit het oog worden verloren dat

,

gezien zijn functie in Pemuda Masjarakat, waarschijnlijk niet een
uitsluitend persoonlijke mening maar ook groepsgevoelens vertolkte.
Een andere omstandigheid waarop met nadruk wordt gewezen is het feit
dat radicale jongeren de laatste tijd met groeiende bewondering
spreken en denken over recente gevallen van kaping, gijzeling, bezetting van gebouwen e.d.
Opnieuw zij in dit verband herinnerd aan de mislukte gijzelingspoginf
te Amsterdam in april 197^» Tijdens zijn verhoor verklaarde

,

de leider van de groep, dat hij niet geaarzeld zou hebben geweld te
gebruiken tegen de consul om zijn eisen kracht bij te zetten.
Het vorenstaande lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat het radicaliseringsproces onder de Zuidmolukse jongeren, dat met de "actie
Wassenaar" een hoogtepunt bereikte, niet tot .stilstand is gekomen.
Het is te verwachten dat de voortzetting van dit proces in niet gerii
ge mate een stempel zal blijven drukken op de politieke opstelling
en activiteit van de B.P.R.M.S., die zich beschouwt als de grootste
R.M.S.-groepering.

Kemauan Pemuda Maluku Selatan Merdeka

(K.P.M.S.H.),

Door enige jongeren die deel hebben uitgemaakt van de "Radicale Actiegroep R.M. S. -LINKS" werd onlangs een nieuwe R.K.S.-jongerenorganisatie opgericht, de Kemauan Pemuda Maluku Selatan Merdeka (lett.:
de wens van de vrije Zuidmolukse jongeren)»
De "Radicale Actiegroep R.M.S.-LINKS" waarvan praktisch gesteld kan
worden dat zij heeft opgehouden te' bestaan, streefde ernaar de eenheid onder de R.M.S.'ers te herstellen.
Deze actiegroep propageerde voorts het voeren van gewelddadige acties
ter ondersteuning van de "politieke strijd" voor het verkrijgen van
erkenning van de R.K.S.-proclamatie.
K.P.M.S.M. zet zich af tegen de, volgens haar, negatieve resultaten
en het passieve beleid van leiders als MANDSAKA en TAHAëLA, en staat
"andere wegen" voor om de erkenning van de R.M.S. te bewerkstelligen.
Welke deze wegen zijn is in het huidige stadium, waarschijnlijk ook
voor deze organisatie zelf, nog niet helemaal duidelijk.
De rol die de kernleden destijds hebben gespeeld in de "Radicale Acti
groep R.M.S.-LINKS" duidt er echter op dat gewelddadige acties niet
bijvoorbaat worden uitgesloten.
Of en in hoeverre^ enkele summiere contacten van K.P.M.S.M. vertegenwoordigers met leden van de Hode Hulp eveneens als een indicatie
voor mogelijk gebruik van geweld kunnen worden beschouwd, valt vooralsnog moeilijk te beoordelen.
Voorts is bekend geworden dat vertegenwoordigers van de K.P.M.S«M.
pogingen doen om in contact te treden met PKI-figuren in het buitenland, die de zogenaamde Peking-lijn volgen.
De indruk is, dat men wil onderzoeken of en in hoeverre de PKI een
partner kan zijn in de strijd voor de omverwerping van het SUHAKTO
regiem en het vestigen van een zelfstandige staat door de Zuidntolukkers. Er zijn geen aanwijzingen dat er van een samengaan in het
ideologische vlak sprake is.
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De K.P.M.S.M. is onaanvaardbaar voor de groeperingen van MANUSAMA en
TAMAeLA, zodat recrutering van aanhangers binnen deze twee grote
R.H.S.-groeperingen bijzonder moeilijk, zoniet onmogelijk is.
Dit ie waarschijnlijk de reden waarom zij contact zoekt met groeperingen die in het verleden actie voerden om honorering te verkrijgen
van rechten die zij menen te kunnen 'ontlenen aan het vroegere
dienstverband met het K.N.I.L.
Het idee is niet nieuw, de "Radicale Actiegroep R.M.S.-LINKS" heeft
in het verleden hetzelfde geprobeerd en daarbij acties overwogen
-maar niet uitgevoerd- zoals bezetting van overheidsgebouwen, ontvoering en gijzeling van regeringsleden e.d.
Gezien het weinig vastomlijnde programma en de geringe originaliteit
die K.F.M.S.M. tot nu toe aan de dag heeft gelegd, bestaat het sterke
vermoeden dat deze nieuwe groepering in grote lijnen het actieprograit
ma van de "Radicale Actiegroep R.M*S.-LINKS" heeft overgenomen.
NB.; Dit vermoeden wordt bevestigd door de "bezetting" van de cantint
van het Ministerie van CRM op 19*11«197^ door leden van een belangenorganisatie van ex-K.N.I.L. militairen, waarbij een van de kernleden
van K.P.M.S.M. een rol heeft gespeeld.

SLOTOPMERKINGEN.
Gedurende betrekkelijk lange tijd heeft de R.M.S.-beweging een
defensieve houding aangenomen tegen ontwikkelingen en invloeden die
als ondermijnend voor het vrijheidsideaal werden ervaren.
Het huidige stemmingsbeeld vertoont een tendenz tot het openen van
een offensief.
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Er is reden om aan te nemen dat de in dat kader te verwachten
activiteiten niet uitsluitend of in de eerste plaats gericht
zullen zijn tegen de Indonesische Ambassade h.t.l. of Indonesische
belangen, maar tegen de Nederlandse overheid en gemeenschap.
Bij het afsluiten van dit overzicht werd bekend, dat op 18 november
197*f Zuidmolukse jongeren op verschillende plaatsen in het land
opzettelijk vertragingen in het spoorwegverkeer hebben veroorzaakt.
De verantwoordelijkheid voor deze gecoördineerde actie werd opgeëist
door de jongerenorganisatie Pemuda Masjarakat.
Dit zou erop kunnen duiden dat radicale elementen in deze organisatie
Ir. MANUSAMA's veroordeling van de door voorzitter
gelanceerde ideeën, negeren.
Van verschillende zijden werd vernomen dat Pemuda Masjarakat voor de
komende maanden acties in petto heeft.
In dit verband wordt er voorts op gewezen dat rond de jaarwisseling
veelal verhoogde spanning optreedt.
Dit houdt o.ra. verband met de historische betekenis van 27 december.
Zoals bekend is werd op deze datum in 19^9 de souvereiniteit over
Nederlands-Indië overgedragen aan Indonesië.
In R.M.S.-kringen wordt deze gebeurtenis beschouwd als het begin van
de ontwikkelingen die hebben geleid tot de proclamatie van de R.M.S.
Pemuda Masjarakat herdacht deze datum in 1973 «et een grote demonstrz
tie bij de Indonesische Ambassade, waarbij zich het bekende incident
van de vlagverbranding voordeed.
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Op langere termijn zal vooral omstreeks de 25-ste verjaardag van de
R.H.S.-proclamatie (25.^.1975) rekening moeten worden gehouden met
uitingen van de in Zuidmolukse kringen levende wens om de kwestie
van de R.M.S. op spectaculaire wijze in de publiciteit te brengen.
Het wordt niet uitgesloten geacht dat daarvoor, naast de reguliere
manifestaties, acties zullen worden gevoerd met een ordeverstorend
en/of gewelddadig karakter.
r'~

.

Dat ook in de tussenliggende periode zulke acties zullen worden
ondernomen mag echter niet worden uitgesloten.
De aandacht van de Dienst blijft bij voortduring gevestigd op de
ontwikkelingen en gebeurtenissen in de Molukse bevolkingsgroep.

26.11.197^
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Evaluatie-commissie
Deze commissie komt hedenmiddag bijeen. Aandacht zal worden besteed
aan de onrust onder de Zuidmolukkers,

1.

w.

f*t»"XVïi.-'j--.

Zuidraolukkers (Zie ook Aurora van 17-12-197/t', pt. 3)
H.C deelt mede, dat heden de kleine evaluatiecommissie bijeen kore
Hoewel wij geen bevestiging hebben gekregen van de berichten inza
plannen tot het in gijzeling nemen van ministers zijn er wel
gegevens verkregen, die erop duiden dat een dergelijke daad
mogelijk ook een actie tegen de Indonesische Ambassade niet uitgesloten mag worden geacht»
De evaluatiecommissie zal zich beraden omtrent eventuele maatregelen.
*

Actie Zuidmolukkera

de noliti
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Zuidmolukkers
H.C deelt mede, dat de kleine evaluatiecommissie gisteren niet bijeen is
geweest* •Vel heeft een gesprek plaatsgevonden in de zgn. praatclub o.l.v.
Daaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van Algemene Zaleen
', CRH "
en van 0.0. en V.
Gesproken werd over de lijn, die de Minister-President zal worden aanbevolen voor het gesprek* dat hij binnenkort met Manusam* zal hebben.
H.C meldt verder,
op 27 december
een symbolische bezetting van het Vredespaleis gedurende vijf minuten
en het hijsen van de vlag van de RMS in de tuin daarvan» Dit is volledig
uit de hand gelopen en is geëindigd niet de vernielingen, die in het
Vredespaleis werden teweeg gebracht.
PH.8VD vraagt H.C een korte notitie over onze bevindingen te willen opstel
len en deze te zenden aan de Ministers van Binnenlandse Zaken, de
Minister-President en de Minister van Justitie. Dhr.
van CRH
kan een exemplaar van dé notitie ter beschikking worden gesteld.

Bijlage bij brief no. 1.203.671 d.d. 7*1.1975'
Dit rstuk bestaat uit 4 blz. .

Omtrent de op 27 december 197^ door Zuidraolukkers te 's-Gravenhage
veroorzaakte ongeregeldheden, is tot dusverre
het volgende bekend geworden:
•

Met de organisatie' van de op 27 december 197^ voorgenomen manifestatie was belast de "Pemuda Masjarakat", de jongerenorganisatie van
de Badan Persatuan 3.M.S.

~~

De manifestatie zou bestaan uit het aanbieden van een petitie op hè
Departement van Algemene Zaken, gevolgd door een demonstratieve
optocht naar de Indonesische Ambassade, waar eveneens een petitie
zou worden overhandigd.
Met de zorg voor een ordelijk verloop van het programma was de K.P.;
(ordedienst) belast.
Op 26 december 197^ heeft Ir. MANUSAMA het hoofdbestuur van "Pemuda
Masjarakat" en de leiding van de KPK verantwoordelijk gesteld voor
een ordelijk verloop van de manifestatie. Hij benadrukte daarbij
^
—

dat incidenten ernstig afbreuk zouden doen aan zijn positie tegen.

over de Minister-President, zulks i.v.m. het hem inmiddels toegezegde onderhoud.
Tegen deze achtergrond kan worden aangenomen dat Ir. MANUSAKA niet
op de hoogte is geweest van een ander dan het hiervoor genoemde
programma.
Na de incidenten heeft Ir. MANUSAMA tegenover én "Pemuda Kasjarakat
én K.P.K. zijn ernstige ontevredenheid en teleurstelling uitgesproken over het verloop van de gebeurtenissen.
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bestuursleden van "Perauda Nasjarakat" hebben daarop verklaar
in zekere zin verantwoordelijk te zijn voor de ongeregeldheden
omdat zij in kleine kring hadden besloten tijdens de demonstratie
gedurende korte tijd symbolisch het. Vredespaleis door enige leden
te laten bezetten en in de tuin de vlag van de R.M.S. te laten
hijsen. De actie, die gericht was op het verkrijgen van publiciteit
zou ongewapend wordden uitgevoerd.
/N.
_

"Meelopers" die niet van deze plannen op de hoogte waren, zijn het
gebouw binnengedrongen en hebben daar vernielingen aangericht»
Als gevolg hiervan is van "bezetting" afgezien.
Het wordt dezerzijds aannemelijk geacht dat de organisatoren van de
bezetting inderdaad slechts een geweldloze actie hebben beoogd.
De Haagse Politie heeft bij het verlenen van de demonstratievergunning namelijk duidelijk gesteld dat incidenten als gevolg zouden
hebben dat in de toekomst geen vergunning meer zou worden verleend
voor de jaarlijkse manifestatie op 25 april. ( In 1975 bijzonder
belangrijk i.v.m. de 25-ste verjaardag van de R.K.S.-proclamatie.)
Uit de momenteel beschikbare informatie kan worden opgemaakt dat de

x*^

K.P.K. of niet op de hoogte was van de bezettingsplannen, of niet
gerekend had op de mogelijkheid dat meelopers incidenten zouden
veroorzaken, die de actie zouden kunnen

doorkruisen.

Dit verklaart waarschijnlijk waarom de ordedienst niet onmiddellijk
een poging heeft gedaan de orde te herstellen.
Uit uitlatingen van Holukkers uit Ir. MANUSAMA's naaste kring valt
af te leiden dat hij, om gezichtsverlies van zijn organisatie te
voorkomen, zal trachten hetzij pro-Indonesisch gezinde Molukkers,
hetzij ongeorganiseerde radicale elementen aansprakelijk te stellen
voor de incidenten.

-3-

Er zijn evenwel geen aanwijzingen verkregen die Ir. MANUSAKA's verklaringen voor pers en televisie bevestigen dat de incidenten zijn
uitgelokt door "infiltranten" uit kringen van pro-Indonesisch gezin
de Holukkers.
Reeds eerder is gesteld dat MANUSAMA veel van zijn gezag over "Perau
X *

Kasjarakat" heeft verloren.
Het feit dat het bestuur van deze jongerenorganisatie plannen heeft
gemaakt voor een bezetting, zij het een vreedzame, van het Vredespa
leis, toont opnieuw aan dat "Pemuda Kasjarakat" een eigen richting
bepaalt waarin slechts in beperkte mate rekening wordt gehouden '
met de meer gematigde opvattingen van de oudere leiders.
Een andere indicatie hiervoor vormt de opstelling van twee proninen
bestuursleden van "Pemuda Masjarakat" tegenover de politie na de on
regeldheden op 2? december 197^.
Deze bestuursleden uitten in felle bewoordingen hun misnoegen over
het optreden van de politie bij de ongeregeldheden en verklaarden
(letterlijk) "de oorlog aan de politie", waarbij zij dreigden net
aanvallen op politiebureaus.
Het is zeker dat Ir. KANUSAMA, die pretendeert leider te zijn van
70 a 80 % van de Kolukkers h.t.l., inziet dat deze tendenzen zijn
positie van onderhandelaar met'de Nederlandse Regering schaden.
Hij is zich er echter ook van bewust dat een krachtige opstelling
tegenover deze radicale tendenzen bijna onvermijdelijk een verwijdering tussen hem de jongere generatie'zal teweeg brengen.
Deze omstandigheid verklaart de halfslachtige opstelling waarmee hi
tracht aanvaardbaar te blijven voor zowel de Nederlandse Regering a
voor de radicale stromingen in zijn organisatie.

De BPK33 koestert van het gesprek van Ir. HAUUSAHA met de llinisterPresident hoge verwachtingen.
Men verwacht o.n. dat de Nederlandse Regering openlijk haar afkeurin
zal uitspreken over de in de brief aan de Kinister-President
gesignaleerde arrestaties op de Holukken.
Voorts wordt verwacht dat een commissie zal worden ingesteld, bestaa
de uit Nederlanders en Kolukkers -en, eventueel Indonesiërs- die in
'

de gelegenheid zal worden gesteld op de Holukken een onderzoek in t€
stellen naar het Indonesische optreden.

~

In kringen van de Badan Persatuan wordt er rekening mee gehouden dat
als het resultaat van het onderhoud niet beantwoordt aan de verwachtingen, radicale elementen zullen overgaan tot het voeren van harde
acties.

6 januari 1975
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Hierbij moge ik Uwer Excellentie een rapport aanbieden
inzake enige achtergronden van de demonstratieve betoging
op 2? december 19?*t, naar de inhoud waarvan ik mij
verwijzing veroorloof*
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Betreft: Situatie onder de Molukkers

Door tussenkomst van ID-ïïtrecht werd op 6.2.1975 van
het volgende vernomen.
Naar
mening verliezen de ^uid-Molukkers in Nederland
als politieke factor steeds meer aan waarde/inhoud.
TAMAELA en MANUSAMA hebben geen werkelijke aanhang meer,
al doen zij beiden alles om het tegendeel te bewijzen.
Seide leiders hebben geen aanhang van enige betekenis meer
en bovendien hebben zij geen greep meer op wat zjj nog aan
aanhangers over hebben.
Vooral is dat het geval bij de jongere Zuid-Molukkers. De
jongeren voelen zich misleid en bedrogen.
ziet het in wezen totaal wegvallen van werkelijke leidinj
als een gevolg van het feit dat TAMAELA noch MANUSAMA enige
inspraak dulden. De jeugd neemt dat niet meer; zeker de
studerende jeugé niet. Een Zuid-Molukse studentenorganisatie
met een politieke motivering of ideaal bestaat dan ook niet
meer*
Gesteld mag worden, aldus
: de RMS bestaat niet meer,
zo zij al ooit bestaan heeft en de jeugd wéét dat en realiseert zich dat steeds bewuster, mét het feit van "wij zijn
steeds bedrogen".
De laatste tijd zijn vrij veel Büid-Molukse jongeren naar
Indonesië" en de ^uid-Molukken geweest en zij komen allemaal
gedesillusioneerd terug. Zij weten dan namelijk één ding heel
zeker: de RMS bestaat niet en de verzetsbeweging op de
Zuid-Molukken is er niet en was er nooit.
Deze wetenschap, die steeds verder doordringt, is volgens
de oorzaak dat de politieke organisatie van de ZuidMolukkers is ingestort.
Hij vindt dat zeer ernstig en motiveert dat als volgt;
Toen de diverse politiek/semi-militair georiënteerde groepen
nog bestonden, was er gen ideaal en gemeenschappelijk doel.

- 2-

- 2-

Dat is nu totaal weggevallen. In de tijd echter toen dat
politieke ideaal nog bestond hebben allerlei personen en
groepen zich (meestal vuist-) vuurwapenen aangeschaft voor
de grote dag die komen zou. Vooral bij de jonge ^uid-Molukkers
was zulks het geval. ~&r kwam uiteraard ook een stuk avontuur
en sensatie bij, maar tóch hadden die groepen nog een zekere
discipline, welke nu verdwenen is. Onder de Zuid-Molukse jonger
heerst een verhoudingsgewijze grote werkloosheid. Wapens
zijn ruimschoots voorradig en fantasie is er ook voldoende,
terwijl een zekere onrust en desparaatheid volop gevoed wordt
door de toenemende wetenschap van "wij zijn steeds belazerd,
door iedereen", dus: "wat kan het ons verdommen" en daarmee
zijn de voorwaarden aanwezig voor toenemende criminaliteit»'"•
is hierover zeer bezorgd en waarschuwt er met klem voor
dat de ^uid-Molukse jongeren de wapenen die ze hebben zullen
gebruiken.
deelt mee dat een groep Zuid-Molukkers uit Culemborg
opereert in Utrecht en zich vooral ophoudt in de stationstraverse, Hoog Catarijne en de stationswachtkamers. Deze
groep doet het voorkomen alsof zij "Zuid-Molukse vrijheidsstrijders" zijn doch in werkelijkheid zijn het aankomende
criminelen. Tegen berovinkjes zien zij niet op en wapens
horen er als het ware bij; nu nog voor merendeel uit sensatiezucht doch de ernst zal spoedig volgen, zo meent
. Immers
deze jongens brengen vrijwel elke dag in ledigheid door en
dus groeien 7,3j als het ware automatisch naar escalaties
en excessen.
Opm.: Deze berichten werden ook uit andere bron ontvangen.
ID-Utrecht: Samenwerking tussen Zuid-Molukse en
Surinaamse jeugdige criminelen is (te Utrecht) groeien<
stelt, dat er veel geld van het Ministerie van CRM,
beschikbaar gesteld voor de Zuid-Molukkers, gebruikt wordt
voor de aankoop van wapens. Hjj verklaart dat als volgt. In
de woonoorden zijn de bestuursfuncties van de daar werkende
stichtingen bijna allemaal in handen van voormalige politieke
figuren. Zij krijgen het geld in handen dat CRM aan die
stichtingen verstrekt. Nu de politieke functies allemaal
uitgehold blijken te zijn en de sfeer helemaal naar het
criminele neigt, houden die bestuursleden hun omgeving
rustig en besteden een deel der ontvangen gelden aan dubieuz
doeleinden. Controle is er vrijwel niet.

[AURORA
2.

Zuidmolukkers
K.C deelt mede, dat er vannacht eijifje activiteit van de politie is
geweest i.v.ra. een radiobericht uitgezonden via een amateurzender
wijzende in de richting Sittard. In dit radiobericht werd melding
gemaakt van de rit van een autobusje. De politie heeft rekening gehou<
met de mogelijkheid, dat dit busje zou dienen voor een bepaalde actie.

1
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In do op 9 januari gehouden PG-vergadering werd uitvoerig gesproken
over de 2uidraolukkers.

Gesproken werd verder nog over de v/eerkorpsachtige activiteiten van
de Zuidmolukkers, die naar voren kwamen in de Aktua 'THOS-uitzending
van maandagavond 6 januari in het kader van een interview met Tarsaëla,
Door de PG-Leeuwarden werd gevraagd, hoe ons oordeel was over de beve:
liging van de installaties van de NAM en de Gasunie.

H.C wijst- op het besprokene tijdens de bijeenkomst van de kleine evaluat
commissie, d.d. 30-1-1975»
Indien het resultaat van het gesprek op 18-2-1.975 tussen Mini.ster-Presid
en Ir. Manusama niet aan de hooggespannen verwachtingen aan Zuidiaolukse
kant beantwoordt - zoals te verwachten is - moet er rekening mee worden
gehouden, dat radicale elementen zullen overgaan tot "harde akties".
•
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AURORA dd.
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1. Ontvoering Lorenz
Gesproken wordt over de ontvoering van de CDU-politicus Lorene, die bij
de verkiezingen van zondag j«l« kandidaat was voor het burgeneesterschap
in West-Berlijn. De vraag komt op of zoiets in Nederland mogelijk zou
aijn.

2373 C

AURORA
3.

Zuid-Molukkers
PH.3VD en H.C namen deel aan besprekingen
die plaatsvonden n.a.v. de berichten van mogelijk
activiteiten van Zuid-molukkers, :
Br zijn flexibele bijzondere raaatregole;
t.a.v. bepaalde objecten genomen.

2.

K.C doelt verder mede, cl a t Manusama en Metiary dezc-r dn-en siju o:itvango.'i door do Iocc-bur;-erne-?'vtor van I>en riaa^
en door H.C. v.P
Hun :.rs kenbaar gair.aalit, dat zij or moe dionon rekening te
houdon, dat g o o n vergun:: i:ig aal worden g" geven voor een demonstratie
in L'en Iü\'i^ op <?5 april a.s..
H.C lioo-^t, d^^ d* officiële n-eyedelins daarvan (fiot bu3luit tot :: ? t
niet t'oo.-.toni::iins geven ?.ou reeds anjii gonomen) eerst na Pasen a;il
plaati'.vindyn.

•(AURORA <id.
Zuidmolukkera
H.BVD neemt hedenmiddag deel aan een bespreking van de betrokken autori
teiten over het Zuidmolukse probleem. De leiding van de vergadering berust bij de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, Mr. Vrolijk.

AURORA dd2.

Zuidmolukkers
PH.BVD nam samen met H.C deel aan een bespreking bij 0.0. en V,
vrijdagmiddag 1.8 april jl.. Gesproken werd over de maatregelen
op 25 april.

•

AURORA dd. 6 JUN11975

1» ZuidmojLukkers
H.C deelt mede dat een groep Zuidmolukkers op 22 wei. j.l. een bezoek bra
aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Zij gedroegen zich daar zodanig dat zi
gedwongen moesten worden het museum te verlaten.
Later ontving de directeur, toen nog de heer
, een brief
waarin gedreigd werd met vernietiging van de schilderijen in het Rijksmuseum indien de verdachten in de Soectdijkse zaak niet in vrijheid zouc
worden gesteld.
.
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Korte beschouwing over de Zuidmolukkers in Nederland»

I.

ALGEHEEN.
De ruim 33*000 personen tellende Molukse gemeenschap in
Nederland kan globaal verdeeld worden in:
a. een groep - bestaande uit talrijke organisaties- die
ijvert voor de erkenning van de op 25-**—1950 op de
Molukken geproclameerde Republiek der Zuidmolukkers
(Republik Maluku Selatan = R.M.S.)
b. een groep die pro-indonesisch georiënteerd is.

II. R.H.S.-organisaties.
De belangrijkste organisaties die de RMS-gedachte propageren zijn de volgende:
1. Badan Persatuan Rakjat Maluku Selatan (B.P.R.M.S.,
eenheide-organisatie van het Zuidmolukse volk).
Ca. 6056 van de R.M.S.'ers behoort tot deze organisatie,
die Ir.J.A.MANUSAMA beschouwt als de "president" in
ballingschap van de R.M.S.
Deze organisatie richt haar politieke activiteit in de
eerste plaats op Nederland en de Nederlandse Regering.
Vooral de laatste jaren worden ook activiteiten ontplooid gericht ter verkrijging van internationale bekendheid en politieke steun. Met het voeren van deze
activiteit is de U.N.A.S.I. (United Nations Association
of the Spice Islands) belast, die regelmatig bijeenkomsten van de World Federation of United Nations Associations (W.F.U.N.A.) bezoekt.
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-2De Badan Persatuan R.H.S. heeft een landelijk vertakte
ordedienst, genaamd Korps PENDJAGAAN KEAMANAN.
Deze ordedienst heeft tot taak het handhaven van rust en
orde in de verschillende woonconcentraties en bij manifestaties, alsmede de "beveiliging" van de leiders van de
organisatie.
De B.P.R.M.S heeft voorts een politieke jongerenorganisatie, Pemuda Masjarakat B.M.S. (= de jongeren van het
R.M.S.-volk).
Deze jongerenorganisatie is voorstander van een radicale
politiek en stelt zich daarbij intern zeer critisch op
t.o.v. het meer gematigde beleid van "President" MANU5AMA.
2. "Missi Militer".
Deze organisatie erkent "Generaal1 I.J.TAMAELA als
"president" van de R.M.S.
De activiteit van deze organisatie richt zich in hoofdzaak op het verkrijgen van internationale politieke
steun.
In dit verband worden door "President" TAMAELA en zijn
"Minister van Buitenlandse Zaken", Mej. Pelpina SAHÜREKA,
in de Verenigde Staten propaganda-acties gevoerd om
steun te verkrijgen van de delegaties bij de Verenigde
Naties.
In Nederland ontplooit deze groepering betrekkelijk
weinig activiteit.
De Missi Militer heeft evenals de B.P.R.M.S. een ordedienst, nl. de zogenaamde commando's.
3. Naast deze twee grote organisaties bestaan talloze,
aanzienlijk kleinere, splinterorganisaties, o.m. van
Zuidmolukse studenten.
Een van deze splinterorganisaties (enige tientallen
leden) is de Kemauan Pemuda Maluku Selatan Merdeka
(de K.P.M.S.M. = de wens van de vrije Zuidmolukse
jongeren), die zich ook wel het Zuidmolukse Bevrijdingsfront noemt.

-3-

-3De K.P.M.S.M. zet zich af tegen de, volgens haar,
negatieve resultaten en het passieve beleid van leiders
als MANÜSAMA en TAMAELA en tracht langs andere wegen
erkenning van de R.M.S. te bewerkstelligen*
Hierbij mogen gewelddadige acties niet worden uitgesloten.
De K.P.M.S.M. streeft naar de vestiging van een
socialistische republiek.
III. Pro-Indonesisch georiënteerde
groeperingen.
H
**
1. Angkatan Pemuda Indónesia Maluku (A.P.I.M.)
(lett. front van Indonesische jongeren van Molukse
origine).
Deze in 1972 opgerichte organisatie streefde sociale,
culturele en recreatieve doeleinden na. de A.P.I.M.
was voor de R.M.S.-beweging onaanvaardbaar vanwege de
duidelijke binding die er met de Indonesische ambassade
bestond.
De A.P.I.M. en de R.M.S.-groeperingen beschuldigden elkaar, in vele gevallen niet zonder reden, over en weer
van provocatie en agressie. Aan beide zijden werd inderdaad meermalen provocerend opgetreden, hetgeen dikwijls
heeft geleid tot gewelddadigheden.
De laatste maanden doet de A.P.I.M. nog slechts sporadisch van zich spreken.
2. Rukun Maluku.
Deze organisatie ijvert ervoor door de Nederlandse regering te worden betrokken in het overleg over het ten
aanzien van de Molukkers te voeren beleid, met name
t.a.v. de repatriëring naar de Molukken.
De verschillende R.M.S.-organisaties reageerden afwijzend op de oprichting van Rukun Maluku, die zij beschouwen als een voortzetting, zij het onder een andere
naam, van de A.P.I.M.

-t-

-4IV.

Uitingen van de controverse tussen R.M.S.-leden en
pro S«I.-leden.
Oe meest spectaculaire uitingen van deze controverse
zijn:
a- De actie Alaelo op 12-4-197**.
Enige leden van de A.P.I.M.(zie pt.3.1) voerden op
genoemde datum een gewapende overval uit op de
Molukse R.M.S.-woonwijk in Almelo. Aanleiding hiertoe
was een vechtpartij die enige dagen tevoren was ontstaan
toen één der overvallers in een openbare gelegenheid
door R.M.S.-aanhangers uit Almelo met een vuurwapen
werd bedreigd.
b» Acties Amsterdam in april 197**»
Jongeren van de Pemuda Masjarakat pleegden een inbraak
in de woning van de Indonesische Consul in Amsterdam,
met als doel deze te gijzelen. Daar de Consul en zijn
gezin niet thuis waren, mislukte deze actie.
Vervolgens werd in de nacht van 25 op 26 april 197^
brand gesticht in het kantoor van de Garuda Indonesian
Airways, vermoedelijk eveneens door Pemuda Masjarakatjongeren gepleegd.
c. Wapendiefstal uit kazerne Breda.
Eind april 197^ is uit een kazerne in Breda een hoeveelheid wapens en munitie ontvreemd door jongeren, met als
doel deze te gebruiken als verdediging tegen de A.P.I.M.
De wapens zijn later teruggevonden, terwijl de daders
zijn gearresteerd.

V.

Herdenkingen»
De R.M.S.'ers herdenken op verschillende data gebeurtenissen,
welke emotionele reacties te weeg kunnen brengen.
1. 12 april

Op deze dag herdenkt de R.M.S. dat hun eerste
"president" Dr.SOUMOKIL, in 1966 na een proces
voor een Indonesische krijgsraad werd geëxecuteerd.

2. 2^ april

Herdenking van de proclamatie (1950) van de
Republik Maluku Selatan (R.M.S.)

-5-

-53. 17 augustus

Proclamatie van de Republik Indonesia.

4. 2? december Overdracht in 19^9 van de souvereiniteit
over Nederlands-Indië door Nederland aan
Indonesië, wat de aanhangers van de R. M. S.
beschouwen als het begin van de ontwikkelingen die geleid hebben tot de proclamatie van de R. M. S. op 25 april

1950.

NOOT t Op 27 december 197^ j.l. culmineerde deze herdenking in een gewelddadige korte bezetting van het
Vredespaleis en deden zich rond de Indonesische
ambassade ernstige ongeregeldheden voor tussen
politie en betogende Zuidmolukkers.
ste
VI. Viering 25
verjaardag van de S.H. S. -proclamatie op
25 april 1975»
Zowel de Badan Persatuan en de Pemuda Masjarakat als de
ste
TAMAELA-groepering herdenken de 25
verjaardag van de
R. M. S. -proclamatie op 25 april

1975.

Van de TAMAELA-groepering is slechts bekend dat ze een
bijeenkomst hebben in Nijmegen, gevolgd door een feestavond, terwijl de MANUSAMA-aanhangers

o. a. een bijeen-

komst hebben in de H out rus t hallen in Den Haag.
Eén van de programmapunten van de MANUSAMA-aanhangers was
een demonstratieve mars door Den Haag. Het Haagse Gemeente
bestuur weigerde echter een vergunning te verlenen voor
deze mars, welke weigering harde acties tot gevolg zou
kunnen hebben van de zijde der Zuidmolukkers.
VII.

Radicalisering.
Radicale jongeren spreken met toenemende bewondering over
de terreur-acties welke de Palestijnen hebben gevoerd.
Met als resultaat dat Yasser ARAFAT, aan het hoofd van
een Palestijnse delegatie, in november 197^ een toespraak
mocht houden tot de Algemene Vergadering der Verenigde
Naties.
Zij hebben er bij de leiders op aangedrongen soortgelijke
acties in overweging te nemen, waarop echter tot nu toe
afwijzend is gereageerd.
-6-

-6Ondanks dat hebben Pemuda Masjarakat-jongeren in
november 197^ op verschillende plaatsen in Nederland
opzettelijke vertragingen in het spoorwegverkeer veroorzaakt door aan de noodrem te trekken.

23 april

1975.

3»

Ambonnezen
Vrijdag 1J5 december vond een bespreking plaats van de grote evaluatiecommissie, o.ra. DG's Politie en 0.0. en V., PH.BVD en H.C, waar werd
gesproken over ons rapport betreffende de Zuidmolukkers in het bijzonde
over de berichten inzake plannen tot het in gijzeling nemen van
Ministers. Besloten werd de situatie nog even aan te zien om nadere
gegevens te verkrijgen alvorens tot maatregelen over te gaan.
H.C wijst op berichten in de pers uit Indonesische bron, dat arrestati*
in de Zuidmolukken hebben plaatsgevonden. Manusama zou daarover heden
een persconferentie geven, hetgeen de gemoederen bepaald niet
rustiger zal maken.

rAURORA
2. Zuidmolukkers
TVC geeft een overzicht van de voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen
in verband met eventuele Molukse acties in de decembermaand. PH.BVD
acht het van belang dat ook intern met bepaalde gebeurtelijkheden reke
wordt
gehouden.
Volgens
een bericht in de "Volkskrant" van hedenmorgen noemde professc
Baudet van de R.U. Groningen de situatie in de Zuidmolukse gemeenscha]
bijzonder explosief. Via de I.D. Groningen zal getracht worden na te j
waarop de heer Baudet deze uitspraak baseerde.
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Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zitting 1977-1978

u

2

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de Regering
gegeven antwoorden

1742
Vragen van het lid Waftman» (P.P.R.)

In het licht van hetgeen ik onder punt 2
antwoordde, behoeft deze vraag geen
reactie.

(Ingezonden 8 augustus
1978)

Hebt u kennis genomen van berichten,
dat in de afgelopen weken enkele honderden RMS-aanhangers in Indonesië
zijn gearresteerd en bovendien gemarteld?

2
Kunt u nagaan, of deze berichten op
. juistheid berusten?

3
Wilt u, indien de berichten op feiten
_ berusten, de nodige stappen onderne' men ten gunste van de gearresteerde
Molukkers in Indonesië en de Indonesische regering duidelijk maken, dat
.zulke activiteiten de betrekkingen tussen
beide landen nadelig beïnvloeden?
Antwoord
Antwoord van Minister Van der
Klaauw (Buitenlandse Zaken). (Ontvangen 4 september 1978)
1
.•iet antwoord op deze vraag luidt bevestigend. •
2.
Het is gebleken, dat in Indonesië een
aantal inwoners van de provincie Maluku zijn gearresteerd, doch inmiddels
-naarde Indonesische autoriteiten
meedeelden - weer zijn vrijgelaten. Uit
de voorhanden zijnde informatie valt
. jf te leiden dat deze arrestaties samenhangen met het bezoek van de heer
Hatumena aan Indonesië.

Tweede Kamer, zitting 1977-1978, Aanhangsel
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ZUIDHOLÜKSB

ex. nr: 8

NOTITIES

Zuidmoluk.se activiteiten in augustus 1976
In meerdere Zuidmolukse woonwijken in Nederland zijn voorbereidingen getroffen voor een groot aantal activiteiten
in de maand augustus 1976.
Hierover is thans het volgende bekend geworden:
8 tot Ik augustus
Van 8 tot ik augustus 1976 wordt in Boven-Smilde een
Zuidmolukse week gehouden die-een politiek/cultureel
karakter zal dragen. Organisator is de bekende N. SOLISA
uit Boven-Smilde.
Tijdens deze Zuidmolukse week zullen een aantal
Nederlandse actiegroepen eveneens acte de prêsence
geven.
zondag 15 augustus
Twaalf Zuidmolukse jongeren» o.a. afkomstig uit Lunteren
en Vaassen zullen op zondag 15 augustus 1976 te ca. 09.00
uur in Den Haag (voor het gebouw van de Hoge Haad) een

- 2-

- 2-

hongerstaking houden om te protesteren tegen de annexatie
van Oost-Timor bij Indonesië. De Zuidmolukker die de vergunning voor de hongerstaking heeft aangevraagd, heeft
uitgelaten dat deze zal voortduren "tot de dood erop
volgt".
dinsdag 17 augustus
Op deze datum zijn Zuidmolukkers uit diverse woonwijken in
Midden-Nederland voornemens een demonstratie te houden in
Den Haag. Deze demonstratie zou men willen "gebruiken" om
de vrijlating van de veertien Zuidmolukse "decemberterroristen"'te bepleiten.
N.B. - Op 17 augustus 1976 wordt wederom de jaarlijkse
herdenking van de proclamatie van de Republiek
Indonesië gevierd.
f- Mocht de demonstratie doorgang vinden, dan wordt
een gewelddadig verloop niet uitgesloten.
zaterdag 21 augustus
In samenwerking met een groot aantal Nederlandse actiegroepen zijn Zuidraolukkers uit het Noorden voornemens in
Amsterdam een demonstratie te houden die gericht is tegen
het huidige politieke bewind van Indonesië.
Tijdens de demonstratie wil raen de volgende leuzen raeevoerenJ
- Solidair met de strijd van de onderdrukte volkeren in
Indonesië,
- Solidair met het FRE7ILIN,
- Erkenning van de democratische republiek Oost-Timor.,
- Stop ontwikkelingshulp aan Indonesië,

-.3 -

.- Stop bouw oorlogsschepen voor Indonesië,
- Vrijlating van alle politieke gevangenen in Indonesië
en Nederland.
Ten behoeve van de publiciteit van deze demonstratie,
willen de organisatoren een groot aantal landelijke
en regionale dagbladen inlichten.
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1. Een delegatie, bestaande uit negen vertegenwoordigsters
van de Wanita Indonesia Maluku (W.I.M.), zal op 3 november
1976 voor een bezoek van 3 weken in Nederland arriveren.
*

2.

•

-

-

.

-

*

»

Het bezoek van de' delegatie draagt zowel een officieel
als een privé karakter en wordt door het Ministerie van
C.R.M, gesubsidieerd.

3. Na een officiële ontvangst op de Indonesische Ambassade,
zal de delegatie o.m. bezoeken afleggen aan diverse
Zuidmolukse gemeenschappen, die doorgaans zowel proIndonesische als R.M'.S.-aanhangers huisvesten.
4. In verband met het bezoek van de W.I.M.-delegatie is er
onder de Zuidmolukkers h.t.l. enige onrust ontstaan.
Gezien de pro-Indonesische instelling van de W.I.M.
beschouwen de R.M.S.-aanhangers de leden van de delegatie
als verraders.
Het is niet uitgesloten dat gedurende dit bezoek ongeregeldheden zullen plaatsvinden.

19-10-1976
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ZUIDMOLÜKSE NOTITIES.

1.

ALGEMEEN

De ontwikkelingen welke zich momenteel - een jaar na de
terreuracties van december 1975 - binnen de Zuidmolukse
gemeenschap aftekenen, tonen aan dat de Zuidmolukkers een
fase doormaken waarin zij zich over een breed terrein herbezinnen. In het bijzonder geldt dit ten 'aanzien van de
Zuidmolukse jongeren die onder leiding van enkele op de
voorgrond tredende activisten een geheel eigen beleid
trachten te ontwikkelen.
Deze meer zelfstandige en onafhankelijke opstelling van de
Zuidmolukse jongeren is in belangrijke mate het gevolg van
het sterk toegenomen zelfbewustzijn, en daarnaast ook wel
van een bredere politieke oriëntatie. Als uitvloeisel
hiervan is er incidenteel al sprake van een kritischer
opstelling ten opzichte van het Zuidmolukse "establishment",
met name t.a.v. het door "president MANUSAMA gevoerde
beleid.
Aangezien "president" MANUSAMA zich realiseert dat hij,
alleen al ter handhaving van zijn eigen positie, de greep
op de Zuidmolukse jongeren zal moeten blijven houden, kan
verwacht worden dat hij op korte termijn bepaalde concessies aan deze jongeren zal doen.
Een in kleine kring uitgesproken gedachte om leden van de
Zuidmolukse jongerenorganisatie "Perauda Masjarakat" op te
nemen in het "kabinet" van "president" MANUSAMA zou daar*
voor reeds een aanwijzing kunnen zijn.

-2
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Een geheel nieuwe ontwikkeling waarmede "president"
MANUSAMA mogelijk op korte termijn geconfronteerd kan
worden, is de door een aantal leden van de beleidsgroep
van "Perauda Masjarakat" uitgesproken wens rond de
Indonesische presidentsverkiezingen in het voorjaar
van 1977 bepaalde activiteiten op Indonesisch

territoir

te gaan ontplooien.
2.

BEZOEK VAN "GENERAAL" I. TAMASLA AAN BENIN.
Medio september 1976 heeft "generaal" I. TAMAELA, vergezeld van zijn "minister van Buitenlandse Zaken"
, een bezoek gebracht aan de staat
BENIN, het vroegere DAHOMEY.
Naar het schijnt heeft "generaal11 TAMAELA met het staatshoofd van BENIN succesvolle onderhandelingen gevoerd over
de vestiging van een R.M.S.-vertegenwoordiging in dat land,
Het is nog niet bekend met ingang van welke datum dit
gerealiseerd zal worden.
De aanhang van "generaal" TAMAELA, die in de loop van
1976 aanzienlijk was teruggelopen, schijnt door dit
succes overigens weer toe te nemen.

3.

DECEMBER-ACTIVITEITEN.
In de afgelopen weken heeft de Dienst een groot aantal
berichten ontvangen over door Zuidmolukkers uit te voeren
acties, met name bevrijdingsacties ten behoeve van de veertien Zuidmolukse "decemberterroristen", nieuwe terreuracties en "herdenkingsacties"gerelateerd aan 2 en 4
december 1975-

- 3-

Daarbij zouden de onder de Zuidmolukkers levende frustratiegevoelens kunnen toenemen naar aanleiding van een door
de V.P.R.O. op 1 december geplande drie uur durende uitzending over Indonesië.
Met betrekking tot de voor de Zuidmolukkers belangrijke
datum van 27 december, werd bekend, dat de Zuidmolukse
jongerenorganisatie "Pemuda Masjarakat" zich thans bezig
houdt met de organisatie van een grote demonstratie op die
dag.
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ZUIDMOLUKSE NOTITIES

1»

Activiteiten van Zuidmolukse jongeren»
Na de terreuracties van december 1975 is de officiële
Zuidmolukse jongerenorganisatie Pémuda Masjarakat er niet
in geslaagd om alle Zuidmolukse jongeren te bundelen in
één sterke organisatie. Dit heeft ertoe geleid, dat enkele
politiek bewuste Zuidmolukse activisten, die - in tegenstelling tot Pemuda Masjarakat - in het afgelopen jaar wél
op de voorgrond zijn getreden, enige aanhang hebben gekregen.
Deze meer plaatselijk gebonden groeperingen zijn echter
gering van omvang gebleven, voornamelijk als gevolg van het
feit dat een groot deel van de Zuidmolukse jongeren niet
voldoende politiek geïnteresseerd is.
In de afgelopen weken hebben de vertegenwoordigers van de
diverse groeperingen getracht te komen tot samenwerking,
teneinde op korte termijn belangrijke invloed te kunnen
uitoefenen op het (buitenlandse) bel.eid van "president"
MANUSAMA en zijn "kabinet".
Met name
, hoofdbestuurslid van Pemuda
Masjarakat, heeft zich ingezet om een eenheid.te creëren..
Dat de diverse groeperingen binnenkort zullen samengaan
lijkt vooralsnog twijfelachtig, aangezien geen der leiders
bereid schijnt de identiteit van aijn eigen groepering pp
te geven.

2.

Zuidmolukse hongerstaking te Den Haag.
De vijf Zuidmolukkers, die van maandag 21 tot vrijdag
24 december 1976 in Den Haag een hongerstaking hebben
gehouden, waren afkomstig uit Almelo, Vught, Lunteren en
Capelle a/d IJssel.
- 2-

- 2-

Zij zouden de actie hebben ondernomen, omdat Pemuda
Masjarakat, waarvan zij lid zijn, naar hun mening de laatste
tijd geen enkel initiatief heeft ontplooid.

Voorts zouden

zij zich hebben uitgelaten, dat zij wél een actie zoals de
treinkaping bij Wijster hadden willen uitvoeren, maar de dat
zware vonnissen hen daarvan hadden weerhouden.
3«

Buitengewoon Zuidmoluks congres»
Dit congres, dat gehouden werd op 18 december 1976 te
Capelle a/d IJssel, had als voornaamste doel van het Zuidraolukse volk een uitspraak te vragen over de activiteiten
van Ds. METIARY
De overgrote meerderheid van het congres heeft Ds. METIARY's
ideeën echter verworpen, terwijl zij bovendien haar afkeuring heeft uitgesproken over de wijze waarop Ds.METIARY
heeft getracht om - buiten het "kabinet" van "president
MANUSAMA - één en ander te realiseren.
Slechts vertegenwoordigers uit de Zuidmolukse woonwijken
Assen en Boven-Smilde hebben - soms op demonstratieve wijze •
laten blijken, dat zij achter de plannen van Ds. METIARY
staan en deze ook verder willen uitvoeren.
Ds. METIARY heeft tijdens het congres verklaard, dat hij
zich bij de uitspraak van het congres zal neerleggen en zich
van verdere activiteiten zal onthouden.
Van meerdere zijden werd echter vernomen,, dat er twijfel
bestaat over de oprechtheid van zijn verklaring.

Ook

"president" MANUSAMA heeft uitgelaten, dat hij bevreesd is,
dat Ds. METIARY toch heimelijk zijn activiteiten zal voortzetten.

10-1-1977
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: Molukse aangelegenheden
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«B. 1977

Bijl.:

Op 17.1.1977 vernam Hr.

ID/Qroni ngen

het volgende '
Te constateren valt dat sinds geruime tijd, de jongere
Molukkers niet tevreden zijn over het politiek beleid dat '
gevoerd wordt door MANUSAMA en TAMAELA.
De jongeren zoeken een weg die zal leiden tot tastbare
resultaten m.b.t. verwezenlijking van de BMB.
Een aantal jongeren die plaatselijk enig gezag hebben,
zijn voorstander om steun te zoeken bij communistische en
dictatoriaal geregeerde landen. D.ëze plaatselijke "leiders"
hebben de jongeren uit hun omgeving beïnvloed.
Zij die (nog?) niet door deze ideeën zijn beïnvloed, twijfelen of zij tot dit standpunt zullen overgaan of dat van
MANUSAMA zullen blijven steunen, -die" links politieke steun
afwijst.
De vraag is hierbij of MANUSAMA wat zijn politieke inzichten betreft (onder druk van de jongeren) op den duur
er toch niet toe gedwongen zal worden, zich ook te wenden
tot links gerichte landen.
TAMAELA deed dit reeds, getuige zijn contact met Benin.
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Molukse aangelegenheden.

Bijl.:

Van de Hr.
gende vernomen.

ID-Groningen, werd op 't. 3 «77 het navol-

Sinds enige tijd valt te constateren, dat onder de jongeren
van*MANUSAMA's aanhang een beweging gaande is, die de door
MANUSAMA beneikte politieke resultaten vergelijkt met die
van TAMAELA. Hierbij valt de vergelijking in het voordeel
van TAMAELA uit (Benin).
Het is daarom dat deze MANUSAMA-jongeren zich bezinnen op
het vormen van een nieuwe groepering waarmede MANUSAMA
onder druk kan worden gezet om zijn passief politiek beleid
te wijzigen.
Tegelijkertijd wil men proberen om van een dergelijke jonge
rengroep een eenheids"partij" te maken waarbij dus alle
jongeren samengaan, zonder dat het noodzakelijk is dat alle
groeperingen in een organisatie worden opgenomen. Gestreefd
wordt dus feitelijk naar (niet meer dan naar) een eenheidsdenken op politiek gebied.
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CO
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Betreft
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RMS-topo verleg te Utrecht ftd. 14-5-197?

Bijl.:

Van
vernomen.

werd

het volgende

De bijeenkomst te Utrecht werd in twee phasen gehouden;
de 1e phase in de ochtend waaraan uitsluitend werd deelgenomen
daar leden van de regering/kabinet en hoofdbestuure!eden van de
B.P..
Deze bespreking was "geheim" maar reeds in de middag lekte uit
dat in hoofdzaak was gesproken over de zgn. Vietnam activiteite:

van METIARY en druk op hem werd uitgeoefend om hiermede te
kappeü. METIARY zou hierin hebben toegestemd.

Voorts zou besloten zijn om op korte termijn iemand te benoemen
die belast wordt met het onderhouden-/en leggen van contact
met het buitenland*

De 2e phase van de bijeenkomst werd in de namiddag gehouden en
werd bijgewoond door:
- Regering/kabinet i MANUSAMA (voorz. v.d. verg.)

-

Voltallig Hoofdbestuur Badan Persatuan.
Hoofdbestuursleden en leden Pemuda Masjarakat (16 personen).
Staf Missie Militair:

- K.P.K.:(Staf + sector I en II)

- 2-
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Vervolgblad nr.

bij C-rapport nr.

rr

MANUSAM^opende de bijeenkomst door te verzoeken zich
vooral niet te laten opjagen door persberichten en niet
zo maar aan te nemen wat in de krant stond. Hierop ontstond een ruzie tussen
en
. stelde dat terecht, METIARY aan de kaak werd gesteld en
zich had neer te leggen bij het besluit van het Staatshoofd.
was het hiermede niet eens en stelde dat
te oud was om nog iets zinnigs te zeggen en eigenlijk al
lang zijn ontslag had moeten nemen.
verweet
dat hij de vuile was had buitengehangen (NRC-artikel) en hierbij had gebruik gemaakt van
vertrouwelijke gegevens waarover hij en
beschikken»
verdedigde zich door te stellen dat
hij slechts een deel van de informatie had verstrekt van wat
in de krant had gestaan.
Voorts stelde
, dat zijn uitlatingen m.b.t. de
medeplichtigheid van METIARY aan de treinkaping geen nieuws
bevatte omdat immers (tijdens de treinkaping) de voorlichtings ambtenaar bij het beleidscentrum Mevr.
reeds hetzelfde stelde.
stelde nog dat hij wel aehter de (Vietnam) actie
van METIARY staat, maar tran mening blijft dat een dergelijk
plan/actie niet moet worden behartigd door METIARY maar
door de regering en haar militaire adviseurs.. Immers,
alleen zij kunnen de draagwijdte en militaire mogelijkheden
beoordelen.
(Hfd. KPK) merkt op, dat als TAHAPARY ontkent de
zegsman te zijn geweest van een aantal publicaties in de
pers verschenen, wat dan de reden wel is dat
dit
niet in een perspublicatie durft te stellen.
Duidelijk is (volgens
) dat onder de leden van de RMSleiding grote verdeeldheid heerst en dit de RMS-zaak niet
ten goede komt.
merkt op dat op 25-4 duidelijk is gebleken dat er
geen verdeeldheid is.
vraagt welke functie
voortaan zal
hebben nu hij niet meer tot het kabinet behoord.
MANUSAMA JUCMgt zegt dat . benoemd is als adviseur van de
president (MANUSAMA) en zijn functie als adviseur van de
Staf M.M. blijft behouden.
Vervolgens wordt de ruzie tussen
en METIARY
bijgelegd en met een handdruk bezegeld. Wel stelde METEARY
dat als de pers hem zou benaderen, hij zich dan wel tegen d
aantijgingen zal moeten verzetten en mogelijk
hier
door in moeilijkheden komt.
Aan.
werd verweten da
b,ij vertrouwelijke^gegevens had beschikbaar gesteld t.b.v.
de pers.
gaf te kennen dat men dit dan maar moest bewijzen.
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ZUIDMOLUKSE NOTITIES

J.

Algemeen.
Na de procesvoering en de wapenzoekacties begin september
1977 in Assen en Eovensrailde kenmerkte de situatie binnen
de Zuidmolukse gemeenschap zich door een periode van betrek»
kelijke rust. Hoewel de wijze waarop de zoekacties naar
•wapens voor de nodige critiek van Zuidmolukse zijde heeft
gezorgd, leidden deze acties van de Nederlandse overheid
niet opnieuw tot waarneembare spanningen.
Veeleer was er in de afgelopen maanden sprake van een impasse in de Zuidmolukse activiteiten. In de diverse geledingen vond een intensief beraad plaats waarin men de
achterliggende gebeurtenissen analyseerde en men zich heroriënteerde op het te volgen beleid in de toekomst.
Men kwam daarbij tot de conclusie, dat meer dan in het verleden aandacht geschonken diende te worden aan de signalen
van de Zuidmolukse jongeren, die juist vanuit hun geïsoleerde positie opnieuw waren overgegaan tot ernstige terreurdaden.
Enkele, zich van hun verantwoordelijkheid jegens hun minder politiek geïnteresseerde achterban bewuste jongeren,
namen het initiatief om te trachten alle Zuidmolukse
jongerengroeperingen in één kader bijeen te brengen en
vandaaruit zelf een beleidsvisie te ontwikkelen.
Het Zuidmolukse establishment in de persoon van Ir.MANUSAMA
toonde eveneens dat het de problematiek van de jongeren
onderkende. Ir. MAJÖJSAMA kondigde naast een verjonging
van zijn "kabinet" "de instelling van een Politiek Forum
aan, door middel waarvan de achterban mede-beleidsbepalend
zou kunnen optreden.
- 2-
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Een andere activiteit waarmede Ir. MANUSAMA hoopte aan
bepaalde verwachtingen van zijn critische jongerenachterban te voldoen, was zijn aankondiging in Amerika te
trachten contacten aan te knopen.
Voor wat betreft de relatie met de Nederlandse regering
bleef Ir. MANUSAMA vasthouden aan het perspectief dat
geboden zou kunnen worden door de Zuidmoluks-Nederlandse
Gesprekscommissie.
In de ogen van de critische radicale jongeren, maar ook
naar de mening van de kern van het hoofdbestuur van de
Badan Persatuan is voor deze Commissie echter weinig
resultaat weggelegd.

/"~

>
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TT.

Politieke activiteiten in Nederland

II.1

De Susunan Pusat Pemuda (S.P.P.)
Een aantal meer politiek geëngageerde Zuidmolukkers heeft,
gevolggevende aan de door hen waargenomen verdeeldheid
onder de Zuidmolukse jongeren, in augustus 1977 heropgericht de S.P.P.-R.M.S.
Deze organisatie stelde zich als voornaamste doel het
bijeenbrengen van alle Zuidmolukse jongerenorganisaties
in een federatief verband.
N.B.; Opmerkelijk was, dat belangrijk initiatiefnemer tot
dit idee de heer
, lid van de Zuidmoluks-Nederlandse Gesprekscommissie was.
Na een succesvol te noemen aanloopperiode bleek echter
dat de S.P.P.-R.M.S. als gevolg van onderlinge controverses, een gebrek aan organisatievermogen en vooral de terughoudendheid van een aantal organisaties om op te gaan in
een groter kader, een weinig succesvolle "follow-up" kende.
Gesteld kan worden, dat de S.P.P. momenteel weinig anders
is dan een "papieren" organisatie.
Een nagenoeg zelfde verloop kent het door Ir. MANUSAMA
aangekondigde Politiek Forum.

- 3-
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Het Politiek Forum
Als gevolg van het door de Zuidraolukse leiding onderkende
generatie-conflict, heeft in juli 1977 intensief overleg
plaats gevonden tussen Ir. MANUSAMA c. s., de Badan
Persatuan en de Zuidmolukse jongeren.

Dit overleg resul-

teerde in de toezegging van Ir. MANUSAMA c. s. te zullen
meewerken aan de totstandkoming van een Politiek Forum.
Door middel van dit Politiek Forum zouden in het bijzonder de jongeren de gelegenheid krijgen tot inspraak
in de politieke activiteiten van Ir. MANUSAMA en zijn
"kabinet".
Dat de instelling van het Politiek Forum door de achterban echter zeer sceptisch wordt bezien, bewijst het feit
dat er tot heden - circa drie maanden na aankondiging nog steeds weinig animo bestaat om
in een dergelijk
j
lichaam zitting te nemen.
II. 3»

De Badan Persatuan
De grootste eenheidsbeweging van Zuidmolukkers in Nederland, de Badan Persatuan (B. P.), heeft na haar congres
van 13 en Ik augustus 1977 nauwelijks meer van zich doen
spreken.

Slechts een kleine kern van het hoofdbestuur,

te weten Ds. M ET I AR Y en

, houdt zich bezig niet de

dagelijkse problematiek, waarbij men zich in het bijzonder
richt op de Commissie KÖBBEN.

Zowel Ds. METIARY als

tonen zich ontevreden over het feit dat de
Commissie KÖBBEN in haar werkwijze een veel ruimere interpretatie van haar taak hanteert dan in haar feitelijke
opdracht van 17 januari 1976 was vermeld.

Betrokkenen zijn

van mening dat het Inspraakorgaan, waaraan de Badan Persatuan haar vertrouwen heeft geschonken, het direct verantwoordelijke en competente overlegorgaan is voor een aantal
maatschappelijke vraagstukken waar de Commissie KÖBBEN zich
thans op zou willen richten.

- J» -

III.

Politieke activiteiten in het buitenland

IJI.1. Activiteiten van Ir. MANÜSAMA
Ondanks het feit, dat Ir. MANUSAMff" in beginsel tegenstander is van het rechtstreeks leggen van contact in het
buitenland - zulks in tegenstelling tot zijn "opponent11,
de "generaal" TAMAELA - heeft hij toch, analoog aan zijn
ouvertures begin 1976,

getracht betrekkingen buiten

Nederland aan te knopen.
Van 19 september tot 7 oktober 1977 bracht hij een bezoek
aan Amerika waar hij trachtte contacten te leggen met een
Amerikaans senator en alwaar hij vanaf de publieke tribune
enkele zittingen van de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties bijwoonde.
Voorzover bekend, is Ir. MANÜSAMA echter een illusie armer
in Nederland teruggekeerd.

De hoopvolle verwachtingen,

medio augustus 1977 gewekt bij een aantal Zuidmolukse
jongeren, zal hij derhalve niet kunnen waarmaken.
N.B. : Wanneer Ir. MANÜSAMA concessies wil blijven doen aan
zijn critische jongerenachterban zal hij zich ook in
de toekomst niet van activiteiten in het buitenland
kunnen distanciëren.

Verwacht wordt dat hij, gelet

op zijn recente ervaringen, niet zelf het initiatief
zal nemen, maar een aantal door hem vertrouwde aanhangers zal authoriseren contacten in het buitenland
aan te knopen die bij een redelijke kans van slagen
door hem kunnen worden overgenomen.
III.2. Activiteiten van "generaal1* TAMAELA
"Generaal" TAMAELA, die sedert september 1976 goede betrekm,-

kingen onderhoudt met de Westafrikaanse staat Benin, zou
het voornemen hebben om binnenkort een bezoek te brengen
aan Senegal.

- 5Zijn relatie met Benin heeft in het afgelopen jaar
weinig nieuwe gezichtspunten opgeleverd.

Geruchten,

als .zouden leden van de TAMAELA-groepering in de gelegenheid worden gesteld een militaire opleiding te volgen in
Benin, blijken tot op heden illusoir.
De met enige regelmaat in Benin verblijvende Zuidmolukkers
houden zich slechts bezig met de bewaking en het schoonhouden van het pand dat door de regering van Benin aan
"generaal" TAMAELA als residentie ter beschikking is
gesteld.
III.3» Bezoek van

aan Moskou.

Eind september 1977 bracht de Zuidnfolukker
een achtdaags bezoek aan de Sovjet Unie
(Leningrad en Moskou).
Voor zijn vertrek naar de Sovjet Unie heeft hij in eigen
kring uitgelaten met de Sovjets van gedachten te willen
wisselen over eventuele steun van de Sovjet Unie aan een
toekomstig vrij Ambon.
Hoewel hij in het weekblad "Accent" van 12 november 1977
hoog opgeeft van de betrekkingen die hij in Moskou zou
hebben aangeknoopt, lijkt, gelet op eerdere ervaringen,
de nodige reserve ten aanzien van de uitspraken van
geboden.

Zijn bezoek aan de Sovjet Unie droeg

een individueel karakter en was op geen enkele wijze geauthoriseerd.

Het wordt in hoge mate betwijfeld of de

Sovjets tegenover een individuele Zuidmolukker concrete
uitspraken zullen hebben gedaan.

Ben nader onderzoek

wordt ingesteld.
ïV.

Samenvatting
Na de terreuracties van mei/juni 1977 heeft zich binnen
de Zuidmolukse gemeenschap een nagenoeg identieke ontwikkeling voorgedaan als na de terreuracties van december
19751

ziJ

het, dat één en ander zich in een korter tijds-

bestek heeft afgespeeld.

- 6-

- 6Opnieuw was er sprake van een opleving van activiteiten,
zowel van de Zuidraolukse leiding als van de jongeren;
opnieuw werden bepaalde verwachtingen gewekt en trachtte
men de contactsituatie, in- zowel als extern te verbeteren.
In dit kader hebben in de afgelopen weken oriënterende
gesprekken plaatsgevonden met organisaties als Pax Christi,
het Landelijk Actie Comité Zuidmolukkers, maar ook met
leden van de Commissie KÖBBEN.
Hierbij zij echter opgemerkt dat de Zuidmolukkers die aan
deze besprekingen deelnemen, geenszins representatief zijn
voor een grotere, meer op acties beluste achterban.
Het was juist deze groep, die niet in de overlegsfeer
participeert, waaruit begin september 1977 de ernstige
ongeregeldheden voortkwamen.

Opmerkelijk daarbij is dat

het hierbij om merendeels jeugdige Zuidmolukkers gaat.
Op grond van het hierboven geschetste totaalbeeld zou
derhalve opnieuw met toenemende frustraties bij een aantal
radicale elementen rekening moeten worden gehouden.
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De noodresering {redering ±n ballingschap) en het volk.
Vele voorbeelden van een regering in ballingschap uit de tweede wereldoorlog* o»»
de Nederland»* regering in Engeland, de Poolee, de Joegoslavische zijn illustrati
voor het gegeven zoals dat in het hiernavolgende zal worden uiteengezet.
Het verlaten van een regering van een internationaal erkende staat van het door e
andere mogendheid militair bezet vaderland blijft niet zonder consequenties.

Het is niet zo moeilijk

zo 'n regering in ballingschap gastvrijheid te biedea Ind

men zelf ook in oorlog is met diezelfde mogendheid waarvoor d* eerstgenoemd* r «ge
ring moest vluchten.

.

Moeilijk wordt de situatie indien het gastheer-land zelf vriendschappelijke betre!
kingen onderhoudt met die mogendheid waarvoor de gast is gey lucht.
«i™^

.oeilijker wordt de situatie indien het gaat om het herbergen van een zeer groot
aantal (tienduizenden) inwoners van een bezet land compleet Met een uitgeweken re{
ring die internationaal nog niet is erkend.
Zeer moeilijk en gecompliceerder wordt het als de ballingen zich dan nog gaan epld
sen in vele onbestuurbare gemeenschappen en richtingen en op een gegeven ogenblik
twee of meer noodregeringen gaan vormen, die zich vervolgens kwalificeren als

de

enig juiste noodregering die alsnog de greep op het versplinterd volk wil trachten
te bemachtigen.
Desastreus wordt het wanneer deze ontstane noodregeringen eikaars macht gaan bekan
pen en/of de bevolking van het gastheer-land gaan terroriseren*

__

Voorbeelden » Palestijnen in Jordanië
Paleatijnen in Libanon

„ ^ gevolgen «iju bekend.

De Molukkera in Nederland.
Het voorgaande in overweging nemende, meende ik er goed aan ta doen, een groot aan
tal zaken te rubriceren en op deze manier de toestand van da in Nederland verblijv
de Molukkers te analyseren en te rangschikken naar oorzaak en gevolg*
Analyse A.

De splitsingen (afsplitsingen) zijn er.

Analyse B*

Er zijn 2 noodregeringen, ieder met goedgeaotiveerde aanhangen
die hetzelfde doel voor ogen hebben, n. l "de bevrijding van hè;
grondgebied van de R.M.S. «n do internationale

erkenning van

de R.M.S. als een onafhankelijke staat.
•

Analyse C»

De geweldplegingen jegeno het gastheer-land

zijn er, al worden

zij bezien als voortvloeisel van oor zaak OB.. gevolg van üle "hi&toriache bindingen" *n da ^'dokolonisatio-vers^ohijnaielen1'-' to«fc<
schreven aan de dadondrang van de ^eufld o.q. jsugdorganiaatioo
ten bate van de bevrijding van het bezette vaderhand».

«- blad II 1

.»

,ï>

Analyag A.

Oaze gezamelijke strijd voor een vrij R»M.S. wordt raijna insiena
niet effectief genoeg gestreden.
Juist door dat gebrok aan efficiëntie, de bundeling van krachten
en het pp hut juiste moment gebruiken daarvan op de Juiste plaats,

duurt de strijd te lang en krijgt zij van vele buitenstaanders het

'

prëdicaat "dilettanterig" opgespeld*
De door de intellectuele bovengroep c.q. de "R.M.S.-leiding" uit-

gedachte, uitgestippelde en afgebakende "denklijn" wordt niet goed
genoeg vertaald door het volk daar een goed "kader" ontbreekt»
Gevojg is dat de result'aten van een beleid dat in essentie goed bedoeld - zou kunnen - zijnv doch bij de uitvoering ervan mank blijkt
te gaan, als amateuristisch worden bestempeld.
En deze conclusie raakt niet alleen de lijnen naar het volk toe,
maar juist ook die op internationaal terrein zijn uitgezet.
Het gebrek aan voldoende eigen kader was te wijten aan een gegeven
situatie* Men kon het hebben maar liet na het te kweken»
Men liet jammer genoeg ook in de jaren 5O met de Malino-beurs studerende Molukkers naar Indonesië terugkeren en verzuimde hen af te
kopen of over te gaan tot het creeëren van fondsen om ander» jonge
Molukkers voor dit hoognodige kader op te kunnen leiden.
Waarschijnlijk heeft men toen gespeculeerd op een spoedige ophèffin
van de annexatie van het R.M.S.-gebied door Indonesië.
Dit mag echter naar mijn principes geen verontschuldiging zijn,
s~
/—

immers, regeren is vooruitzien en vanuit dat licht bezien had inder
tijd ook ingecalculeerd moeten worden dat de bezetting van het
"R.M.S.-gebied" wel eens een langdurige slepende kwestie zou kunnen
worden»
Gedurende de beginjaren van de R.M.6.-vertegenwoordiging in Nederland was haar situatie te definiëren als "aan de hand van de stichting " Door de EeuwenTrouw " lopende11, waarbij een wrijving ontston
tussen twee hooggeplaatste leiders van de R.M.S.-top» Vit dit conflict vloeiden de bekende afsplitsingen voort die tot op de dag van
vandaag hun oplossing nog niet gevonden hebben (ten dele), ook niet
na de komst van Ir.Manusama etö.di* veel later de "regering in ballingschap" ging formeren om de R.M.S.-strijd te coördineren en een
;, ' . • ' • • • > .
gezicht te geven.
Inmiddels werd na jarenlang geachipper de "Badan Persatuan R.M.S."
geformeerd. Dit lichaam heeft tezamen met de "regering in ballingschap" tot taak de eenheid van het volk weor te herstellen teneinde
"in haar eenheid" naar de 'bevrijding van de Molukken to* te werken.

.i'. ' .#VJ«.;V > i'-.'i.'l. •' V*9-..A- •.»' , .•,'-
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Haar hst kwaad is reeds geschied, .het eeuwenoude kwaad van onderlinge verdeeldheid waardoor onze voorouders indertijd ook geen sterke ruist konden
maken om de belagers van onze vrijheid weg te 'slaan, is herboren.
Analyse B.

Na dé komst v/i weduwe van wijlen Mr.Dr.Soumokil kreeg men na
onderlinge conflicten en verdraaiingen van feiten en doelstellingen
een 'JBchaduw-regering" naast de officiële "regering in ballingschap"
van Ir. Manusama. Deze "schaduw-regering" riep zichzelf uit tot d*
•

enige "regering in ballingschap" van het nog ateeda bezatte R.M»S»<».
gebied, de welbekende regering van de voormalige R.M.S»-kolonel
Tamaela die

hierbij "President-Generaal"

werd*

'• •

De regering van generaal Tamaela heeft weliswaar een kleine aanhang
doch haar militaire gelederen zijn goed gedisciplineerd terwijl hun
dienst "Buitenlandse Zaken" goed wordt gecoördineerd.
De daarna behaalde successen, zoals bijvoorbeeld de vestigingen van
net Molukkers bemande vertegenwoordigingen in New York, Benin, Wenen en naar ik vernam mogelijk ook in Tel Aviv, zijn kenmerkend»
Bij het opdelen van het"Molukse volk in ballingschap" vindt men
naast de twee "regeringen in ballingschap"- met een aanhang die
tezamen +_ 95% van het totaal bedraagt- ook diverse stromingen dia aj
dan niet de R.M.S.-gedachte als leiddraad voeren.
Analyse C.

De opkomende jeugd ziet dit alles aan en raakt- meda door de banvan het radicalisme dat momenteel de gehele wereld hypnotiseert,
in zeer sterke oppositie. Zij vinden de strijd te lang duren, oor-.
•

l

•

'

.

.

'

:

delen de strijdmethode van de oudere garde "te lankmoedig11 en zinnen op hardere methodes»
Als gevolg van het gebrek aan een goede leiding wordt de acceptatie
van de ouderen en hun werkmethode

door de jongeren steeds moeilij-

ker en bewegen de laatsten zich in het luchtledige van het politiek
denken. Zo ontstaan ook bewegingen ala de Pattimura-beweging van
Eliaa Kinsampessy die zich - zeer tot onze spijt'- verwijderen van
de oude R.M.S.- doelstellingen, voorts het Bevrijdingsfront van de
R.M*S. dat de marxistische principes huldigt en niet te vergeten de
veel opzienbarende pogingen van Da.Metiary die de associatie van de
R.M.S. met de socialistisch» republiek van Vietnam ten doel hadden.
Inmiddels zijn er in het gaatheerland vele harde actie» uitgevoerd
terwilla van de oude R.M.S. doelstellingen, allen doden tot gevolg
hebbende, slachtoffers zowel als offers.

•. , . :

!
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De voornaamste troef van da oudara garde is da "R,T.C,-overeenkomsten-van
I9*»9".
.
.
Het zou inderdaad een zeer sterke troef geweest zijn, indien het Nederlands»
volk c.q. parlement da verantwoordelijkheden en de plichten en verplichtingen
daaruit voortvloeiende, op zich zouden willen nemen; mat andera woordent dia .
troef is de eer en heb geweten van het Nederlandse volk en haar regering*
i
De na de actie Bellen-Amsterdam ingestelde commissie Zd-Molukkers-Nederlandera
waar ik zelf deel van uitmaak, beschouwt dan ook het sterkmaken van deze gedachtengang, vervat in een door da.Zd-Molukse leden ingediende "discuaaie-nota
als één van haar voornaamste taken en stelt daarom aan gadagaa "historischonderzoek" in,waarmen nog steeds mee beeig is.
Inmiddels, na da zeer vreemd overgekomen acties in da Punt en Bovensmilda,voor<
al v0(3r de algemene verkiezingen in Nederland, dreigde zich aan catastrofe t»
voltrekken over de gehele B.M.S,-beweging in Nederland. Vooral het gijzelen
van Nederlandse schoolkinderen deed da R.M.S.-strijd vaal kwaad.
In deza tijd van algemene verbijstering, vooral na da gewelddadige beëindiging
van bovengenoemde acties en de dreiging met grotere acties door de Molukse Jon*
geren en juist ook in de dringende intentie om de strijdbare an strijdvaardige
Molukse jeugd aen direct alternatief op internationaal niveau ta kunnen bieden,
lanceerde de heer Mantouw in .aan spoedberaad op zondag 12 juni 1977 te Utrecht
met instemming van de "R.M,3.-regering in ballingschap" van Ir.Manuaama het
begrip '"de k* wereld", teneinde in deza context da R.M.S.-strijd ta plaatsan,
of,om het - mijns inziens - eens over dia boeg te proberan. Tijdans dit spoedberaad» bijeengeroepen door de commissie Zd-Molukkers-Nederlandars, waran aanwezig het voltallige kabinet van Ir* Manusama (R.M.S.) en van da zijde van da
Nederlandse regering een afvaardiging bestaande uit vice-miniater-President
Mr.van Agt, de minister van C.R.M. Mr. van Doorn alsmada da staats-secretaria
'
. '
.1
van Justitie, Mr. Zeevalking.
.
l

l

M4MM*

ft

De door de heer Mantouw geponeerde stelling - de *fe wereld- vond aen gretig
gehoor bij de Nederlandse bewindslieden en werd later ook vela malen gehoord
in de pers-beschouwingen en gedurende de Tweede Kamer-zitting, geheel passend
bij de Nederlandse politieke inzichten en belangen,' mol de accent-verschuiving
van verantwoordelijkheden opgelegd door da R.T.C.-overeenkomsten, door da
doelverleggin^ van de R.M.S.-politici*

' '' ''*':•"''. ' ;,; ' -^
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i
De eerst gahanteerde sterke troef "R.T.C.accoorden19^9 incl» het ingebouwd»

,

zelfbeschikkingsrecht" waar de Nederlandse politici gedurende meer dan 27 .laar
zo hevig tegenaan hadden gehikt, (men denke aan de mogelijke internationaal-

j

geheime toezeggingen en onderlinge beloften, gedaan terwille van het macht**

|

evenwicht in de wereld, het voormalig

Nederlanda-Indië niet te laten verbrok-

kelen «naar eerder groter te maken of te stabiliseren met o.a. gebiedo-uitbrei• dingen te weten West-Papua en onlangs Oost-Timor, dan een apart» staat als d*
R.M.S» hier-binnen toe te staan), liet men uit handen glippen*
Bij het herrangschikken,door onze e,igen politici, van de R.M»S»-strijd in d»
rubriek de *»e wereld-vraagstukken, maakt men de eerder ingediende "discussienota" voor de tegenpartij niet meer interessant, ontneemt men d» gehele R.M.S»strijdL haar basis, zijn de offers, gebracht op Ambon, Buru, de Lease-eilanden
en Nusa-Ina, tevergeefs geweest, zijn ook onze offers in Nederland voor nieta
gebracht en erkent de "R.M.S.-regering in ballingschap" adequaat de souvereini
teit van de Republiek Indonesia over het eigen R.M.S»-gebied en veroordeelt
zij tevens haar eieren proclamatie van 25 april 1950 tot een heraenaehin en
een opstandige daad jegens een dan gewettigde Indonesische Regering zoals nu
in de Molukken aanwezig.

'

Ik neem aan dat dit nooit de bedoeling van wie van ons ook is geweest* maar
dat men juist in die ogenblikken van verbijstering en radeloosheid, een laatst
Btro-halm dacht te pakken,\die,« naar ik voorzie-, ons verder van ons doel cal
laten afdrijven en ons uiteindelijk zal doen zinken.
Evenveel doet het mij pijn en naar ik zeker weet ook vele jongeren» wanneer wi
^_.

nu geheel afgedwaald, in dezelfde fouten vervallen als destijds onze voorouder
v

-

•

dat wij mentaal geen sterke vuist kunnen maken omdat wij mentaal niet willen
veranderen»

'.

i

Misschien is dit wel een onderwaardering van ons uiteindelijk kunnen» maar
vooral is de wens tot eenvormin^ en eendracht met samenbundeling van eigenkrachten echt op zijn plaats, met als. basis de "oude R.M.S»-gedachte van»
25 april I93Qi haar geestdrift en bezieling,
Eerst dan, met die basis als overtuiging kunnen wij die eenheid vinden en de
onafhankelijke Molukse- ziel behouden»
Wij hebben het niet, nogmaals niet nodig, de herformulering,zoals onze landga«r

noot dr.E.Rinsampessy het noemt, van de R.M.S.-gedachte./"juist het goed laten
herlezen daarvan«want echt, wij allen zijn er t» veel van afgedwaald»
Bij de interpretatie van de denklijn met de bovengenoemde proklamatie van25 april 1950 als basis,heb ik net Ir* Manuaama gesprekken gehad! oa een nodua
*

te vinden voor de structuur van do

f

"R»H.3.-regering in ballingschap" en he't

Molukae-volk in Nederland, in he^ bezette vaderland of elders in de Republiek
Indonon ia.

. . r,,;'.

. , . - . -

.

'!.'•'

Hierbij heb ik getracht in grote lijnen te formuleren, een effectieve atruotm
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mot bundeling vun alle R.M.S.-gezinde Krachten in Nederland, jong zowal oud,
waarbij de gebundelde jongeren-bewegingen in de juiste proporties aandeel
moeten bobben in het beleid en de verdere R.M»S.-ontplooiingen, die toch vanuit Nederland moeten worden geleid.
Na het bespreken van het eerate ontwerp d.d. 8 juli 1977t waarbij Ir.Manuaamn
mij tevens het ontwerp van Ds. Metiary liet zien, heb ik getracht een uiteindelijke structuur te ontwerpen die ikzelf een hiërarchische structuur-noemt ,
gebaseerd op de voorlopige grondwet van de R.M.S.-,in werking getreden op
4 September 1930 en vele jaren toegepast in het onbezette deel van de Zd-Molukken zelf. Ik heb de vrijheid genomen het bovenvermelde structuur- ontwerp
te toetsen door het ontwerp te bespreken met de oude bestuursleden van de
«

"S.P.P.H, die nu bezig zijn met de samenbundeling van de R.M.S.- jongeren
waarvoor zich reeds vijf groeperingen gemeld hebben.
De hiervoor belegde vergadering van 16 Juli 1977 « te Krimpen a/d ÏJssel» ia
zeer bevredigend verlopen en het structuur-ontwerp zoals dit heden aan
Ir. Manusama zal worden aangeboden, heeft de volle instemming van de S.P.P.bestuursleden en zal zeker beantwoorden aan de vraag naar eenheid van hut
gehele Molukse-volk in Nederland, bij een planmatige en effectieve voortzet**
ting van de H.M.S.-doelstellingen.
Uiermede heb ik tevens "mijn eigen innerlijke roep"

beantwoord*

die broodnodige eenheid en bezieling te doen helpen herleven, om pas dan,
op eigen kracht, de gebundelde krachten op het "doel*! te richten,
"de bevrijding van de Molukken, de Molukse-mens

t

• voor ons

nageslacht" »«•

Rotterdam, 21 juli 1977.
P.J.Tatipikalawan.

f.- .

VERKLARING VAN HET BIJGAANDE BLOKSCHEMA. m.b.t het STRUCTUURPLAN
t.b»v. de "REGERING IH BALLINGSCHAP" van do R.M.S. in. NEDERLAND..
Uitgangspunt io d* gedachte, het handhaven van de voorlopige grondwet,van
do R.M.S. in 1950, op Ambon samengesteld.
•
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Do President wordt door het Volk gekozen bij volstrekte meerderheid van
het Volk der 2!uid-Molukken enz.
•
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President en Ministers vormen tezamea de Regering.
2e Hoofdstuk
Ie afd* art. 9 aub ïv 2»
2e Hoofdstuk
2e afd» art. 10 t/m 27*
2e Hoofdstuk'! ' >A Je afd. art. 28.'
• ' •'
2e floofdstuk,:
* 3e afd. art. 29. enz. wat van' toepassing wordt geacht
,
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. < •'. < :•..,•"* voor een noodregering in het buitenland;
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Voor zover bekend zijn er geen noodwetten ter beschikking van de noodregering
i^

Opnu I.
»

*

*

Er zullen dus noodwetten moeten komen ter aanvulling van de
reeds bestaande grondwet, ingelast bij een van dé- vele
hoofdstukken.
'•

Verklaring
""
..... kleurensymboliek
' "
.....
van hè t Blokscheaa .......k t

''

lichtblauw » politieke informatie.
donkerblauw « regerings-beleid.
geel
B informatie.
, . - groen
* verkiezing.
,'
(groen gearc)
rood
a bestuur.
•
(rood gearc)
pijl raet paarse rand . ............. «politieke impulsen.
pijl met donker-blauwe rand.. ...... « buitenl. politiek beleid.
'•
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Betreft

: Wijziging staatsvorm RMS-Nederland?

Bijl.:

Op 8 februari 1978 werd
gende vernomen:

het vol-

Uit gesprekken

kan worden afgeleicf dat het "bolwerk" Assen/
Bovensmilde pogingen in het werk stelt een andere
staatsvorm te creëren, waarvan naast de zittende "presidenten" TAMAeLI en MANUSAMA *en derde persoon deel
zal uitmaken.
Indien de instelling hiervan niet haalbaar zal blijken,
wil het Noorden zelfstandig gaan optreden, gescheiden van
de rest van de Molukse gemeenschap in Nederland. .
In dat geval zal men het gezag van zowel MANUSAMA als
jPAMAeLA verwerpen, en een eigen "leider" moeten kiezen.
Noot: 1. Hoe e.e,a. zal uitkristalliseren moet afgewacht
worden, al wordt d.z.z. gedacht in de richting
van een derde blok. Immers het valt niet te
verwachten dat de zittende "presidenten" concessies zullen doen m.b.t. hun machtspositie.
2. Als "derde man in het driemanschap", maar ook
als evt. "eigen leider", zal n.a.w. worden
aangezocht:
6f de heer

301A10 - 506622*

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Afdeling Voorlichting
Onderwerp: minister Wiegel van
Binnenlandse Zaken
spreekt over het overleg
met de Molukse gemeenschap

18 juli 1978
Uitzending: "Den Haag a.d.iyn"
6 juli 1978
17.40 - 17.55 uur

(Mum

9A«G.W«

Presentatrice: Nu volgt een uitzending van de ove
Muziek.
Presentator:
.-

Jan Zindel:

Den Haag aan de lijn. De rubriek van en over Binnenlandse Zaken.
Vandaag geven we het woord aan de vice-minister-president,
minister van Binnenlandse Zaken en coördinerend minister
van Molukse aangelegenheden, de heer Wiegel.
Jan Zindel spreekt met hem over het regeringsbeleid inzake
de Molukkers, over de nota van de commissie Köbben en
over de mogelijkheden tot overleg met de Molukse gemeenschap .
Nog zeer onlangs, mijnheer Wiegel, heeft u nog zeer
uitvoerig van gedachten gewisseld met de Kamercommissie
over het beleid t.a.v.de Zuid-Molukkei»s.Twee grote vergaderin gen zijn er geweest. U heeft daarin namens de
regering het toekomstig beleid ontvouwd, waarin u ook
gesproken heeft en met nadruk gewezen heeft op de wenselijkheid van een nieuwe gemengde commissie die deze zaken
goed met elkaar kan doorspreken.

Minister Wiegel:Ja, inderdaad is uitgebreid in de Kamer gediscussieerd
^..
tussen de regering en de Kamercommissie over het beleid
dat de regering in de komende jaren denkt te voeren met
'betrekking tot het aanvatten van de problemen, «aar de
Molukkers in ons land mee te kampen hebben en met name
ook over de vraag hoe we de verhouding tussen de Molukkers
in Nederland en de andere Nederlanders, de andere mensen
die in dit land wonen kunnen verbeteren.
Twee dagen is er over vergaderd en er zijn punten van
overeenstemming en er zijn punten van verschil tussen de
regering en de Kamercommissie gebleken. Eén van de pur.ten
van verschil - en daar wil ik straks wat over zeggen is de opvatting van de regering dat het toch goed zou zijn
om een gemengd orgaan, een orgaan dus met Nederlanders
erin, met Molukkers erin, van advies en overleg op te
richten om de regering bij te staan bij het beleid.
Er kwamen vragen over uit de Kamer en met name vragen
over de kwestie:Moet dat wel een gemengd orgaan zijn^
moet het wel een instantie zijn waarin Nederlandsers en
Molukkers zitten of zou het alleen een orgaan moeten
zijn waar Molukkers in zitten. Dat is dus een vraagpunt
maar
erg belangrijk .. „. vond ik in die twee dagen
discussie,
dat over de hoofdpunten van het beleid
grote overeenstemming bleek te bestaan tussen de regering
en de Kamercommissie.
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Misschien mag ik die hoofdpunten nog eens op een rij
zetten. De regering heeft in de nota die ze heeft uitgebracht gezegd dat ze de idealen, de ideeën, de
verlangens van de Molukkers die in Nederland leven,
respecteert. Men heeft ook gezegd, met name over de
politieke idealen, dat ze die om staatsrechtelijke,
om feitelijke en om historische redenen niet kan delen,
maar wel dat ze het bestaan ervan en de ernst waarmee
de idealen worden uitgedragen, erkent.
Een belangrijke vraag is, de vraag hoe staat de regering
tegenover het politieke ideaal van de Molukkers. Ik heb
op dat punt kunnen constateren, dat een brede Kamermeerderheid van regeringspartijen maar ook van oppositiepartijen het standpunt van de regering, dat kort samengevat erop neerkomt dat we bepaald wel respect hebben
voor die idealen, maar dat we ze niet kunnen delen, onderschrijft.
Dat is een eerste conclusie. Een tweede conclusie van -.
de discussie van die twee dagen was dat het beleid b.v.
t.a.v. het onderwijs, de huisvesting, ook van de kansen
voor Molukkers om een baan te krijgen, een geweldig groot
vraagstuk is. Met name voor Molukse jonge mensen, waarvan
er velenwerkeloos zijn. Als je kijkt naar de gemiddelde
werkeloosheid onder jonge Molukkers, dan is die veel
hoger nog dan onder jonge Nederlanders, kortom een
geweldig probleem. Over al die vragen, werkeloosheidsbestrijding, huisvesting, onderwijs, het welzijnsbeleid,
de sociaal-culturele politiek is nader overleg
nodig en het beleid moet nader worden ingevuld.
Jan Zindel:

^

U had het over Molukkers en andere Nederlanders. Zou u
daarmee kunnen bedoelen, dat Molukkers eigenlijk hoewel
ze geen Nederlanders zijn natuurlijk, toch bij ons horen»
Niet meer weg te denken zijn en ook niet door ons weggekeken worden?

Minister Wiegel: Nou, weggekeken mag zeker niet en ik geloof dat het een —geweldige verantwoordelijkheid is voor het Nederlandse
volk want we hebben natuurlijk bepaalde problemen gehad,
daar hoef ik niet nader op in te gaan, dat we toch met
elkaar, de Nederlandsers en de Molukkers, samen verder
gaan in de komende jaren. Ik heb ook in de Kamer gezegd:
er moet geen scheiding tussen ons zijn. We moeten samen
de problemen waar we in dit land voor staan aanvatten en
dat willen we in goed overleg met de Molukse gemeenschap.
Vandaar ook dat we gezegd hebben ziende naar de opvattin,
van de Kamer over de politieke ideeën, ziende naar alle
andere vraagstukken die er liggen, dat we die andere
vraagstukken ook in goed overleg en met behulp van
adviezen willen trachten aan te vatten. Toen kwam het
discussiepunt tussen de regering en de Kamercommissie:
moet dat dan zijn een gemengd orgaan, Nederlanders en
Molukkers of alleen een orgaan met Molukkers.

- 3Het is dacht ik ook -goed voor de luisteraars als ik
het nog een op een rijtje zet waarom de regering heeft
gekozen voor dat gemenge orgaan. In de eerste plaats
omdat de Molukse minderheid deel uit maakt van de
Nederlandse samenleving. Die problematiek van de Molukse
minderheid kent meer schakeringen en aspecten dan
in het contact met de overheid alleen aan de orde zou
kunnen komen. Kortom een zo breed mogelijke dialoog.
Dat was het eerste argument voor het gemengd orgaan.
Tweede argument; dat overleg met en de adviezen van de
vertegenwoordigers uit de Molukse minderheid kunnen'juist
de regering h inzicht geven met name ook over de opvattingen en ik dacht dat je dat inzicht het beste kreeg
in goed contact tussen Nederlanders en Molukkers.
Jan Zindel:

Niiis de Kamercommissie in zijn geheel niet volledig
overtuigd van de wenselijkheid van zo'n breed opgezette
gemengde commissie. U gaat nu proberen erachter te
komen hoe het bij de Molukkers ligt?

Minister Wiegel:

Ja, zo is het. We hebben geconstateerd als regering
dat de Kamer haar twijfels heeft en dan zeg ik het nog
heel vriendelijk. Vandaar dat we hebben gezegd: dan
willen we nader beraad en voor dat nadere beraad van de
regering vinden we het nodig dat er een inspraakronde,
een extra inspraakronde, wordt gehouden. We hebben dan
ook 70 Molukse organisaties uitgenodigd om op een aantal
vragen te reageren. Ik zou ook in deze radio-uitzending
willen zeggen dat het niet alleen gaat om de Molukse
organisaties, maar ook individuele Molukkers, ledereen
die vindt dat hij een bepaalde mening kwijt moet, moet de
regering
laten horen, wat hij er van vindt. Laat
hij schrijven naar het ministerie van Binnenlandse Zakenj
dan zullen we zo goed mogelijk rekening houden met de
verschillende ideeën die we op tafel krijgen. Vier concrete
vragen spelen daarbij. In de eerste plaats zeggen we
in de regeringsnota welke de taken en de bevoegdheden
van dat adviesorgaan zouden kunnen zijn. We vragen aan de
Molukse organisaties: kunt u dat nog eens invullen, kunt
u het concretiseren. Tweede vraag: voor welke onderwerpen
van beleid, onderwijs heb ik al genoemd, huisvesting,
werkgelegenheid en meerdere onderwerpen, vindt u nu dat
er deskundigen nodig zijn om zitting te nemen in dat
permanente adviesorgaan. Derde vraag, wezenlijke vraag
ook: Vindt u dat ook niet-Molukkers die deskundig zijn
t.a.v. die onderwerpen van beleid in dat orgaan, of
misschien in sub-commissies zitting zouden kunnen nemen.
Vierde vraag; welke procedure voor de benoeming van
de leden vindt u het meest geschikt^ juist ook om te
waarborgen dat zowel de verscheidene deskundigheden als
de groeperingen en de stromingen vertegenwoordigd zullen
zijn in dat permanente adviesorgaan.

Jan Zindel:

Dan is natuurlijk mijn vraag hierop: Wat gaat u straks
met al die brieven en meningen doen?Eind augustus komt
deze zaak weer in de Tweede Kamer aan de orde.

- 4-

Minister Wiegel: Ja, ik vind dus, maar dat eist van de medewerkers niet alleen op het minister van Binnenlandse Zaken
maar ook van de ambtenaren van andere departementen
die erbij betrokken zijnT gedurende deze zomer een
geweldige inspanning, want we hopen gedurende de
zomer die reacties binnen te krijgen en dan moeten
we ze natuurlijk verwerken. Dan moeten we er wat
mee doen, want ze moeten niet op een stapel worden
__
gelegd. Vandaar dat we hebben^ezegd tegen de ver/""ervoor zorgen schillende instanties wilt u/voor 1 augustus uw
dat we
ideeën binnen
hebben, dan kunnen we ze verwerken,
dan kunnen we ook een standpunt formuleren en dan kan
dat als regeringsstandpunt, als nader regeringsstandpunt,
naar de Tweede Kamer toe.
Jan Zindel:
"'•

Dan, minister Wiegel, onvrede in de commissie KöbbenMantouw, er zou om te beginnen door de Nederlandse
regering geknoeid is misschien een groot woord, maar
toch wat veranderd zijn in het rapport over de politieke
stemming in de Molukken en bovendien is er onvrede
geweest die geleid heeft tot het uittreden van vier
Zuid-Molukse leden van de commissie Köbb én-Mant ouw.
Onvrede omdat de regering de adviezen van de commissie
naast zich zou hebben neergelegd.

Minister Wiegel: Ik was wat beduusd toen ik hoorde dat die verwijten
werden gemaakt. Waar ze precies vandaan komen is niet
na te gaan. Waar het om gaat is dit. Wanneer op een
gegeven ogenblik wordt gezegd door deze of gene, dat
de regering het laatste rapport zoals dat nu is uitgebracht door de commissie Köbb én-Mant ouw een tijd
heeft laten liggen en ook dat de regering er in heeft
zitten veranderen is dat allebei niet waar. Ik dacht
dat misschien wel binnen anderhalve dag, misschien
wel korter, nadat ik het rapport van de commissie
Köbbén-Mant ouw op mijn tafel heb gekregen, heb ik het
openbaar /gemaakt. Ik heb het rapport dus helemaal niet
laten liggen. Er is ook helemaal niets in veranderd.
_.,
Het rapport zoals dat publiek is geworden is het
rapport zoals de gehele commissie Köbb én-Mant ouw dat
heeft vastgesteld. Onverkort is het gepubliceerd en
het is zeer korte tijd nadat ik het heb gekregan gepubliceerd. Ik vind het wel en dat wil ik van mijn kant
ook graag zeggen te betreuren, dat terwijl het
natuurlijk wel al vaststond dat de commissie, die haar
werk goeddeels had voltooid - het was algemeen bekend
dat toch binnen afzienbare tijd de commissie KöbbenMantouw haar werk zou beëindigen - dat toch nog op
het laatste moment deze problematiek van het uittreden
van vier leden is geweest. Het is dacht ik ook niet
waar dat de regering niet naar de verschillende adviezen van de commissie heeft gekeken. We hebben al.- het
mogelijke gedaan om toegang tot de archieven voor
de commissie mogelijk te maken. We hebben het werk
t. a. v. het historische onderzoek waar we het konden
bevorderd. We hebben de gedachte waar we eerder in de
uitzending over spraken over het gemengd orgaan, een
gedachte die ook leeft in de commissie Köbb en -Mant ouw,
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- 5"bepaald overeind gehouden en ik geloof
niet dat wij zo maar de adviezen van de commissie
in de hoek hebben gezet.Ik dacht ook dat de
commissie dat toch ook niet zo voelde en ik heb er
behoefte aan dat nu de commissie haar werk heeft
voltooid toch ook in alle duidelijkheid te zeggen
dat er binnen die commissie heel hard is gewerkt in
een geweldige zware taak. De commissie heeft ook
van buiten af soms wat kritiek gekregen. Ik vond
die kritiek vaak niet redelijk. Ik heb
toch veel
respect voor al datgene wat de verschillende leden
van de commissie hebben gedaan» . Met het werk, dat
is afgeleverd en met het andere beleid zullen we verder
moeten en ik herhaal dat met de allergrootste klem
om er voor te zorgen dat in de samenleving waarin
wij wonen Nederlanders en Molukkers in vrede en
verdraagzaamheid met elkaar verder kunnen.
Zindel:

Blijft u daarin geloven en bespeurt u ook signalen
uit de Zuid-Molukse samenleving die erop wijzen dat
dat mogelijk zal zijn in de toekomst?

Minister Wiegel: Die signalen zijn er zeker. Er'is natuurlijk ook
teleurstelling in bepaalde kring, met name over
het politieke standpunt van de Nederlandse regering.
Maar de regering is altijd, welk kabinet er ook
geweest is, t.a.v. van die zaak volstrekt duidelijk
geweest. Ik roep op tot die verdraagzaamheid en ik
ben er van overtuigd dat ook in Molukse kring
men
die verdraagzaamheid en dat goed met elkaar verder
gaan wil.
Presentator:

Jan Zindel sprak met de coördinerend minister voor
Molukse aangelegenheden, de heer Wiegel.
Muziek.
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In haar nota "De problematiek van de Molukse minderheid in Nederland"
heeft de regering in hoofdstuk 9.3 "Overleg met Molukkers op landelijk
niveau" als haar voornemen bekend gemaakt op korte termijn een permanent
orgaan van advies en overleg te willen instellen. In de beantwoording
van de schriftelijke vragen, die waren gesteld door de bijzondere commissie uit de Tweede Kamer voor de problematiek van de Molukse minderheid,
heeft de regering dit voornemen nader toegelicht. Zij heeft in grote
lijnen aangegeven hoe een dergelijk adviesorgaan wat taak en samenstelling betreft vorm zou kunnen krijgen. De in dit verband relevante passages uit de nota en de schriftelijke antwoorden zijn in afschrift bij
deze brief gevoegd.
Tijdens het mondelinge overleg dat de regering op 29 mei en 5 juni j.l.
over de nota heeft gevoerd met de bijzondere kamercommissie, heeft de
bijzondere kamercommissie zich kritisch uitgelaten over de regeringsvoorstellen. De bij die gelegenheid ingediende moties gaan in afschrift hierbij. Ik heb er tegenover de bijzondere kamercommissie de nadruk opgelegd
dat de regering zich nog niet heeft vastgelegd op één definitieve constructie voor het permanente adviesorgaan.
Juist omdat een voor de Molukse bevolkingsgroep zo belangrijke aangelegenheid in het geding is, hecht de regering er^sterk aan om ook kennis te
nemen van de gedachten .ên__wensen welke in/bred^ Molukse kring leven met
feetrekking tot een^ permanent adviesprqaan7*iPe regering heeft gemeend dit
het best te kunnen bereiken door het houden van een .inspraakronde onder
een groot aantal Molukse organisaties en groeperingen. In het kader daarvan leg ik U hierna een aantal vragen ter beantwoording voor.
- Ik -
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Ik heb de Tweede Kamer toegezegd haar nog voor het plenaire debat dat
mogelijk reeds in augustus over de regeringsnota zou kunnen plaatsvinden van de resultaten van de inspraakronde op de hoogte te stellen.
Gezien de korte tijd die derhalve nog beschikbaar is wil ik U verzoeken mij voor l augustus a. s. Uw antwoorden op de vragen toe te zenden.
Indien U er prijs op stelt Uw antwoorden mondeling te geven, dan verzoek ik U contact op te willen nemen met de Stafafdeling voor de coördinatie van het beleid ten aanzien van de Molukse minderheid in
Nederland (070-716191 of 716194) van mijn departement. U kunt dan een
afspraak voor een gesprek met enkele ambtenaren van mijn departement
maken. Dat gesprek zou uiteraard ook vóór l augustus aanstaande moeten
plaatsvinden.
De vragen welke ik U zou .willen voorleggen zijn de volgende:
1. In de regeringsnota worden de taken en bevoegdheden van het permanente
adviesorgaan globaal aangegeven. Hoe zouden deze volgens U moeten worden ingevuld?
N
2. Voor welke onderwerpen van beleid (bijvoorbeeld onderwijs, huisvesting,
werkgelegenheid) zouden naar Uw mening deskundigen in het permanente
adviesorgaan zitting moeten hebben?
3. Vindt U dat ook niet-Molukkers, die deskundig zijn ten aanzien van de
in de vorige vraag bedoelde onderwerpen van beleid in het permanente
adviesorgaan of subcommissies daarvan zitting zouden moeten hebben?
4. Welke procedure voor de benoeming van de leden acht U het meest geschikt om te waarborgen dat zowel de verscheidene deskundigheden als
groeperingen en stromingen vertegenwoordigd zullen zijn in het permanente adviesorgaan?
5. Overige opmerkingen.
Het is van groot belang, met name ook voor de Molukse bevolkingsgroep,
dat regering en parlement bij hun gedachtenwisseling kunnen beschikken over
een zo compleet mogelijk beeld van wat er in de Molukse gemeenschap leeft
met betrekking tot de overlegstructuur op landelijk niveau. In dit verband
wijs ik er nog op dat deze brief zal worden gepubliceerd in de Nederlandse
Staatscourant. Mag ik er, mede gelet op mijn toezegging aan de Tweede Kamer,
op rekenen dat U vóór l augustus aanstaande Uw reactie op bovenstaande vragen aan mij kenbaar maakt?
DE VICE-MINISTER-PRESIDENT,
MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
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Na~~3e turbulente ontwikkelingen gedurende de eerste maanden van
1978, genoemd v/orden ondermeer de publicatie van de nota over
de "problematiek van de Molukse minderheid in Nederland,"
de aanslag op de heer

en de bezetting van het Pro-

vinciehuis te Assen, volgde vanaf medio mei een periode \raarin de Molukse gemeenschap zich v/at minder roerde»
Enersijds was deze rustiger fase een v/eerslag op de periode
daarvoor, anderzijds vormden de vakantiemaanden een factor die van invloed bleek op het sfeerbeeld.
In het bijzonder in de "terreursfeer" heerste een welhaast
ongekende rust. Niet alleen in de grote Molukse concentraties
in het Westen van Nederland (Capelle en Krimpen a/d IJssel,
Moordrecht, Leerdam etc.), maar ook in de notoire bolwerken
in het Koorden van Nederland bleven grote spanningen uit.
Op politiek terrein trokken echter enige activiteiten de aandacht. In juni 1978 ontstond lichte beroering rond do opheffing
van de Commissie Xobben, Moer dan een korte discussie en dan
nog alleen door de direct bij deze Commissie betrokken f'olukkern, leverde de opheffing niet op. De Molukse jongeren, van
begin af aan al sceptisch over de totstandkoming en de eventuele resultaten van de Commissie, lieten nauwelijks enige
reactie horen. Een belangrijke reden hiervan wan voorts dat
de diverse Molukse jongerengroeperingen, ondanks de zoveelste
poging daartoe, er opnieuw riet in geslaagd waren een zeker
samenwerkingsverband te creëren» Enige weken gelsden vi-rd,
naaut de reeds bestaande, zelfs erm nieuwe jongercn^rocpcring
opgericht, het Volksfront GQ3H3A. Deze beweging is opgericht
door progressieve Molukse jongeren afkomstig uit bestaande
groeperingen.
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De doelstelling van GGH.S3A is om in de Molukken een revolutie
te ontketenen en het Molukse volk in Nederland om to buigen
tot een revolutionaire volksmacht. Tevens wil GOHE3A het druggebruik en de algehele criminaliteit van l'olukkers bestrijden.
Met het naderen van het debat in de-Tweede Kamer op j50 en 31
augustus 197'3 over de Molukse problematiek, lijkt er echter een
einde aan de rust van de achterliggende maanden gekomen.
Een eerste oorzaak waren de verwikkelingen rond het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers. Met als achtergrond het voornemen van
de Nederlandse regering dit orgaan, dat thans nog alleen uit
Molukkers bestaat, in belangrijke mate te herstructueren, werd
op 19 augustus 1978 in Wierden een buitengewoon congres van de
Badan Persatuan gehouden.
Unaniem besloot het congres een resolutie aan te nemen die
inhield, dat de betrekkingen met de Nederlandse overheid zouden worden bevroren indien de Nederlandse regering haar voornemen met betrekking tot het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers
zou uitvoeren.
Onderwerp op de congresagenda viormde voorts de discussie over
een te houden demonstratie wanneer de Tweede Kamer op 30 augustus a.s. zou besluiten in te stemmen met het beleid van de
Nederlandse regering, zoals voorgesteld in de "Molukkennota".
Concrete afspraken wanneer deze demonstratie zal worden gehouden en wie haar zal organiseren, werden echter nog niet
gemaakt.
Voorts kwam tijdens het congres naar voren dat zowel de 3adan
Persatuan als ir. MANUSAMA activiteiten gericht op het aanknopen van betrekkingen in het buitenland sullen stimuleren.
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II. Buitenlandse P.C t ivi t ei t o n.
Nu de Commissie Köbben is opgeheven, lijkt ir. MANUSAMA er,
meer dan in het verleden, voor geporteerd te zijn om in het
buitenland betrekkingen aan te knopen.
Naast de Molukse leiding ondernemen echter ook enkele Molukse
jongeren pogingen in die richting.
Naar categorieën ingedeeld betreft hst hier:
a. ir. KANUSAHA
In overleg met zijn "kabinet" heeft ir. MANUSAMA besloten, dat
twee van zijn "ministers" in de herfst van 19?8 naar de Verenigde Staten zullen reizen om aldaar de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties bij te wonen. De twee "kabinetsleden" souden moeten trachten in de V.N. contacten te leggen.
Voorts heeft ir. MANUSAMA officieel zijn goedkeuring gehecht
aan de activiteiten van de Badan Persatuan om door middel van een
in Nederland te houden en door de Molukkers te organiseren

Tri-

bunaal het R.M.S.-streven in internationaal verband te propageren.
Tot instelling van dit Tribunaal dat zich zou moeten uitspreken
over de politieke aspiraties van de Molukkers in Nederland en
de rechtmatigheid van de H.M.S.-proclamatie, werd besloten
op een bijeenkomst in West-ilerlijn, waar van 16 tot 18 juni
1978 een congres van "Vierde Wereldlanden" werd gehouden.
Dit congres werd bijgewoond door een delegatie v?.n de Badan
Persatuan onder leiding van ds. K3IIA8Y.

De hiervoor opgesonde buitenland activiteiten zullen,
zoals gewoonlijk, de hoop wel weer doen opleven.
Daar echter de kans van slagen dezerzijds zeer gering
wordt geacht, moet rekening gehouden worden met nieuwe
£mstratiegevoclons.

augustus 1973.

20 SEP. m
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Betr.

: Arrestaties op de Molukken

Bijlage

:

'
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Middels berichten van het ANP is bekend geworden dat er op
het Molukse eiland Saparua een aantal arrestaties is verricht.
Er zou een vijftigtal Molukkers zijn gearresteerd, verdacht
van S.M.S-activiteiten.
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Betrett

: Parlementaire enquête

d.d.

8 SE?- «78

Bijl.:

Op 9-8-1978 werd
het volgende vernomen^
M.b.t. het verzoek van MANUSAlM. aan de Kamer mmeas. een
parlementaire enquête in te laten stellen naar de
"werkelijke" achtergronden en feiten van de RMS, werd
bekend, dat MANUSAMA aan de hand van documenten kan
aantonen, dat de voorlichting van de Nederlandse Begering onjuist geweest is.
Deze documenten, die MANUSAMA destijds uit de Molukken
had meegenomen, zouden nu van waarde zijn.
Uit "tactische overwegingen" is MANUSAMA nu eerst bereid deze documenten prijs te geven.
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Afschrift
M I N I S T E R I E VAN
B I N N E N L A N D S E ZAKEN

Nr. CB78/U63
A. D. en O.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN
Overwegende dat:
- de Vice-Minister-President, Minister van Binnenlandse Zaken bij
besluit van de Ministerraad van 30 december 1977 is aangewezen als
coördinerend Minister voor het beleid ten aanzien van de Molukse
minderheid;
- hij voor de uitvoering van deze taak over ambtelijke bijstand moet
kunnen beschikken.
BESLUIT:
Artikel l
Er is een stafafdeling voor de coördinatie van het beleid ten aanzien
van de Molukse minderheid in Nederland (C.M.M.); deze afdeling ressorteert
voorshands rechtstreeks onder de secretaris-generaal.
Artikel 2
De taak van de stafafdeling C.M.M, bestaat uit:
- het bevorderen van de coördinatie en de adequate presentatie van het
regeringsbeleid ten aanzien van de Molukse minderheid in Nederland; het
daartoe onderhouden van de nodige contacten waaronder die met leden van
organisaties uit de Molukse minderheid in Nederland;
- het vervullen van het vice-voorzitterschap en secretariaat van de
interdepartementale commissie voor de coördinatie van het beleid t.a.v.
de Molukse minderheid in Nederland zoals deze is of zal worden ingesteld en het voorzien in het voorzitterschap en secretariaat van
subcommissies en werkgroepen van de interdepartementale commissie;
- het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren en informeren van
provincies en gemeenten ter bevordering van de eenheid van beleid ten
aanzien van de Molukse minderheid in Nederland;

- - het -

6I0333F

- 2- het ter zake onderhouden van contact met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg;
- het onderhouden van contact met een permanent orgaan van advies en
overleg zodra dat zal zijn ingesteld en het administratief begeleiden
van het secretariaat van dit orgaan;
- het zo nodig bevorderen van de inspraak van de Molukse minderheid
op lokaal/regionaal niveau;
- het verzorgen van de uit vorenstaande taken voortvloeiende administratie;
Artikel 3
Afschrift van deze beschikking, die in de Nederlandse Staatscourant
zal worden geplaatst, zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
1s-Gravenhage,

3 november 1978

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

(get.) H. WIEGEL

*tum 28 DEC 1978
CO

b.

d.

C (CFO ) nr.:

Aan

Betreft

: Molukse aangelegenheden Noord-Nederland

Bijl.:

werd op 8-11-1978 het rolgende vernomen:

Sprekende over de Molukkers speciaal in het Noorden van
Nederland inclusief Twenthe, naar eigenlijk ook in de
rest van Nederland, stelt
, dat te constateren valt
dat de RMS-beweging in een periode van verval is geraakt.

-2-
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Vervolgblad n r. 2

bij C-rapport nr.

De oorzaak hiervan is, dat men tot bezinning is gekomen
en begrepen heeft dat een EMS (souvereine staat) niet
haalbaar is en indien men dit zou blijven nastreven,
alle inzet hiervoor zinloos is. Deze gedachte onder de
Molukkers breidt zioh uit als een olievlek.
De bezinning die optrad, is het gevolg van een aantal
factoren; als bijvoorbeeld:
- het duidelijk worden van het politiek falen van zowel
MAHUSAMA als TAMAeLA;
- de nisslagen van MBTIARI (Vietnam-projeet);
- de "eigen waarneming" van vakantiegangers naar de Molukken, die niet duidde op een RMS-streven in de Molukken zelf;
- het falen van acties waarbij Molukkers zelfs hun leven
inzetten.
Maar vooral heeft tot deze bezinning geleid; de duidelijkheid van de Nederlandse regering in haar Molukkennota,
waarbij onomwonden is gesteld, dat wat van Molukse zijde
ook zou worden ondernomen de Nederlandse regering zich
distanoieert van steun ter verwezenlijking van de SMS
en dat de regering niet zal wijken voor terreur.
Deze duidelijkheid heeft de Molukkers aan het denken
gezet en hun anders doen denken omdat inmiddels gebleken was dat de Nederlandse regering zelfs voor terreur
niet wijkt.
Met de publicaties van de Molukkennota werd gebrepen
dat men kansloos was om in Nederland, steun aan de BMS
te forceren.
Anders was dat voordien. Immers, de opeenvolgende regeringen waren uiterst tolerant t.o.v. de Molukkers.
Ook bij de uitvoering van steeds brutalere activiteiten
(vlagverbrandingen; actie Vredespaleis; RI Ambassade)
gaf de Nederlandse Overheid blijk van grote tolerantie.
Nooit is door de Nederlandse Overheid begrepen dat deze
tolerantie door de Molukkers wordt/werd uitgelegd als
"zwakte".
Het is dan ook daarom dat men steeds verder ging en uiteindelijk overging tot de gijzelacties Wijster en de
Punt.
Roewei deze bezinning er toe heeft geleid dat men begrijpt dat de RMS geen haalbare kaart meer is en dat
acties in Nederland ook geen zin hebben, durft men vooralsnog hier niet openlijk voor uit te komen, uit vrees
voor gezichtsverlies.
Slechts via geleidelijk (steeds meer afgezwakte) gewijzigde opvattingen in de Molukse samenleving zal men straks
komen tot het "openlijkN/duidelijk verlaten van het BMS
(souvereiniteits)-ideaal.
In de weg tot het verlaten van het strakke BMS-ideaal
valt dan ook nu al enige trapsgewijs afgezwakte opvattingen te constateren. Immers, eerst heeft men kunnen
waarnemen dat (na de voor de RMS desiilusionerende
nota) men is gaan zoeken naar^andere weg ter verkrijging van Molukse souvereiniteit, te weten: aanwakkeren
van verzet in de Molukken zelf, al dan niet met steun
van buitenlandse mogendheden.
-3-
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Vervolgblad nr. 5

bij C-rapport n r.

Dit werd gevolgd door de volgende afgezwakte opvatting;
gestreefd aoet worden naar autonomie voor de Molukken.
Thans wordt deze opvatting reeds doorkruist door opvattingen die zich richten op een herstel van de federale
republiek Indonesië.
Koot: Dit is al een zeer afgezwakt standpunt omdat bij
het herstel van de RIS, de Molukken geen autonomie
kent, aaar slechts deel uitmaakt van de autonome
staat Oost-Indonesië.
verwacht dat over een aantal jaren de opvattingen
t.a.v. de status van de Molukken nog Beer verwaterd
zullen zijn en genoegen genomen wordt met de situatie
zoals die nu is waarbij dan mogelijk is, dat afgevaar-^
digden van Mol. en Red. gesprekken, hebben met Indonesië
(op regeringsniveau) om te koaen tot z.g.n. "garanties"
voor vestiging in de Molukken of dergelijke. Daarna zal
het HMS-probleem vergeten zijn.

^hieraan

301A11

-Dat dit proces op een niet al te lange termijn zijn
beslag zal hebben, lijkt waarschijnlijk doordat, door
alles heen nog andere zaken spelen, die het (RMS) afbraakproces zullen versnellen . en nu al aantoonbaar
zijn. Te weten:
- Men is niet meer zo gebrand op het leven/wonen in
uitgesproken Molukse wijken en/of kampen*
Reeds geruime tijd is bekend dat Mol. gezinnen uit
Assen en Smilde graag de wijk willen verlaten. Het
niet voorradig zijn van huizen buiten de wijk heeft
gemaakt dat hieraan geen gehoor gegeven kon worden.
- Plaatselijke BP- (en ook KPK)bijeenkomsten worden
door zeer weinig mensen bezocht. Men heeft hier geen
belangstelling meer voor.
- Omvangrijk is het aantal mensen dat in het geheel geen
BP-contributie betaald of hierin nalatig is.
- Over het RMS-probleea wordt vrijwel niet Beer gesproken (althans niet in brede kring).
Als hier wel over gesproken wordt, komt de president
(MAHÏÏSAMA) nauwelijks ter sprake waarbij hij dan nog
becritiseerd wordt. Opvallend is hij deze critiek op
MANUSAKA (en feitelijk een teken aan de wand) dat dan
nimmer gesproken wordt over de wenselijkheid van een
(thans of later) andere president. Dit wijst er naar
dat aen het na MAHUSAMA het presidentschap, en^klevend het RMS-ideaal, voor gezien houdt.
- Een aantal anderen uit Assen zou zich al lang geleden
in de Molukken willen vestigen en hééft zich al lang
geleden losgemaakt van het RMS-streven. Dat ze dit
niet deden, ligt in het feit dat ze in Indonesië niet
zeker zijn van bestaansaiddelen.
- Opvallend is ook dat wanneer nu over Molukse autonomie
wordt gefilosofeerd, dan altijd nog wordt gesproken
over de koast van De FRETES en zijn opvattingen die
hij destijds ventileerde. Hierbij worden dan ook de
ervaringen van
en
besproken
en wel zo, dat zij dit doen op een wijze om a.h.w.

Vervolgblad nr. k

bij C-rapport nr.

zich zelf te overtuigen.
- Ook in het gedrag van figuren die zich destijds duidelijk radicaal opstelden en hierbij zich duidelijk antiHederlands opstelden, is verandering te constateren*
O.M* bleek dit in de laatste Pattimura-week te Assen
die tot doel had de toenadering te bevorderen van
Molukkers en Nederlanders.
Bier hebben personen als
zich daadwerkelijk ingezet voor dit streven. Hierbij gedroegen
zij zich vriendschappelijk en correct tegenover Hed.
belangstellenden en waren zij correct gekleed en geknipt.
•In Assen is slechts ién persoon aan te wijzen die nog
duidelijk een (Moluks) radicaal standpunt inneemt i
-Resumerend is
van mening dat het afbraakproces van
de RMS-idee reeds in een vergevorderd stadium is en
derhalve geen harde acties (voortspruitende/gestoelt
op de RMS-gedachte) te verwachten zijn.
Test-case hiervoor zijn de 2e december (herdenking Wijeteractie) en 27 december (overdracht souvereiniteit aan
Indonesië).
Als op deze dagen geen actie wordt gevoerd zal dit later
ook niet meer te verwachten zijn.
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Betreft

RMS-atreven op Ambon.

d.d.

Bijl.:

Op 29.12.78 werden
enige
namen vernomen van personen die op Ambon de RMS-strijd nog
actief zouden steunen.

Voorts zou het bericht uit Ambon luiden, dat nu niet alleen
de ouderen maar ook de jongeren het eens zijn met het streven van de Holukkers in Nederland.
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Info:

werd

het volgende vernomen:

gaf op 22 augustus 1979 zijn visie weer over de KMS:
Omtrent eventuele activiteiten i.v.m. de strijd deelde
mede
dat deze ver te zoeken zijn.
(TAMAeLA-groepering) heeft het kennelijk af laten
weten, zij laat niets meer van zich horen en dit is n.a.w. het
einde van de TAMAeLA-organisatie.
Voor wat de HANUSAMA-aanhang betreft gaf
als zijn mening te
kennen dat ook deze groepering "een langzame dood aan het sterven is". Er gaat vrijwel niets meer van uit. Als oorzaak van die
passieve houding ziet
het lange wachten - na dertig jaar
wachten zijn zij nog geen stap verder gekomen - en het beleid
van MANUSAMA waarmee hij alleen maar verwarring sticht onder de
achterban. E.e.a. is wederom gebleken met de afhandeling van de
kwestie
. MANUSAMA was op de hoogte van het voornemen
van betrokkene om met vakantie naar Indon. te gaan. Hij had
toen reeds kunnen vermoeden dat er een relatie was tussen
en de Ind. Ambassade. Hoe zou
anders met een dergelijk
verleden aan een visum kunnen komen?
De bevestiging hiervan kwam d.m.v. een bandje. Het was voor een
ieder die het bandje had beluisterd een duidelijke zaak dat
aan de andere zijde stond. MANUSAMA weigerde hierover
echter een uitspraak te doen, hij stelde dit uit tot na 25 april.
Toen
vanuit Indon. op Schiphol arriveerde werd hij
hoogst persoonlijk door MANUSAMA afgehaald. Dit wekte uiteraard
bevreemding omdat het voor een ieder duidelijk was dat
met de "vijand" samenwerkte. In een na de herdenking van de
proclamatiedag uitgegeven verklaring pleitte hij
vrij
maar veroordeelde n.b. de makers van het bandje. Voor de achterban
een hoogst bedenkelijke zaak. Het feit echter dat er zo weinig
kritiek is geweest op de gang van zaken doet de conclusie wettigen dat men weinig meer geïnteresseerd is. Tot slot haalde
de op 25 april in de Houtrusthallen door MANUSAMA gedane uitspraak
aan t.w. dat men zich niet vast moest klampen aan het ideaal.
Hij had beter kunnen zeggen'jongens vergeet de RMS maar", men
wiet dan waar men aan toe was. Zelfs deze uitspraak heeft de
301A10-B19172F
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Vervolgblad nr.

2

bij C-rapport nr.

gemoederen niet in beweging gebracht. Slechte een hand
vol jongeren heeft kritiek op MANUSAMA en willen op hun
manier de BMS nieuw leven inblazen. Aangezien zij de
massa die het moe is niet mee krijgen zullen hun inspanningen vruchteloos zijn, aldus
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Waarnemingen in de Molukken

Betreft
Bjjl. :

Op

19 a-t-|

werd

het volgende vernomen:

Op 19/2-'80 werd het navolgende vernomen
verbleef met vakantie, cq. voor familiebezoek de
maanden dec '79 en jan '80 in de Molukken.
Bij de visumaanvraag op de BI ambassade in Den Haag werden
geen moeilijkheden ondervonden.
Vrijwel zeker is hiervan de reden; dat
, als
Molukker de Ned. nationaliteit bezit en nimmer is
aangesloten geweest bij een Molukse organisatie en
derhalve ook niet betrokken is geweest bij Mol. activiteiten.
De eerste vijf dagen verbleef
te Djakarta waarna
met een binnenl. lijn naar Ambon werd gevlogen, alwaar
2 weken verbleef en vervolgens per prauw naar
Ceram reisde waar hij zijn resterende vakantiedagen
doorbracht.
Omdat
in de vijftiger jaren naar Nederland kwam en
sindsdien niet meer in de Molukken was; overlappen
de door hem gemaakte vergelijkingen een periode van
vele jaren waardoor hij geen oordeel heeft over opkomst
en/of terugval in de tussenliggende jaren.
meent dat er enige toename v. welvaart is te constateren
Over het algemeen zijn de mensen goed gekleed en gevoed.
Het komt niet meer voor dat men zich geen rijst kan
permitteren en genoegen moet nemen met mais of casavee.
Uit eigen waarneming en uit gesprekken met familie »n
kennissen van hen ( burgers, militairen en politieambtenaren) in de Molukken meent
het navolgende
te kunnen stellen.
Economische vooruitgang is er op de Molukken niet. Het
is hierbij achter gebleven bij de grote eilandan.
Als gevolg v.d. door de regering genomen maatregelen
(voedsel distributie) en de betere aanpak bij visserij
en onderhoud van plantages; en daardoor hogere opbrengst
is toch sprake v.e. geringe toename v.d. welvaart.
-2301A10-819172F

Vervolgblad nr.

1

bij C-rapport nr.

1110-2-80

Dit neemt niet weg dat hier nog veel aan te doen is.
Aan het onderhoud van wegen, bruggen, onroerend goed
valt heel veel te doen. Deze verkeren nog in een
staat als die, bij de souvereiniteitsoverdracht. Kritiek
bestaat op de regering omdat zij niet mier doet aan
de algemene opbouw v.d. Molukken.
Ontevredenheid heerst over het feit dat vrijwel alle
hogere ambtelijke functies ( bij burger bestuur en
leger; politie) bekleed worden door Javanen. Alleen voor
de middelbare-en lagere rangen komen Molukkers in
aanmerking.
Ondanks deze grieven wordt absoluut niet gedacht over
afscheiding v.d. Molukken van de Hl. Dit vooral ook
omdat begrepen wordt dat een afzonderlijke Molukse
staat zich nimmer kan bedruipen.

Het RMS streven wordt zonder meer afgewezen.
Wel wordt gesproken over het streven naar een

grotere mate van autonomie.
Molukse vakantiegangers uit Nederland zijn zeer welkom;
althans de indruk wordt gewekt, dat men blij is iemand
uit Nederland thuis te ontvangen. De werkelijke reden is
echter v. materiele aard; i.v.m. het ontvangen v.d.
cadeau's ( geld, kleding, medicamenten), die de vakantieganger gewoonlijk meeneemt.
De vakantieganger wordt als een rijkaard gezien en iedereen
tracht "en hen beter te worden.
Als men niet oppast is men dan ook in korte tijd platzak.
heeft ervaren dat in de Molukkenrust en orde heerst
en er is nergens een spoor van verzet te herkennen.
Hierover doen ook geen verhalen de ronde.
heeft zich vrijelijk kunnen bewegen en is er van
overtuigd dat hij nimmer is gevolgd of dat er mensen
tegen hem zijn aangespeeld om hem uit te horen.

^-3-«80
12-3-'80
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J'R.K.S. en de realiteit"
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Info:

Bijl. : 1
27-2-1980

het volgende vernomen:
In de Molukse wijk Bovensmilde circuleert een schrijven
met als titel "R.H.S. en de realiteit".
Reacties op de inhoud van dit schrijven kunnen gestuurd
worden naar Postbus 6^5 in Apeldoorn.
zie bijlage (1 x Nederlands - 1 x Maleis).
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R.M.S. BH BB REALITEIT

Dertig jaren streven naar R.M.S.(Republiek der Zuid-Holukken)- onafhankelijk—
heid voor het Zuid-Molukse volk!
Meer dan een kwart eeuw streeft het Zuid-Molukse volk, voornamelijk in
Nederland, naar een R.M.S. om onafhankelijkste zijn van de Republiek Indonesia.
Wordt er ook rekening gehouden, na de dood van Mr Dr Soumokil (gevangen genomen
en in 1967 ter dood veroordeeld door de Indonesische regering) met de meningen
van de op de Zuid-Molukken wonende Molukkers?
Feitelijk zijn zij het geweest, die vanaf het begin van de R.M.S. proclamatie
op 25 april 1950 offers hebben moeten brengen samen met Mr Dr Soumokil die destijds en tot aan zijn dood de R.M.S. strijd heeft geleid tegen de Indonesische
regering en de Indonesische strijdmachten.
Het Zuid-Molukse volk op de Zuid-Molukken heeft toen gestreden en offers gebracht voor een R.M.S», wachtend en hopend op daadwerkelijke steun en hulp van
het buitenland en met name vanuit Nederland. De verwachte hulp welke maar niet
kwam. Voelde men zich op de Zuid-Molukken toen niet in de steek gelat«n?( of misbruikt?))
Nu dertig jaren na de R.M.S.proclamatie l
Hoe staat het ideaal tegenover de realiteit?
Men kan de tijd niet meer terugdraaien.
De realiteit is dat Indonesia nog steeds een door de wereld erkende staat is,
een moderne strijdmacht heeft en ondanks vele gebreken nog steeds vooruitstrevend,
volop in ontwikkeling en in opbouw is ea waarin de Molukken als daerah deel vanuit
maakt. Het is niet meer het Indonesia en Maluku, dat de nu in Nederland wonende
Zuid-Molukkers dertig jaren geleden achter zich hebben gelaten.
In één jaar tijd kan er heel wat veranderen en in dertig jaren kunnen ook de
gedachten van de op de Zuid-Molukken wonende Molukkers veranderd zijn t.o .v.
de H.M.S. Men moet zijn ogen niet sluiten voor de realiteit, men moet de realiteit
durven zien.
Vragen de in Nederland wonende Zuid-Molukkers zich niet af, of na dertig jaren
scheiding van het volk op de Zuid-Molukken, zij nog op dezelfde golflengte zit
t.a.v. het RMS-ideaal en de toekomst van Maluku?
Wanneer men in Nederland denkt dat het streven naar een RMS voortgezet, moet
worden en op de Zuid-Molukken een gewapende strijd moet worden gestreden, heeft
men er dan over nagedacht wie dan moet sneuvelen en wie de offers moet brengen?
Of vinden de in Nederland wonende Zuid-Molukkers het vanzelfsprekend dat de op
de Zuid-Molukken wonende Molukkers hun leven moeten opofferen na in het verleden
in de steek te zijn gelaten en ellendige tijden hebben moeten doormaken?
Vindt men in Nederland dat men dat kan eisen?
Waar blijft dan de democratie waarover de Zuid-Molukkers in Nederland steeds
spreken? Deze is ver te zoeken. Zelfs hier in Nederland laten Zuid-Molukkers
niet toe dat er wat betreft de RMS-kwestie in eigen kring of gemeenschap een andere
mening op na wordt gehouden die afwijkt van de meerderheid. Door intimidaties
(soms gewelddadige) tracht men mensen op andere gedachten te brengen of het zwijgen
op te leggen. Hieruit blijkt dat zij niet zeker zijn van hun motivatie t.a.v. de
RMS en op die manier trachten de confrontatie met de realiteit te ontlopen en te
verdringen. In de weinige vrije tijd die zij na hun dagelijks werk beschikbaar
stellen wordt de RMS-problematiek/politiek besproken en bedreven.
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Het is nog steeds een feit dat de meerderheid van het Molukse volk leeft
en woont op de Molukken en niet in Nederland.
Heeft het HMS - streven na dertig jaar vanuit Nederland geleid, vruchten
afgeworpen of zichtbare resultaten geboekt?
Het enige zichtbare resultaat is de verdeeldheid onder de Zuid-Molukkers
in Nederland»
Is de instandhouding van het RMS-ideaal door Zuid-Molukkers in Nederland
een vorm van onderdrukte heimwee naar hun land van herkomst,' een zich verbonden voelen met dat land, de vertrouwelijke omgeving vanwaar zij in het
verleden plotseling zijn weggevoerd?
Trachten de Zuid-Molukkers in Nederland faun ware identiteit op deze manier
terug te vinden, dat door de jaren heen door westerse invloeden is vervaagd.
Is dat soms de reden van de verwararing die heeft geleid tot onderlinge
verdeeldheid? Het ontstaan van links georiënteerde splintergroeperingen
door het westen beïnvloedt of ideologiën die niet stroken met -hét Molukse
cultuurpatroon of adat istiadat is hiervan een duidelijk voorbeeld.
Een ander voorbeeld is het bestaan van groeperingen c.q. werkgroepen
die zich willen inzetten en willen meewerken aan de opbouw van Maluku en
hiermee het feit hebben geaccepteerd dat Maluku deel uitmaakt van de huidige
staat Indonesia.
Vervolgens de dialoog-oriëntatie groepen en de in de laatste jaren sterk toegenomen vakanties van Zuid-Molukkers naar de Molukken wat ertoe heeft bijgedragen tot het opnieuw verstevigen van de banden net het land van herkomst, oa
zodoende de kloof van jarenlange verwijdering te overbruggen.
Een HMS te realiseren is onmogelijk gezien de huidige wereldsituatie(machtsverhoudingen ).
De gedachte van vele Zuid-Molukkers in Nederland dat de Molukken op militaire
wijze te bevrijden is, is eveneens onhaalbaar vanwege de vele.eilanden die de
Molukken rijk zijn (slechte interne verbindingen).
Wat men ook niet moet vergeten is het feit dat Indonesia zoals eerder genoemd
een moderne strijdmacht heeft.
Wanneer men de BMS-kwestie internationaal onder de aandacht wil brengen dan
moet men Minstens 80/6 van het door de vijand "bezette" gebied in handen hebben.
Een ander punt wat ook sterk de aandacht verdient is het feit dat Maluku
zich op dit moment economisch niet kan bedruipen waardoor het bestaan van een
RMS geen lang leven beschoren is.
In het verleden, tijdens de Nederlandse koloniale overheersing, is geen enkele
aandacht besteed aan de economische opbouw van het land waardoor het vandaag
de dag sterk is verwaarloosd. Momenteel moeten de Molukkers zelf werken aan de
opbouw van hun daerah Maluku met steun van de centrale regering.
De vraag is nu aan de Zuid-Molukkers in Nederland hoe zij hwi toekomst zien.
Voelen zij zich nog Molukker om het volk op de Molukken na een verwijdering
van 30 jaar te begrijpen en aan te voelen en in te leven in haar gedaehtengang van wat zij willen en verwachten van de toekomst?
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R.'M.S. ditindjau dari keadaan pada^saat_kini.
Sedjak 30 tahun kami menuntut suatu R.M.S. (Republiek Maluku Selatan) jang
merdeka dan berdaulat!
Telah seperampat abat lamanja kami menuntut ini untuk kebebasan bangsa Maluku
Selatan,teristimewa bangsa Maluku Selatan jang berada di Tanah Belanda ini.
Bebas dan merdeka dari pada ikatan Republiek Indonesia.Semua ini raenimbulkan
beberapa pertanjaan antara lain:
- apakah terhisap dalam semua ini pun dipertimbangan(sesudahnja Mr.Dr.Soumokil
di tawan dan dihukum mati dalam tahun 1967 oleh pemerintah Indonesia)pendapat
dan perasaan dari bangsa Maluku Selatan jang kini berdiam di Maluku itu?
Sebenarnja mereka itu-lah j ang vbwricorban dari permulaan proklamasie R.M.S..
pada tangal 25 april 1950,bersama-sama dengang Mr.Dr.Soumokil,jang hingga
ia mininggal dunia mengapalai perdjuangan terhadap Pemerintahlndonesiadan
angkatan bersendjata-nja.Pada saat djjaman proklamasie itu bangsa Maluku Selatan
berdjuang dan berkorban untuk mentjapai R.M.S.itu.menunggu dan raengharap akan
raendapat bantuan njata dari luar negeri teristimewa dari fihak bangsa Maluku
Selatan jang berada di Negeri Belanda.Pertolongan jang di-tunggu-tunggu akan
tetapi sia-sia belaka.Dalam keadaan ini perasaan dipertiadakan ditinggalkan
begitu sadja oleh seluruh dunia, timbul dalam batin hati penduduk Maluku
Selatan di Maluku.
Sekarang hampir perajaan 30 tahun proklamasie R.M.S.!!
Jang mendjadi pertimbangan sekarang ialahtbagaimana keadaan perajaan 30 tahun
R.M.S. ini djika di tindj.au dari sedut keadaan jang sekarang berlaku di Maluku,
keadaan jang sebenarnja? Apa jang telah lampau ta' mungkin lagi kembali.
Kenjataan ialah bahwalndonesiadi-akui sah oleh dunia internasional, jang mempunjai angkatan bersendjata jang sangat modern dan Indonesia suata negara jang,
meskipun ada kekurangan jang banjak,terus menerus mengatur langka raadju kemuka
dan terus menerus memperkembangkan pembangunan-nja,dalam mana Maluku adalah
sebahagian-ja'ni suatu daerah-dalam lingkungan negara Inddnesia itu.
Indonesia dan Maluku waktu zaman lampau tiada lagi.Gambaran dari Indonesia dan
Maluku pada waktu bangsa Malüku Selatan raeninggalkan Indonesia pun tiada lagi
dan berubah sama sekali.Dalam djangka waktu satu tahun keadan bisa taerubah,
apa lagi dalam waktu 30 puluh tahun, perasaan dari bangsa Maluku jang berdiam
di Maluku berubah mengenai R.M.S..Kami harus membuka mata kami,untuk memandang
keadaan jang sebenarnja ini.Apakah Bangsa Maluku Selatan jang berada di Tana
Belanda ini,pernah menanjakan diri sendiri apakah kami disini dan mereka disana
masih ada pendirian bersama selama tiga puluh tahun satu berada pada tempat
djauh dari pada jang lain?
Djika kami di Belanda berpendapat harus meneruskan perdjuangan R.M.S. itu
dengan pemakaian sendjata,apakah kami pun memikirkan siapakah itu jang akan
dan harus tewas dan mengorbankan dirinja?Atau Bangsa Maluku Selatan di Belanda,
berpendapat bahwa sudah barang tentu jang Bangsa Maluku Selatan di Maluku
mengorbankan dirinja,meskipun dalam waktu jang lampau mereka di-tinggalkam.
begitu sadja dan mengalami kemeleratan?
Apakah kami di Belanda wadjip menuntut ini dari Bangsa Maluku di Maluku?!
Diamanaka azas^ demokrasie jang selalu kami memperbintjangkan di Belanda ini?
Sebenarnja ta'ada sama sekali dan sebenarnja bertentangan dengan azas^demokrasie
ini.! Pula di Tana Belanda ini,dalam lingkungan masjarakat sendiri, di larang
sekali djika berpendapat berlainan dengan pendapat sebahagian besar persoalan
R.M.S.ini.Dengan ketekanan dan kekerasan mereka jang berpendapat lain itu
dipaksa untuk turut sadja atau harus berdiam diri.Sebenarnja keadaan ini menjatakan bahwa alasan tentang R.M.S. itu berdasar kechwatiran dan mereka menjembunjikan diri dari pada keadaan jang sebenarnja, jang berlaku pada saat kini
di Maluku.Persoalan R.M.S. hanja dibitjarakan, dalam djangka waktu jang sangat
terbatas sewaktu pulang tempat kerdja!
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Ternjata djuga bahwa sebahagian besar dari bangsa Maluku Selatan berdiam di
Maluku dengan kata lain di luar Tanah Belanda.
Apakah selama perdjuangan 30 puluh tahun ini adalah membawa bukti jang njata
di Tanah Belanda ini?
Bukti jang sangat ternjata ialah pertjeraian satft dari pada jang lain sntara
penduduk Maluku Selatan di Tanah Belanda.
Apakah sebanarn;j.a adanja persoalan R.M. S. bisa disamakan dengan perasaan rindu
akan kembali ke Maluku,tanah dan kampung halaman dari mana kami dengan serentak
diangkut untük. berangkat ke Tanah B°landa?Apakah dengan djalan ini,Bangsa .
Maluku Selatan hendak mentjahari identitasnja (mengenalkan diri sendiri dan asalusulnja )jang sedjak ber-abad2tahun telah di pengaruhi pemisahan antara satu
dengan jang lain didalam masjarakat kami ini?
Umpamanja golongan2jang menggagap dirinja "kiri" dan mereka ini jang dipengaruhi
oleh masjarakat barat meaibuktiknn pemisahan ini.Suatu keadaan jang bertentangan
dengan adat-istiadat kami di Maluku.
Di samping itu ada golongan2 jang akui bahwa daerah Maluku adalah se-bahagian
dari Indonesia dan mereka mau menolong pembangunan daerah Maluku.Seterusnja
golongan2 jang mau berdialoog (menukar fikiran tjara bebas ) dengan Indonesia,~
pun mereka jang beri-ribu berlibur(bervakansie) di Maluku untuk mengkuatkan
kembali perhubungan antara kami dan saudara2 di Maluku,agar supaja usahakan
djembatan antara nerpisahan berpuluhan tahun itu antara kami disini dan
mereka disana.
Untuk mentjapai tjita2 R.M.S.,dengan melihat dan menimbang keadaan dunia
Internasional,ta' mungkin sama sekali!
•^endapat beberapa orang jang kami harus metjapai R.M.S. itu dengafa kekuatan
muiter pun tidak mungkin,melihat keadaan puluhan pulau^ dan perhubungan2
jang sukar-sulit antara pulau2 di Maluku.
Djangan lupa bahwa Indoneaia mempunjai suatu angkatan bersendjata jang sangat
modern.
Djika kami hendaki hadapan soal R.M. S. dirnuka dunia internasianal kami harus
membuktikan telah menduduki 80$ dari tana Maluku itu jang sekarang ini diduduki
oleh negara Indonesia.Satu soal jang kami harus mendapat tindjauan jang
semestinja iala ekonomi di Maluku jang sangat lemah dan ta' bisa mendjadi suatu
alasan jang mengkuatkan soal R.M.S. itu.
dalam lapajigan pembangunan
Di zaman kolonial daerah Maluku pun dipertiadakan '.
ekonomie sehingga sekarang ini anak daerah Maluku sendiri,harus bekerdja
membangunkan daerahnja sendiri dengan bantuan dari Pemerinta Pusat Indonesia. ~
Pertanjaan jang sangat penting ialah bagaimanakahsdan apakah jang mend.iadi
tindjauan,pendapatan dan perasaan tentang masa jang akan datang?
Apakah kami disini,tetapberperasaan sama dengan mereka di Maluku dan tjoba
akan merasa apa jang mereka merasa,dan tjoba akan memikir apa jang mereka
memikir,tentang apa jang mereka disana kehendaki dan mengharapkan dalam
dan pada masa jang akan datang ??
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het volgende vernomen:

Van

werd op 5.2.80 het navolgende vernomen.

Op l febr. werden de bewoners van de Molukse wijk Ooetgaarde verrast
met een pamflet in de brievenbus.
Dit pamflet dat als bijlage bij dit rapport is gevoegd en waarnaar
kortheidshalve wordt verwezen is naar de mening van
afkomstig
van de Indonesische ambassade die hiermee afbreuk hoopt te doen aan
het EMS ideaal.
M.b.t. de voorgenomen reis naar Indonesië in april a.s. van premier
Van AGT en minister v.d. KI&UW, deelde
mede, dat deze reis i.v.n
het voornemen van de Molukkers op 25 april a.s. te demonstreren, zeer
ongelegen komt.
Hij acht het nl. niet uitgesloten dat kwaadwilligen die demonstratie
wel eens zouden kunnen gebruiken om hun misnoegen over deze reis te
uiten.
herinnerde in dit verband aan de reis van minister Van DOORN en
hr. VONDELING in april '75. De door hen gedane uitlatingen na de reie
had bij vele Molukkers kwaad bloed gezet.
Over de ontruiming van het woonoord Vaassen deelde
mede, dat
en zijn geestverwanten desnoods met geweld dienen te worde
verwijderd. Hij gaf te kennen dat de groep
niet op steun
hoefde te rekenen van de overige Molukkers, zij stonden in deze
kwestie alleen.
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R.M.S. W m REALITEIT

Dertig jaren streven naar R.M.S. (Hepubliek der Zuid-Molukken)- onafhankelijkheid voor het Zuid-Molukse volk!
Meer dan een kwart eeuw streeft het Zuid-Molukse volk, voornamelijk in
Nederland, naar een R.M.S. om onafhankelijk;, te zijn van de Republiek Indonesia.
Wordt er ook rekening gehouden, na de dood van Mr Dr Soumokil (gevangen genomen
en in 196? ter dood veroordeeld door de Indonesische regering) met de meningen
van de op de Zuid-Molukken wonende Molukkers?
Feitelijk zijn zij het geweest, die vanaf het begin van de R.M.S. proclamatie
op 25 april 1930 offers hebben moeten brengen saaien met Mr Dr Soumokil die destijds en tot aan zijn dood de R.M.S. strijd heeft geleid tegen de Indonesische
regering en de Indonesische strijdmachten.
Het Zuid-Molukse volk op de Zuid-Molukken heeft toen gestreden en offers gebracht voor een H.M.S., wachtend en hopend op daadwerkelijke stevuTen hulp van
het buitenland en met name vanuit Nederland» De verwachte hulp welke maar niet
kwam. Voelde «wn zich op de Zuid-Molukken toen niet in de steek ge la t «n? ( of misbruikt?).
Kn dertig jazen na de R.M.S.proclamatieJ
Hoe staat het ideaal tegenover de realiteit?
Men kan de tijd niet meer terugdraaien*
De realiteit is dat Indonesia nog steeds een door de wereld erkende staat is,
een moderne strijdmacht heeft en ondanks vele gebreken nog steeds vooruitstrevend,
volop in ontwikkeling en in opbouw is en. waarin de Molukken als daerah. deel vanuit
naakt. Het is niet meer het Indonesia en Maluku, dat de nu in Nederland wonende
Zuid-Molukkers" dertig jaren geleden achter zich hebben gelaten.
In één jaar tijd kan er heel wat veranderen en in dertig jaren kunnen ook de
gedachten van de op de Zuid-Molukken wonende Molukkers veranderd zijn t.o.v.
de R.M.S. Men moet zijn ogen niet sluiten voor de realiteit, men" moet de realiteit
durven zien»
Vragen de in Nederland wonende Zuid-Molukkers zich niet af, of na dertig jaren'
scheiding van het volk op de Zuid-Molukken, zij nog op dezelfde golflengte zit
t.a.v. het RMS-ideaal en de toekomst van Maluku?
i
Wanneer men in Nederland denkt dat het streven naar een RMS voortgezet moet
worden en op de Zuid-Molukken een gewapende strijd moet worden gestreden, heeft
men er dan over nagedacht wie dan moet sneuvelen en wie de offers moet brengen?
Of vinden de in Nederland wonende Zuid-Molukkers het vanzelfsprekend dat de op
de Zuid-Molukken wonende Molukkers hun leven moeten opofferen na in het verleden
in de steek te zijn gelaten en ellendige tijden hebben moeten doormaken?
Vindt men in Nederland dat men dat kan eisen?
Waar blijft dan de democratie waarover de Zuid-Molukkers in Nederland steeds
spreken? Deze is ver te zoeken. Zelfs hier in Nederland laten Zuid-Molukkers
niet toe dat er wat betreft de RMS-kwestie in eigen kring of geneenschap een andere
mening op na wordt gehouden die afwijkt van de meerderheid. Door intimidaties
(soms gewelddadige) tracht men mensen op andere gedachten te brengen of het zwijgen
op te leggen. Hieruit blijkt dat zij niet zeker zijn van hun motivatie t.a.v. de
HMS en op die manier trachten de confrontatie met de realiteit te ontlopen en te
verdringen. In de weinige vriie tijd die zij na hun dagelijks werk beschikbaar
stellen wordt de RMS-problematiek/politiek besproken en bedreven.
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Het is nog steeds een feit dat. de meerderheid van het Molukse volk leeft
en woont op de Holukken en niet in Nederland.
Heeft het RMS - streven na dertig jaar vanuit Nederland geleid, vruchten |
afgeworpen of zichtbare resultaten geboekt?
J
Het enige zichtbare resultaat is de verdeeldheid onder de Zuid-Holukkers l
in Nederland.
Is de instandhouding van het BMS-ideaal door Zuid-Molukkers in Nederland
een vorm van onderdrukte heimwee naar hun land van herkomst,- een zich verbonden voelen met dat land, de vertrouwelijke omgeving vanwaar zij in het
verleden plotseling zijn weggevoerd?
Trachten de Zuid-Molukkers in Nederland hun ware identiteit op deze manier
terug te vinden, dat door de jaren heen door westerse invloeden is vervaagd.
Is dat soms de reden van de verwarring die heeft geleid tot onderlinge
verdeeldheid? Het ontstaan van links georiënteerde splintergroeperingen
door het westen beïnvloedt of ideologiën die niet stroken met -het Molukse
cultuurpatroon of adat istiadat is hiervan een duidelijk voorbeeld.
Een ander voorbeeld is het bestaan van groeperingen c.q.. werkgroepen
die zich willen inzetten en willen meewerken aan de opbouw van Maluku en
hiermee het feit hebben geaccepteerd dat Maluku deel uitmaakt van de huidige_
staat Indonesia.
Vervolgens de dialoog-oriëntatie groepen en de in de laatste jaren sterk toegenomen vakanties van Zuid-Molukkers naar de Molukken wat ertoe heeft bijgedragen tot het opnieuw verstevigen van de banden net het land van herkomst, om
zodoende de kloof van jarenlange verwijdering te overbruggen.
Een RMS te realiseren is onmogelijk gezien de huidige wereldsituatie(machtsver—
houdingen ).
De gedachte van vele Zuid-Molukkers in Nederland dat de Mo lukken op militaire
wijze te bevrijden is, is eveneens onhaalbaar vanwege de vele. eilanden die de
Molukken rijk zijn (slechte interne verbindingen).
Vat men ook niet moet vergeten is het feit dat Indonesia zoals eerder genoemd
een moderne strijdmacht heeft.
Wanneer men de RMS-kwestie internationaal onder de aandacht wil brengen dan
moet men minstens 80# van het door de vijand "bezette" gebied in handen hebben.
Een ander punt wat ook sterk de aandacht verdient is het feit dat Maluku
zich op dit moment economisch niet kan bedruipen waardoor het bestaan van een
RMS geen lang leven beschoren is.
In het verleden, tijdens de Nederlandse koloniale overheersing, is geen enkele)
aandacht besteed aan de economische opbouw van het land waardoor het vandaag
de dag sterk is verwaarloosd. Momenteel moeten de Molukkers zelf werken aan de
opbouw van hun daerah Maluku met steun van de centrale regering.
-
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Ce vraag is nu aan de Znid-Molukkers in Nederland hoe zij hun toekomst zien.
Voelen zij zich nog Molukker om het volk op de Molukken na een verwijdering
van JO jaar te begrijpen en aan te voelen en in te leven in haar gedachtengang van wat zij willen en verwachten van de toekomst?

DB REALIST

REACTIES POSTHJS 645
APELDOORN

.
3i-i^' ditindjau dari keadaan_pada_saat_kini.
Sedjak 30 tahun kami menuntut suatu R.M.S. (Republiek Maluku Selatan) jang
merdeka dan berdaulat!
Telah seperampat abat lamanja kamt menuntut ini untuk kebeb&san bangsa Maluku
Selatan,teristiraewa bangsa Maluku Selatan .jang berada di Tanah Belanda ini.
Bebas dan merdeka dari pada ikatan Republiek Indonesia.Semua ini menimbulkan
beberapa pertanjaan antara lain:
- apakah terhisap dalam semua ini pun dipertimbangan(sesudahnja Mr.Dr.Soumokil
di tawan dan dlhukum mati dalam tahun 1967 oleh pemerintah Indonesia)pendapat
dan perasaan dari bangsa Maluku Selatan jang kini berdiam di Maluku itu?
Sebenarnja mereka itu-lah jangvberkorban dari permulaan proklamasie H.M.S..
pada tangal 25 april I950,bersama-sama dengang Mr.Dr.Soumokil,jang hingga
ia mininggal dunia mengapalai perdjuangan terhadap Pemerintahlndonesiadan
angkatan bersendjata-nja.Fada saat djjaman proklaraasie itu bangsa Maluku Selatan
berdjuang dan berkorban untuk mentjapai R.M.S.itu,menunggu dan mengharap akan
mendapat bantuan njata dari luar negeri teristimewa dari fihak bangsa Maluku
Selatan jang berada dl Negeri Belanda.Pertolongan jang di-tunggu-tunggu akan
tetapi sia-sia belaka.Dalam keadaan ini perasaan dipertiadakan ditinggalkan
begitu sadja oleh seluruh dunia, timbul dalam batin hati penduduk Maluku
Selatan di Maluku*
Sekarang hampir perajaan 30 tahun proklamasie R.M.S.!!
Jang mendjadi pertimbangan sekarang ialahtbagaimana keadaan perajaan 30 tahun
R.M.S. ini djlka di tindj.au dari sedut keadaan jang sekarang berlaku di Maluku,
keadaan jang sebenarnja? Apa jang telah lampau ta' mungkin lagi kembali.
Kenjataan ialah bahwalndonesiadi-akui sah oleh dunia Internasional, jang raempunjai angkatan bersendjata jang sangat modern dan Indonesia suata negara jang,
meskipun ada kekurangan jang banjak,terus menerus mengatur langka madju kemuka
dan terus menerus memperkembangkan pembangunan-nja,dalam roana Maluku adalah
sebahagian-ja'ni suatu daerah-dalam lingkungan negara Indénesia itu.
Indonesia dan Maluku waktu zaman lampau tlada lagi.Gambaran dari Indonesia dan
Maluku pada waktu bangsa Mal&ku Selatan meninggalkan Indonesia pun tiada lagi
dan berubah sama sekali.Dalam djangka waktu satu tahun keadan bisa berubah,
apa lagi dalam waktu 30 puluh tahun, perasaan dari bangsa Maluku jang berdiam
di Maluku berubah mengenal R.M.S..Kami harus membuka mata kami,untuk memandang
keadaan jang sebenarnja ini.Apakah Bangsa Maluku Selatan jang berada di Tana
Belanda ini,pernah menanjakan diri sendlri apakah kami disini dan mereka disana
masih ada pendirian bersama selama tiga puluh tahun satu berada pada tempat
djauh dari pada jang lain?
Djika kami dl Belanda berpendapat harus meneruskan perdjuangan R.M.S. itu
dengan pemakaian sendjata,apakah kami pun memikirkan siapakah itu jang akan
dan harus tewas dan mengorbankan dirinja?Atau Bangsa Maluku Selatan di Belanda,
berpendapat bahwa sudah barang tentu jang Bangsa Maluku Selatan di Maluku
mengorbankan dirin j a,meskipun dalam waktu jang lampau mereka di-tinggalkam.
begitu sadja dan mengalami kemeleratan?
Apakah kami dl Belanda wadjlp menuntut Ini dari Bangsa Maluku di Maluku?!
Dlamanaka azas^ demokrasle jang selalu kami memperbintjangkan di Belanda ini?
Sebenarnja ta'ada sama sekali dan sebenarnja bertentangan dengan azas^demokrasie
ini.! Pula dl Tana Belanda ini,dalam lingkungan masjarakat sendiri, di larang
sekali djika berpendapat berlainan dengan pendapat sebahagian besar persoalan
R.M.S.Ini.Dengan ketekanan dan kekerasan mereka jang berpendapat lain itu
dlpaksa untuk turut sadja atau harus berdiam diri.Sebenarnja keadaan ini menjatakan bahwa alasan tentang R.M.S. itu berdas«r kechwatiran dan mereka menjembunjikan diri dari pada keadaan jang sebenarnja, jang berlaku pada saat kini
di Maluku.Persoalan R.M.S. hanja dibitjarakan, dalam djangka waktu jang sangat
terbatas sewaktu pulang tempat kerdja!

Ternjata djuga bahwa sebahagian. besar dari bangsa Maluku Selatan berdiam di
.Maluku dengan kata lain di luar Tanah Belanda.
Apakah selama perdjuangan 30 puluh tahun ini adalah membawa bukti jang njata
di Tanah Belanda ini?
Bukti Jang sangat ternjata ialah pertjeraian sat* dari pada jang lain entara
penduduk Maluku Selatan di Tanah Belanda.
Apakah sebenarn^a adanja persoalan R.M.S. bisa disamakan dengan perasaan rindu
akan kembali ke Maluku,tanah dan kampung halaman dari mana karai dengan serentak
diangkut untük. berangkat ke Tanah B°landa?Apakah dengan djalan ini,Bangsa
Maluku Selatan hendak mentjahari identitasnja (mengenalkan diri sendiri dan asal«
usulnja )jang sedjak ber-abad^tahun telah di pengaruhi pemisahan antara satu
dengan jang lain didalam masjarakat karai ini?
Umpamanja golongan^jang menggagap dirinja "kiri" dan mereka ini jang dipengaruhi
oleh masjarakat barat membuktitaan pemisahan ini.Suatu keadaan jang bertentangan
dengan adat-istiadat kami di Maluku.
Di samping itu ada golongan2 jang akui bahwa daerah Maluku adalah se-bahagian
dari Indonesia dan mereka mau menolong pembangunan daerah Maluku.Seterusnja
golongan? jang mau berdialoog (menukar fikiran tjara bebas ) dengan Indonesia,
pun mereka jang beri-ribu berlibur(bervakansie) di Maluku untuk mengkuatkan
kembali perhubungan antara kami dan saudara^ di Maluku,agar supaja usahakan
djembatfin antara nerpisahan berpuluhan tahun itu antara kami disini dan
mereka disana.
Untuk mentjapai tjita2 R.M.S..dengan melihat dan oenirabang keadaan dunia
Internasional.ta' mungkin sama sekali!
•*"endapat beberapa orang jang kami harus metjapai R.M.S. itu dengah kekuatan
militer pun tidak mungkin,melihat keadaan puluhan pulau2 dan perhubungan?
jang sukar-sulit antara pulau2 di Maluku.
Djangan lupa bahwa Indonesia mempunjal suatu angkatan bersendjata jang sangat
modern.
Djika kami hendaki hadapan soal R.M.S. di:nuka dunia internasianal kami harus
membuktikan telah menduduki 80% dari tana Maluku itu jang sekarang ini diduduki
oleh negara Indonesia.Satu soal jang kami harus mendapat tindjauan jang
semestinja iala ekonomi di Maluku jang sangat lemah dan ta' bisa nendjadi suatu
alasan jang mengkuatkan soal R.M.S. itu.
dalam lapangan pembangunan
Di zaman kolonial daerah Maluku pun dipertiadakan '.
ekonomie sehingga sekargng ini anak daerah Maluku sendiri«harus bekerdja
membangunkan daerahnja sendiri dengan bantuan dari Pemerinta Pusat Indonesia.
PertanJFtan jang sangat pen t ing ialah bagaimanakah,dan apakah jang mend,<adi
tindjauaa,pendapatan dan perasaan tentang masa jang akan datang?
Apakah kami disini,tetapberperasaan sama dengan mereka di Maluku dan tjoba
akan merasa apa jang mereka merasa.dan tjoba akan memiklr apa jang mereka
memikir,tentang apa jang mereka disana kehendaki dan mengharapkan dalam
dan pada masa jang akan datang ??
>"'
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De stichting TALITAKUMI (Marum) wil in juni een voetbal
tournooi organiseren»
De stichting in Hoogeveen wil in juli een voetbalfcournooi
annex feestavond organiseren waarbij het accent vooral
gelegd wordt op het stimuleren van contact met de Ned.
jongeren.
De onder de jongeren te Appingedam zeer geziene ds,
(en echtgenote) propageren onder de Molukkers, assimilatie voor de Mol.jeugd.
De jongeren in Smilde treffen voorbereidingen voor het houden van een verbroederingsdag (met de Ned. ingezetenen);
vooral afgestemd en gericht op de ouders van de destijds
gegijzelde schoolkinderen*
Het Vrouwenverband v.d. GIM; de FIKIM, heeft besloten
nauwe samenwerking te zoeken met de verschillende Mol.
stichtingen en met Ned. vrouwen organisaties.
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Relatie deelde mede van

te hebben vernomen dat

de Molukse genieenschap in Vlissingen en Middelburg zeer verbolgen
heeft gereageerd op de onlangs gedane uitspraken van premier Van AGT.
had relatie medegedeeld het niet vreemd te zullen vinden als
Molukkers,met name uit Middelburg, hun afkering kracht willen bijzetten.

Actie
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.Molukse reactie op uitspraken Van AGT.
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23-4-1980
^
'
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het volgende vernomen:

deelde mede dat de stemming in de Zuid Molukse
wereld is verslechterd na de uitspraken van Premier Van
AGT., tijdens zijn reis naar Indonesië. Er wordt veel over
gediscussieerd. Men neemt het gewoon niet dat de Minister
dergelijke uitspraken t.o.v. de Molukkers doet.
In Souburg zou het wel meevallen, doch in Middelburg zou
nogal wat protest zijn. Veel zal afhangen van wat
MANUSAMA op 25-4-80 zal zeggen. MANUSAMA zal erg voorzichtig moeten zijn met zijn uitspraken, want er zullen
diverse groepen zijn die zijn uitspraken zwaar zullen
afwegen.
Volgens
zouden andere leiders, zoals
, bang zijn dat er na de 25e april een verslechtering van de situatie zal kunnen ontstaan. Hoewel
niet over informatie beschikt over eventueel geweld
of acties sluit hij dit voor na de 25e niet uit.
Van AQT was zeer onverstandig om dergelijke uitspraken
te doen. Over eventueel geweld op de 25e was hem niets
bekend.
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Ogenschijnlijk heerst er rust onder de Molukkers in Nederland;
een rust, die zelfs aan apatie doet denken.
In zekere zin is dit ook wel zo maar hierbij moet toch worden
onderkend dat vele jongeren op de een of andere manier toch
bezig zijn met de RMS en hiermede in verband met hun eigen opvattingen, positie in Nederland, etc. etc.
Dat dit niet naar buiten uit blijkt, komt doordat zij geen
oplossing zien en zich a.h.w. door hun leiders in de steek gelaten gevoelen. Dit laatste, omdat reeds zeer lange tijd van de
leiders niets concreets is uitgegaan.
Dit heeft gemaakt, dat bij meerdere Molukkers dan in het verleden het geval was, frustaties zijn ontstaan waaruit weer onbeheerste acties kunnen voortkomen.
De moeilijkheid hierbij is dat het tot de onmogelijkheden behoort
om exact aan te geven (en zelfs niet bij benadering) wie een
uitweg zal zoeken door een daad te stellen als bijvoorbeeld de
gijzelacties destijds.
Ook de Mol. leiders zijn hiertoe niet in staat, omdat de drang
tot actie plotseling opkomt en kort erop wordt uitgevoerd en ook
omdat het plan tot actie slechts bekend is bij een klein aantal
gezworenen.
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het volgende vernomen:
Over de Molukkera in Noord-Nederland valt§ weinig te vertellen. Nog
steeds is het zo, dat m.b.t. de RMS, ongeinteresseerdheid valt te

constateren.
Interesse hiervoor wordt ook niet opgewekt/aangewakkerd omdat er
niets uitgaat van de BP en/of regering MANUSAMA.
Te constateren valt dat de jongeren vooral in Smilde, Assen veel aan
sport doen en hun belangstelling eigenlijk alleen hiernaar uitgaat.

vertelde dat in Smilde de geïnteresseerdheid in het
RMS gebeuren dermate slecht is, dat zelfs niet gesproken wordt over
(toch) interessante gebeurtenissen z.o.:
- de pogingen van het kabinet MANUSAMA om tot eenheid te komen met
Siwa Lima;
- de oriëntatiereis
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Diverse Molukse aangelegenheden
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Afgaande op oppervlakkige waarneming zou gesteld kunnen wrden dat
de Molukse gemeenschap is ingedommeld en geen belangstelling meer
heeft in het RMS-gebeuren en inhearent hieraan niet meer gevreesd
behoeft te worden voor al dan niet gewelddadige acties.
Inderdaad is het zo, dat dit opgaat voor een vrij groot aantal
Molukkers; maar lang niet allen.
Bij de meerderheid blijft de RMS-gedachte voortbestaan en zijn er
toch mee bezig, al is dit dan niet in actieve zin. Een vrij klein
aantal is min of meer actief.
Zij allen echter hebben het gevoel, dat hun leiders verzaken en
dat er toch iets gedaan moet worden bij het streven naar een RMS.
Bij de meesten blijft het tot het becritiseren van de leiders tijdens gesprekken onderling, zonder dat dit consequenties heeft.
Bij een aantal Molukkers worden frusttaties opgewekt door het feit
dat de leiders al geruime tijd niet meer van zich laten horen en
ook helemaal geen mededelingen doen (op welk gebied dan ook) aan
hun aanhang. Dit betekent voor die aanhang dat het RMS-streven
tot stilstand is gekomen.
Onder hen die gefrustreerd zijn, zijn er zeker een aantal die
net als in het verleden in staat geacht moeten wordao, het heft in
eigen hand te nemen.
Wie dit zullen zijn is met geen mogelijkheid te bepalen.
Afgaande op de Molukse geaardheid zullen dit personen zijn die
zelf (wat het RMS-streven betreft) nimmer actief zijn geweest en
bij wie op een gegeven moment a.h.w. plcteeling een zelfverwijt
ontstaat en gelijktijdig de drang ontstaat zich te rehabiliteren,
(vooral voor zichzelf) en dan een daad stellen. Meastal zal dit
dan een daad zijn die (in hun ogen) groots moet zijn, bewondering
moet afdwingen, omdat alleen zo'n grootse daad/offer, de persoon
kan schoonwassen van zijn/haar lange periode van passi/fviteit.
Gevoelens als deze ontstaan bij een Molukker van het ene op het
andere moment en vrijwel onmiddellijk wordt aan de uitvoering
gevolg gegeven.

-2X1A10-919280F

Vervolgblad nr.

2

bij C-rapport nr.

De persoon in kwestie wordt a.h.w. hiertoe gedreven.
Het is daarom dan ook niet te voorspellen, wie er mogelijk
uit de band zal springen.
Uitzonderingen daargelaten.
Zo'n uitzondering zou
kunnen zijn, die gefrustreerd werd, alleen al door het feit dat hij (tegen zijn
verwachtingen in) niet overal werd gezien als de held wiens
politjöce opvattingen zaligmakend zijn. Integendeel, hij
stootte vrijwel owal zijn neus en zijn laatste poging
om enige invloed te verkrijgen (toetreding tot de zgn.
coalitie Anai Alifoeroe) is ook op niets uitgelopen omdat binnen enkele weken deze coalitie weer uit elkaar is
gevallen. Overigens stelde deze door
geforceerde coalitie toch al weinig voor omdat het hier slechts
ging om een samengaan van slechts enkele splinter-groeperingen die in feite ook nog alleen op papier bestaan. Dit
geldt ook voor de Anai Alifoeroe.
Deze ontwikkeling maakt wel dat
zelfs niet
meer kan verwijzen naar steun van bedoelde coalitie (omdat
die niet meer bestaat) en binnen afzienbare tijd alleen
komt te staan. Ook al omdat onder haar feitelijke aanhang
(ex-TAMAELA) twijfels zijn ontstaan over de mogelijkheden
(vooral Benin) die zij voorgaf te kunnen benutten.
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, die juist terug is van een
vakantie vertelde
dat hij op Ambon en
Ceram niets had gemerkt van een daar levende RMS-gedachte.
Wel is het zo dat er ontevredenheid heerst, de wijze waarop het
centraal Indon. gezag de Molukse belangen behartigd.
Deze mededeling werd bevestigd en aangevuld door een andere
Molukker die met vakantie in Nederland verblijft.

bevestigde de door
gedane mededelingen maar
stelde bovendien dat in de Molukken, men echt niet zit te wachten op Molukse leiders uit Nederland. Deze worden in de
Molukken nu niet; maar ook eventueel later niet als zodanig geaccepteerd, al was het alleen al omdat men in de Molukken zelf
over voldoende capabele personen beschikt die als leider kunnen
optreden.
Hier komt nog bij, dat de RMS en haar leiders, in de Molukken
helemaal niet sympathiek overkomen en in grote delen zelfs
word»gehaat. Dit laatste vooral op Ceram; waar niet vergeten
is, dat wijlen SOUMOKIL en zijn guerilla's destijds zich ook
vaak beestachtig gedroegen tegenover het Ceramese volk.
Executies, brandstichting, confiscatie van goederen en voedsel
bij vermeend verraad of onvoldoende medewerking kwam vrijwel
dagelijks voor.
Het is niet overdreven; te stellen, dat op Ceram maar ook op
Ambon bij een groot aantal mensen, haatgevoelens leven t.o.v. de
RMS-idee en vooral t.o.v. de RMS-leiders van destijds.
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Het dezer dagen gehouden congres geeft voedsel aan de verwachting dat
het gewelddadig activisme voorlopig geen faktor van betekenis «eer is
bij de verwezenlijking van de politiële aspiraties van de Zuidaolukken
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Gesteld kan worden dat de Molukkers in het Noorden van
Nederland vrijwel geen interesse meer hebben in het
RMS-gebeurenDit blijkt uit het feit dat%rijwel geen reacties zijn
op de bekendmaking v.h. Pa-Ti-Mo. gebeuren. Ook worde
vrijwel geen gevolg gegeven aan de oproep om ƒ 25«p.p. bij te dragen ter financiering van de 25 april
herdenking.
De wijkraden v. Oosterwolde en Assen gaan zelfs zover dat
de BP-bekendmakingen niet meer worden gepubliceerd.
De gemeenschap in Marunrvbesloot geen aandacht te bedsteden
aan de 25 april herdenking te Den Haag. Op deze dag
hebben zij zelf herdenkings-activiteiten gepland die in
Harum gehouden zullen worden, eveneens op 25 april.
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De SMM is te zien als een staf die t.b.v. de regering MANÏÏSAMA
zich belast set de militaire- en aanverwante zaken. Uiteraard in
overleg en samenwerking met MANÏÏSAMA en zijn regering.
Het is dan ook daarom dat de SMM door MANÏÏSAMA werd geïnformeerd
over de mogelijkheid om Molukkers vanuit Nederland naar Vanuatu
te zenden voor het volgen van een militaire/querilla opleiding.
Dit, met het doel om als de tijd hiervoor gekomen is; deze Molukkers in te zetten op de Molukken en eventueel Nw. Guinea en
Timor.
Br wordt serieus overwogen uitvoering te geven aan deze mogelijkheden.
Tot op heden is alles nog in het stadium van afvegen van de mogelijkheden en zijn nog geen stappen ondernomen in die richting»
In deze kwestie moet uitdrukkelijk worden vermeld dat e.e.a. gericht is op activiteiten op Indonesisch grondgebied en in Nederland niets mag worden ondernomen. Dit op uitdrukkelijk bevel van
MANÏÏSAMA en de wens van Vanuatu.
Het is dan ook daarom dat in Nederland geen vooropleiding of
dergelijke gegeven mag worden en zeker niet gedacht wordt aan
wapens aanschaffen.
MANÏÏSAMA gaf aan de SMM-ataf de opdracht om dit alles in Molukse
kringen op voorzichtige wijze te ventileren.
Wat de bevrijding van de Molukken betreft (en van andere gebieden)
richt men zich op de Indonesische verkiezingen van 19&2.
Verwacht wordt dat dan vele volkeren in het Indonesisch bestel
zich zullen bevrijden van de centrale regering. Vooral ook de
opkomst van de Islam in Indonesië zal de regering in haar huidige
vorm ten val brengen.
Bij de BMS strijd wordt terdege rekening gehouden met de opkomst
van de Islam omdat dit zou kunnen leiden tot spanningen ten nadele
van de BMS. Immers; de BMS aanhangers zijn hoofdzakelijk christenen.
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Het ia daaroar gunstig dat de RMS-Eeiding over ging tot
het aangaan van de Veat-Melaneaie alliantie; waarmede
zij later (bij een conflict Islam/Christenen) zich kan
diatanciêrea van de Indonesische sfeer en zich geheel
kan aansluiten bij Melanesie*
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Ir. MANÜSAMA heeft de volgende data als nationale feestdagen
voor de Molukkers vastgesteld:
- 25 april Proclamatieviering
- 12 april Executie dr. SOUMOKEL
- 15 mei heldendag (Pattimuradag)
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Holukkendag

" te Amsterdam»

Op 12 september 1982 werd in het Tropenmuseum te Amsterdam een
"Molukkendag" gehouden, die door - 700 personen - hoofdzakelijk
Zuid Molukkers - werd bezocht.
Er werden films vertoond en toespraken gehouden, afgewisseld met
muziek en dansvoorstellingen.

In de toespraken werd hoofdzakelijk het nut van samenwerking met
Indonesië tot uitdrukking gebracht.
ledere voorn van vijandigheid t.a.v. Indonesië werd buiten de
speeches gehouden.
Grote aandacht werd besteed aan de roemruchte jaren van het K.M.I.L.

waarin veel Zd. Holukkers dienstdeden en tijdens filmvoorstellingen
hierover werd menig traantje weggepinkt.
De enige vijand van de Molukkers waaraan wel aandacht werd besteed
blijkt de Nederlandse Justitie te zijn.
Hiertegen werd geageerd d.m.v. een
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MOLUKKERS ASSEN VRIJ
Deze week krijgen Moluïkkers ruime aandacht in Amsterdam. Afgelopen woensdag verd een
onderwijsproject voor de Molukse minderheid gepresenteerd en vandaag wordt in het
Tropenmuseum

zelfs oen hele middag gewijd aan Mol tikkers. Het is goed dat er aandacht

wordt besteed aan Molukkers, want er zitten een aantal dingen "behoorlijk fout hier in
Nederland! Tien vrienden van ons uit Assen zijn het slachtoffer geworden van vooroordelen.
Zij verken in h^t dvug'-opvan^projekt Masiun en zijn, op één na, allen lid van het Moluks
Scholings Kollektief(MSK). Nu worden zij gevangen gehouden,omdat zij volgens justitie een
.pqlitieauto zouden hebben beschoten. Een waanzinnige gedachte

Immers,een dergelijke ge-

dachte past niet in het politiek denken van het. MSK,dat opkomt voor c?e onderdrukten in Indonesië en zich keert tegen wapenleveranties aan het Suhartobewind.fien dergelijke aktie is
bovendien niet in het belang van Molukse drugsgebruikers. Justitie volgt die redenering
niet. en houdt onze vrienden al meer dan één a anderhalve maand vast. In eerste instantie
ir. algehele af zondering,alsof het terroristen zijn. Een van de advokater mocht ni :-t 01
norraaJe wijze met twee van zijn drie kliënten kommuniceren. Iets dat tot nu toe alleen b:.'
gevangenen van de RAF en de Rode Brigades gebeurde,wat ook afkeurenswaardig is. Tijdens tic
niet altijd korrekt verlopende verhoren,worden vrienden steeds gevraagd naar kontakten met
Ieren en Duitsers,alsof ze tot een internationaal terroristen netwerk behoren.
Dat i P de realiteit voor Molukkers vandaag de dag in Nederland. Zonder duidelijke bewijsvoering worden willekeurige Molukkers opgepakt en van de ernstigste dingen (poging tot
moord) beschuldigd. Als extraatje verspreiden rechercheurs en BVD-agenten,dat men van Agt
'"^ Be at r.Lx had willen gij?;elen.Het lijkt wel op Nazi-Duitsland. Je wordt verdacht,omdat je
•Mclukktsr bent.

De dertig jaar,dat de Molukse bevolking mi in Nederland is, zijn nic-t al-

tijd konfliktloos

verlopen. Keer op keer moesten Mclukkers,tijdens die konflikt'-n, het

onderspit delven en groeide het stigma,dat alle Molukkers terroristen zijn,mede dankzij de
Nederlandse media. Het ziet er dan ook naar ui t,dat onze vrienden tot begin oktober,als d"
rechtszitting plaatsvindt,gevangen zullen blijven. Wij willen zelfs vraagtekens zetten "0:1 j
die rechtszitting. De advokaten van onze vrienden nullen zeker hun uiterste best doen,, in- a:
ze moeten vechten teg^n een machtige vijand: de Nederlandse Justitie. Een vijand t.o.v.
Mc "tukkers d.ie heeft laten zien waartoe ze in staat is. Advokaten kregen onvolledige verKlar'tjgen en werden niet op. de hoogte gesteld van verhoren en ga zo maar door. Kr zitten
dus (en aantal dingen goed fout in Nederland, daarom eisen wij:
VRIJLATING VAN ALLE TIJ-ll MOLUKKERS UIT ASSEN
Kl'HABILITATIE VAN MASIUN EN HET MSK! ! ! I ! I
Vrienden en Vriendinnen uit
Amsterdam.

/
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2 0 september 1982*

Vragen

De Voorzitter heeft heden de volgende
vragen aan de Regering doorgezonden

van het lid Lankhprst (P.P.R.) aan de
Minister van Justitie:

1
Hebt u kennis genomen van het
artikel «Is de Amsterdamse rechtsorde
de onze wel?» in het Algemeen
Politieblad van 18 september jl?
2
Hoe beoordeelt u de daarin neergelegde redenering dat diverse justitiële
ontruimingen in Amsterdam ten
onrechte hebben plaatsgevonden
omdat een te ruime interpretatie is
gegeven aan artikel 138 van het
Wetboek van Strafrecht voor wat
betreft het ontdekken op heterdaad?
3
Deelt u de mening van de schrijver
dat deze ontruimingen pas hadden
mogen plaatsvinden wanneer daaraan
een rechterlijke uitspraak ten grondslag had gelegen, dit mede gezien het
huisrecht dat blijkens jurisprudentie
van de Hoge Raad veelal reeds na 5
uren is ingetreden?
4
Is het waar dat de korpsleiding reeds
in het verleden de juistheid van de
opdrachten van het openbaar ministerie in twijfel heeft getrokken, maar dat
de hoofdofficier van justitie die
bezwaren naast zich heeft neergelegd?
5
Indien de vorige vraag bevestigend
wordt beantwoord, kunt u dan

aangeven in hoeverre u bij dit besluit
van de hoofdofficier van justitie bent
betrokken en wat hieromtrent uw
adviezen zijn geweest?
6
Hoe beoordeelt u het standpunt van
de schrijver, dat politieagenten die
een dergelijke «onregelmatige»
opdracht van het openbaar ministerie
uitvoeren in feite zelf ook strafbaar
zijn?
7
Deelt u de mening van de schrijver
dat dergelijke ontruimingen verder
achterwege dienen te blijven tot een
definitieve «duidelijkheid» (lees:
«rechtmatigheid») is gerealiseerd? Zo
ja, wilt u dit standpunt dan ter kennis
brengen van het openbaar ministerie?
8
Is het vermoeden van de schrijver
juist dat de korpsleiding en het
openbaar ministerie zich bewust zijn
dat verzet van krakers bij dit soort
ontruimingen niet strafbaar is en dat
daarom geen krakers bij deze justitiële
ontruimingen worden aangehouden
ten einde een confrontatie met de
rechter te voorkomen?
Toelichting
Zie Trouw dd. 17 september 1982

van de leden Buurmeijer en Spieker
(beiden P.v.d.A.) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en de
Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:
1
Hebt u kennis genomen van het
artikel onder de kop «Afbraakbeleid
Sociale Zaken» in het blad Maringo
van 9 september jl.?

2
Deelt u de conclusie van dit aritkel,

dat del
iaptep ernstig gedupeerd worden
door de wijzigingen in de werk-verruimende maatregel, in het bijzonder
door:
a. de hoofdzakelijke gerichtheid op
individuele werklozen en
b. de beperking van de middelenverstrekking tot instellingen die ook
personeel in dienst hebben waarvan
de financiering uit andere bron is
geregeld?
3
Welke uitleg moet met inachtneming
van bovengenoemde conclusie
gegeven worden aan de toezegging
van de Staatssecretaris in zijn brief
van 26 maart 1982 aan het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers, de huidige
Molukse werkgelegeheidsprojecten te
willen verbeteren?
4
Hoe denkt u een dreigende afbraak
van deze projecten te voorkomen en
het eigen initiatief van werkloze
Molukkers nieuwe kansen te bieden?

* De vorige aflevering verscheen op 17
september 1982.

Tweede Kamer, zitting 1982, Vragen
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Dlstr.:
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Betreft: De Molukse gemeenschap in Nederland. Anno 1986.
Zoals bekend werd in de nacht van 24/25 april 1986 op het Molukse eiland Saparua de
RMS-vlag genezen. Tegelijkertijd werden berichten ontvangen over een groot aantal
(ca 200) arrestaties die in dit verband verricht waren. Nadat gebleken was dat
MANUSAMA en zijn kabinet geen aanleiding .zBaen .om op deze gebeurtenissen te reageren
heeft fle SOEARA RAJAT MALOEKOE
aiddels een circulaire de zaak in
grotere kring bekend gemaakt. Diverse andere Molukse organisaties hebben daar op
gereageerd, waarna er op initiatief van de SOEARA RAJAT MALUKü op 13-7-1986 in het
gebouw van het Inspraakorgaante te Utrecht een bijeenkomst werd gehouden. Op deze
bijeenkomst waren ondermeer de volgende organisaties en personen aanwezig:
Badan Persatuan.
,
G.P.M. ('53}
Mission Tanah Air
Parang Salawaku
Mol . Bevr i jdingsf ront
Pemuda Merdeka -

In totaal circa 30 personen.
Noot: Van de
-groep (Front Siwa Lima) was geen vertegenwoordiger aanwezig.
Tijdens genoemde bijeenkomst werd besloten om een comité te vormen Comité Kabungan)
bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse organisaties.
"l
.
•
' .;.. ..-. Dit comité zou de voorbereidingen treffen om binnen een termij:
van twee weken - afhankelijk van de vergunning - een demonstratie te organiseren.
Op 21 juli werd
een vergadering van het comité gehouden,
waarbij alle vertegenwoordigers present waren. Tijdens deze vergadering werden de
volgende afspraken gemaakt:
- de demonstratie wordt gehouden op 24-7-'86 in Den Haag en zal een vreedzaam karakter hebben. (Geen confrontatie met eigen mensen van de ordedienst).
-Onderweg zullen bij enkele buitenlandse ambassades en Nederlandse ministeries petities worden aangeboden.
- De ordehandhaving ligt bij de P.A.S.
- De "totale coördinatie ligt bij
De leiding van de demonstratie heeft
- Het comité zal na afloop van de demonstratie een persconferentie geven in de Houtrusthallen.
De demonstratie op 24-7-'86 in Den Haag is iets anders verlopen dan men gedacht had,
-aangezien er meerdere zaken fout zijn gegaan. Dat bleek al bij het begin van de demonstratie toen men ontdekte dat de petities niet ondertekend waren en er geen afzender op vermeld stond. Het verbranden van een portret van SUHARTO bij de Indonen HP r>napre>q^T fihejfi^n a l d a a r waren al
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1

bij operatierapport

nr.:
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nomen. De ongeregeldheden op de Houtrustbrug, waarbij enkele politiemensen werden
gewond en een 2-tal politie auto's beschadigd, zijn uitgelekt geworden. Althans een
meisje
, dat in de geluidswagen bij de demonstratie meereed, heeft gezien dat
een politieman een obsceen gebaar naar enkele demonstraten maakte. Vervolgens heeft
de Molukse Ordedienst - na overleg met de Haagse Politie - de rust in de gelederen
weer teruggebracht.
Noot: Het moet niet uitgesloten worden geacht, dat berichten over enkele tientallen
nieuwe aanhoudingen van Molukkers op Noloth, Nusa Laut en Iterwaka (begin juli
'86) de gemoederen nog verder hebben verhit. Voordien had
onlangs teruggekomen van vakantie in Indonesië, al verhalen gedaan over strengere controle van Molukse toeristen, waarbij de douanabeambten in Indonesië
vooral veel belangstelling tooonden voor cassettes en videobanden.
i
De manifestatie in de Houtrusthallen gehouden op de namiddag van de 24e juli Is al
evenmin vlekkeloos verlopen. De enige echte speech ook inhoudelijk werd afgeleverd
door
namens de B.P.. Voor de rest waren het "losse flodders"
en heeft de groep uit Hoogkerk constant liedjes staan te zingen. Het geheel werd omschreven als "de bekende puinhoop". Opmerkelijk was ook het gegeven dat eerdergenoemd
comité zich de hoogte van het huurbedrag van de Houtrusthallen onvoldoende gerealiseerd had, waardoor zij slechts de helft van het bedrag van ƒ 6000,— middels giften
had ontvangen en nu dus nog met een schuld van ca ƒ 3000,— is blijven zitten. Verder
was het comité compleet vergeten om de persconferentie te houden.
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* a-Gravenhaoe

INLICHTINGENDIENST
nummer:

861208 087

715-11

datum • 2Q .yoveiiber

1986

- 2 DEC. 1986

Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

1

Evaluatie:
Betreft: Demonstratie
Datum en tijdstip:
(Verzamelplaats en
evt. route
Evt. aanbieden van
petitie aan:

Da t UB bericht:

s-Gravenhaqe.

n.v.t.

Bijlage(n) J

van Kolukkers.
Donderdag 24 ^uli 1986 van 11.00 uur tot 1?.00'uui
VGravenhage:Malieveld naar Houtruat via Boslaan, Bez.
houtaeweg «Herengracht, PI.Burgwal,Turfmarkt,Éalvex
markt ene. naar Sur.amb.Tobias Asser!aan.
BuzajHin. Justitie, min .AZ, Amerika ,Nw. Zeeland, Gr .Bri
tanie,Canada,India,Japan, en Indonesië.
O Afschrift van deze petitie gaat als bijlage hierbij.

Vergunning:

9

werd schriftelijk door de Burgemeester van 's-Gravenhage
verleend.

O werd ter plaatse door de politie verleend.
Bekend geworden gegevens
omtrent de aanvrager van de
vergunning

Naam:Hr.
geb. datum en plaats:
beroep:
arïres:

De vergunning werd
aangevraagd namens:

Comité van Samenwerkende Molukse Organisaties.

Door dje aanvrager
opgegeven doel van
de demonstratie:

Bekendheid te geven aan het feit dat op de Wolukken de mensenrechten worden geschonden door het In
donesische regime.

Geschat aantal deelnemers
en aard van de deelnemers:

Duizend mannen en vrouwen»

Teksten voorkomende op
meegevoerde spandoeken e.d.

BVft.S.-ers zinnen op wraak, Marcos verdreven Suharto nog even; Ook op Malaku martelen; Süharto
naar de maan en Republiek martelt H.M.S.-ers.

1) Tenzij andere rubricering
200A571I

- 2-

'

Geuite leuzen, spreekkoren e.d.

In buitenlandse dus onverstaanbare taal.(«i*
bijgevoegde rapporten)

Inhoud van evt. verspreide pamfletten

9 zie bijlage
O zie onder bijzonderheden

Bekend geworden deelnemers, leiders, sprekers e.d.

Kentekens van voertuigen die tijdens de demonstratie werden gebruikt of in gebruik
bij deelnemers en de
resp. tenaamstelling

Verloop van de demonstratie
Publieke belangstelling
Bijzonderheden
O alleen de aangekruiste zinsnede is van
toepassing

Begon ordelijk, doch tijdens het volgen der ro
te werd men luidruchtig. Er werden strijdkret
geuit. Terzijde van de Indonesische ambassade
liep het uit op het gooien van stenen in die
richting en op de Houtrustbrug wierpen demon
stranten 2 politievoertuigen op hun kant.
5 zie blz. 3
Pub?.j ake belangstelling wa
gering.
Dezerzijds werd geconstateerd dat door de led
der ordedienst veel gedaan werd om de gemoed
te kalmeren. Dit lukte niet. Zelfs werd geco:
stateerd dat één dier leden zich schuldig ma
te aan. het gooien van stenen naar politieage:
ten en ambassade.
O

EINDE

Dezerzijds werd bekend dat via een gehuurde geluidswagen
(eigenaar BTV) de menigte continu werd toegesproken. Dit had
tot doel om de stemming bijde menigte er in te houden.(zie
bijgevoegd rapport)
Spreekster vanuit die bus was mevrouw
•Door haar geu:
te instructies droegen tot kalmering vandemenigte bij.
Omtrent d« gedurende de demonstratie gepleegde strafbar*
feiten werd door personeel van de Justitiële Politie te 's-G;
venhage, prqces-verbaal opgemaakt onder nummer 30.189/'86; 1
tot en met ?•
Een afschrift van deze processen-verbaal i* bij het Bur<
Centrale Administratie van de Gemeentepolitie 'B-Gravenhage,
geborgen«Hierin wordt tevens naar onderstaand; vermelde foto'
verwezen*
Bij dit rapport zijn gevoegd: 3 EJA ordners, inhoudende 01
125 foto* s welke resp. genummerd zijn 1 t/m 125;
en een Sony betamax-videoband, waarop een filmverslag staat
van het optreden der demonstranten bij de Indonesische ambass*

86120» 087

&epublib jïlalufeu Iklatan Secretariaat Umum
Missie Tanah Air 1950
Sectie Keuangan

(&epubltc of
ffüitit

9 ('r 1050
1950)

K e p a d a

No.OOS/JJM/86

Ptn.

Pokok: Aksi kil at untuk
penangkapan dl
Tanah Air Maluku.

D. P a p i l a j a
p/a Jeruzalemstraat 31
4102 CD Culemborg

^ '

r

™J|^
OegstgeeHt, 11 juni

1986.

^^
M E N A,

Dengan ini kaai rasa «angst perlu untuk mengirim "SURAT KILAT
UNTUK PENANGKAPAN Dl TANAH AIR" kepada paduka tuan untuk mendjalani tugas
paduka tuan di dal ara wijk dan aebagalnja neninta bantuan dari r a j a t Maluku
Selatan jang m a a i h s adar dengan soal jang penting i n i .
Soal penangkapan tersebut d i a t a s ini oleh Missie Tanah Air 1950
telah di kerel jakan dan dilangsungkan kepada duni a Inierr.e tionaal .
Sekian u n t u k ketahuan p a d u k e tuan dan kaai harap s u p a j a e u r a t
k i l a t ini dapat d i d l a l a n k a n , dan d a p a t p e r h a t i a n dari r s j a t s e l u r u h n j a ,
dengan sadar dan d j a n g a n di d j a l a n k a n dengan hawa n a f s u b e r h u b u n g dengan
k e s u s a h a n besar p e r d j u a n g a n jang indah i n i .

M U R I A,
S e c r e t a r i a a t Urnum M i s s i e T . A . 1950-

861208 08

&epublik JWaluku ê>elatan
(ftcpublic of koulij j$lolucca£)

jBesor? i^tüadl dl TanoA-Ai^
'A>-' iföboUk ^bah Saitdasa'

cfai J>/

cLcurc/s cic

2>i#f)\ITAU

- 4-8-31
23*7

SfK#fTA#if)r

861208 087
S U R A T - E D A R A N

S e r u a n

Kepada sdr2 sebangsa,

Peminpin2 Organisasi dan Rajat Maloekoe-Selatan jg berada

di negeri Belc
M e n a,

Dipukul, dihina, dirantai karena tjinta Maloekoe
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Bukan lagi suatu rahasia. Peristiwa penangkapan sdr2 kami di Maloekoe itu telah mendjadi suatu pokok perbitjaraan j g terutama
dalam kalangan masjarakat bangsa Maloekoe di negeri Belanda. Timbul pertanjaan; "LALU BCATONG Dl BELANDA JG BEBAS BERSUARA INI BIKIN APA?" Tinggal diamkah?
Pada tgl 24/25 April j.l., dipetuanan Republik-Maloekoe-Selatan a.l, di sekitar negeri Porto dan Haria, di tiga tempat
di Nusa Ina telah dikibarkan lambang kebangsaan kami. Ini adalah
suatu protes jg njata terhadap pemerintah pendjadjah-baru indonesia-Djawa. Sakai2 mata melapurkan bahwa; berhubung dengan peristiwa ini, maka banjak sdr2 kami'jg telah tertangkap oleh-alat2 keamanan pendjadjah-baru indonesia-Djawa. Disebutkan angka2 antara 53
sampai 100 orang. Patriot2 kami ini telah dipukul, dirantai, dianiaja. Ada jang mengelarai siksaanZ fiscistis a.l., dikurung dalam
suatu kamar gelap, dimana didalamnja berada seekor ular atau lebih.
Peristiwa upatjara penaikan bendera RMS ini raengatakan
djelas bahwa, kekerasan penindisan pemerintah kolonial-baru indonesia-Djawa itu sampai pada saat ini tiada berhasil memadami api- dan
djiwa kemerdekaan Rajat Maloekoe-Selatan jang telah dipusakai dari
datuk2 kami itu. Patriot2 kami ini telah memberanikan diri, digerakkan oleh djiwa ketjintaan Maloekoe-Selatan dan suatu kesadaran
nasional jang murni. Patriot2 ini patut dihormati dan berhak mandapat dukungan sepenuh-penuhnj a dari setiap anak tjutj u Maloekoe, mau
j g berada ditanah-air pun djuga j g merantau ditanah orang. Oleh karena itu baiklah tiap2 anak Maloekoe menanjakan dirinja, baiklah
Pemimpin2 Organisasi2 kami mentjnjakan dirinja; "Apa jg kami harus
adakan sebagai suatu PROTES terhadap penjiksaan jg sementara dialami oleh patriot2 kami ditanah-air pada saat ini. Djanganlah membuang waktu. Djanganlah kami bersikap menunggu. Waktu mendesakl Bangunlah semua dengan semangat djuang jg berdasarkan MASOHI:"Madjubersama-Sokong-bersama-Hidup-bersama". Njatakanlah kepada regim dictator fascis Suharto bahwa kami tiada terimah, seluruh anak tjutju
Maloekoe tidak terimah, bila seurat rainbut pun digugurkan dari kepala sdr2 kami jg sementara dibelunggu di Maloekoe itu. "Sengsara mereka di Maloekoe, itulah sengsara kami semua, pikulan mereka itulah pikulan kami segenap". Mereka ditanah-air tiada dapat bersuara. Jakinlah bahwa suara saudara2 itulah alat meringankan penderitaan rajat
kami di Maloekoe jg sementara ditindis dan dianiaja itu.
"HIDUPLAH REPUBLIK-MALOEKOE-SELATAN, KAMI BERDJUANG UNTUK MENANG!"
M o e r i a!

"SOEARA-RAJAT-MALOEKOE"

861208 087
Aan onze landgenoten en leiders der Molukse organisaties in
Nederland

M e n a,

"Geketend, vernederd en gemarteld, omdat ze de.
vier-kleur OP de Molukken hebben laten wapperen"

Wa_L_ny?
Dat enkele van onze landgenoten op de Molukken zijn opgepakt en gevangen genomen is geen geheim meer. In de Molukse
kringen in Nederland is het momenteel gesprek van de dag.
Rijst de vraag: "Wat doen wij nu in Nederland met ons recht
op vrije meningsuiting? Blijven we zwijgend toekijken en
afwachten?
In de nacht van 24 op 25 April j.l. werd op de Mo- '
lukken m.n. in Porto en Haria en in drie plaatsen op het eiland Cerara de Molukse vlag gehezen. Voor ons is dit een duidelijk blijk van protest tegen het huidige Indonesische regiem.
Ooggetuigen vertellen dat n.a.v. dit gebeuren tot op dit moment reeds tussen de 53 en 100 mensen zijn opgepakt. Zij worden geketend, geslagen en gemarteld. Er v/orden fascistische,
sadistische straffen toegepast o.a, het opsluiten van mensen
in een donker hok, waarin zich één of meerdere slangen bevinden. De herdenkingsdienst die aan de vlaghijzing vooraf ging
getuigt van het feit, dat het Molukse volk op de Molukken
niet terugdeinst .Voor het onderdrukkende én neo-koloniale indones ische regiem. Dit regiem kan de geest en het vuur van onze vrijheidsstrijd niet blussen. Onze landgenoten hebben moed
getoond, geput uit zuiver nationalisme. Zij verdienen de steun
van een ieder waar Moluksbloed door de aderen stroomt. Vandaar
dat alle landgenoten, alle Molukse leiders van Molukse organisaties in Nederland zich taf moeten vragen wat we nu moeten
doen. Wat gaan we doen om onze verontwaardiging en verachting
te uiten tegen het mishandelen van onze landgenoten op de Molukken. Verspil geen tijd! Wacht niet af, want de tijd dringt!
Ontwaak en bundel alle krachten op basis van Masohi:
Madju-bersama, Sokong-bersama, Hidup-bersama! Laat het Suharto
regiem zien dat wij het niet nemen, dat er ook maar één haar
gekrenkt wordt op het hoofd van onze landgenoten op de Molukken die nu gevangen zitten.
"Hun strijd is onze strijd, hun leed is onze leed. Wij
dragen mede hun last, zo voeren wij gezamenlijk onze strijd.
Zij kunnen hun stem niet op doen gaan, laat zien dat wij met
hun meestrijden, door voor hun, onze stem te laten horen.
"LEVE REPUBLIEK-MALOEKOE-SELATAN- WIJ STRIJDEN OM TE WINNEN."'

M o e r i a,
Redaktie "Soeara-Rajat-Maloekoe"
1
Heeft U reacties n.a.v. deze oproep, voelt u mee met onze
landgenoten op de Molukken, dan kunt 'J telefonisch kontakt
met ons opnemen. Telf. nrs zie bladz. I
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MALUKU
Me na J
Volkslied
2e. couplet

Molukkenland, Mijn Vaderland
Het land mijner voorouder,
Langs deze weg van het lijden
Bereikt gij de onafhankelijkheid.
Uw ware zonen en dochteren
hebben hun bloed voor U geofferd.
Ik heb gezworen mij aan U te wijden
En Uw toekomst veilig te stellen.
Ik zal vooral beschermen
Uw schrijnende geschiedenis.

Gecomponeerd in 1960. Anno 1986 nog zeer actueel. Bij het wereldkundig
maken van dit Volkslied zei de Zuid-Molukse Voorlichtingsdienst ongeveer
het volgende: "Een onafhankelijke en soevereine Republiek der ZóidMolukken zal er alleen komen, indien wij, Zuid-Molukkers', bereid zijn
onbaatzuchtig al onze krachten ervoor in te zetten. In onze strijd gaat
het niet om persoonlijk gewin of om maatschappelijke posities te verbeteren, maar gaat het om de toekomst van ons Land en Volk..!"
Zeer veel Molukkers in Nederland zijn op dit ogenblik reeds geïnformeerd door onze kennisgeving over de laatste ontwikkelingen op Maloekoe.
De "Zonen en Dochteren van Maloekoe", jong en oud, hebben in maart en
vooral in april van dit jaar met de vlaghijsingsceremonie het besluit
genomen om zich voor de toekomst van ons Land en Volk op te offeren.
Een mensenleven. Alleen de Almacatige weet hoe groot en hoe zwaar hun
lijden, pijn en verdriet is. Totaal geïsoleerd van de buitenwereld. Totaal onwetend over hoe hun Volksgenoten overal ter wereld op hun daad
zullen reageren. Eenzaam en de wanhoop nabij.
Moge deze offers niet onnodig vallen. Laat een ieder die zich in
hart en nieten een Molukker voelt hiertegen opstaan, om dit lijden en
de wanhoop te helpen verlichten.
Volkslied
3e. couplet

Mena Muria, de hoge opdracht,
Roep ik net geheel mijn hart.
Haast ik mij U te verdedigen
Als een eerlijk en opreaht leger
Gewapend met schild en geloof
En bovenal in vast vertrouwen
Offer ik en worstel ik
Omdat gij mijn moeder zijt.
Ik zal vooral tot God bidden
Dat Mena Muria leven mag.

( X ) - Nederlandse vertaling.

Wij zijn de enigen en de eersten die deze patriotten daadwerkelijk kunnen hejpen. Wij, die in Nederland wonen en
in vrede en vrijheid leven. Elke dag weer. Wij hoeven niet bang te zijn
voor nachtelijke klopjachten. Wij zullen onze krachten verstandig en
effectief moeten aanwenden.
:
Dit kan alleen indien wij vrijheid van handelen hebben. Eén van de «erste
middelen die wij op korte termijn willen aanwenden is een
P

V_R_EO^_AJ«[E

DEMONSTRATIE

Het ligt niet in de bedoeling dat het bierbij zal blijven. Andere vreedzame middelen worden bestudeerd. De uitvoering ervan zal grotendeels afhangen van de bereidheid van ons allen.
Wij roepen hierbij dan ook elke Molukker en Molukse op om te komen naar

DEN

H A A G , OP 2 4 J U L I 1986, O M lI,<B uur
verzamelplaats: Malieveld

:

om uiting te komen geven aan onze diepe verontwaardiging. Wij vragen
een ieder om het V R E E D Z A A M te houden, omdat wij onze krachten,
onze tijd ea de vrijheid die wij hebben moeten benutten om in de nabije
toekomst verder» effectieve stappen te kunnen ondernemen. Als je in jouw
hart ook vindt dat de wereld moet weten wat er nu op H A L O E K O B
gebeurt,....

K O M DAN

N A A R D E N - H A A G'.

M UR
Comité Samenwerkende
Molukse Organisaties:

Badan Redaksi "Soeara-Rajat-Maloekoe"
KPMSM (Kemauan Pemuda Pemudi MaloekoeSelatan Merdeka)

-

Badan Pfrnatvmi
Saniri Lava Mena Hau Lala
Anggota Missie TA '50

B. Tousalwa (perseorangan)
Geredja2 : GIM (ds. Sapulete sebagai perseorangan)
N G P M/B '53

Hoogezand, 20 juliU 1986
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.GEMEENTEPOLITIE

VAN
'a-GRAVENHAGE.
GEUNIi'ORMEERDE POLITIE
VERKEERSPOLITIE

..

:.

SECTIE VERKEERSBEWAKING.
ONDERWERP:

Leuzen tijdens demonstratie
R.M.S.

• ...

, ..
RAPPORT.

•.t,

Ik, ondergetekende,
* hoofdagent
van gemeentepolitie van ' s-t*ravenhage, kledingnummer
en dienstdoende aan nevenvermelde sectie, rapporteer.
Op donderdag, 24 juli 1986, werd ik, in uniform gekleed, ingedeeld als motorsurveillant "belast met het begeleiden van een demonstratieve stoet van Zuid-Molukkers,
alhier.
Bid de aanvang van de demonstratie op donderdag, 24
juli 1986 omstreeks 11.00 uur, hoorde ik middels een luidspreker op een geluidswagen die bij de demonstratie hoorde
in de Indonesische taal( het Zuid-Molukse dialekt) door de
spreekster aan de demonstranten een aantal instrukties gev
en het roepen van enige leuzen*
Aangezien ik het Zuid-Molukse dialekt grammaticaal en
verbaal beheers, hebben op vrijdag, ?5 juli 1986 de colleg
van de recheruhe(1e sectie), belast met net onderzoek naar
de onregelmatigheden mij verzocht deze rapportage te verri
ten.
De instructies die de spreekster gaf, de mij bekende
Aan de heer hoofdcommissaris van politie
te 's-Gravenhage,

-2-

mevr*. .
, hieldmalgemeen in dat de demonstranten zich dienden
te houden aan de richtlijnen die werden gegeven door leden vi
de orde-di'êrïst( herkenbaar aan de witte band met het opschri:
"OD".) De leuzen "Mena-Muria" en undur £, waren leuzen aan
de demonstranten om de stemming er voortdurend in te houden.
Mena-Muria is een strijdkreet die 'stamt'uit: de Al if oerent i j d
die men '«anhief wanneer men ten strijde trok om stammengesch:
uit te vechten. De aanvoerden hief dan aan met "Mena" waarna
de overige medestrijders dit beantwoorden met" Muria", wat i]
houd dat mefe met moed en gewilligheid de aanvoerder volgde ii
de strijd. Ais overblijfsel uit die tijd is deze strijdkreel
tot op heden gehandhaaft gebleven en wordt dit gebezigd tijd<
b.v. grote bijeénkomsten(25 april) en demonstratieve optocht*
Uiteraarft werd deze strijdkreet ook gebruikt bij daadwerkeli;
geweldadige aktie's zoals Wassenaar, Beilen etc.
De leus "undur é, undur 6, kat ar djangan undur é, apa da tang
dari mceka, katar djangan undur én is tevens een leus die eti
uit vorengenoemde tijd, die ook tijdens de demonstratie werd
gebezigd. De betekenis van deze leus ie: "houdt stand, houdt
stand, geef het door houdt stand. Wat er ook voor vijandigs
je van voren benaderd, geef het door, houdt stand"
Deze leus is tevens om de stemming bij de genoemde demonstraz
ten, door de spreekster, er in te houden.
Bij voortduring hoorde ik rapporteur tijdens het begelei
den van de demonstratie de spreekster d? demonstranten toespi
o
ken met de woorden:" soedara , trus tëtap dengar dengaran pei
p
hentar O.D.", wat betekend dat zij de demonstranten toespree
om zich bij voortduring te schikken naar de aanwijzingen van
de leden van de orde-dienst.
Wat er bij aankomst bij de Indonesische ambassade door d
spreekster aan de demonstranten is gezegd kon ik, rapporteur,
niet horen aangezien de brigadier
van de SVB die de lei
ter plaatse had van de motorrijders ons op ruime afstand hiel
van de ambassade.

-5-

'Na het vertrek van de Indonesische ambassade hoorde ik d<
spreekster in het mal e is zeggen, dat men kennis heeft kunnen n<
van het grote ongenoegen die hen ten deel was gevallen en dat
zij de menigte er toe bewoog zich te begeven naar de Houtrusthallen voor de bijeenkomst,
Bijx aankomst op de kruising Segbroeklaan/Routrustweg wat
de ongeregeldheden begonnen, hoorde ik tussen het gewoel door
dat de.spreekster, zeer opgewonden en met verheven stem riep:
"penhentar OB, l^paskan politie!" wat inhield: "leden van de
ordedienst, ontzet de politie". Inmiddels waren de collega's
van de betreffende droppingseenheid al reeds ingesloten en belaagd door agressieve demonstranten. Vat de aanleiding hiervoc
was, heb ik, rapporteur, niet kunnen constateren.
Vel zag ik dat diverse leden van de ordedienst door de d«
stranten belaagd werden, kennelijk doordat zij de menigte tege
hielden( althans hebben getracht) om het geweld in te tomen.
Ik, rapporteur, deel u mee dat hetgeen ik tijdens de demc
stratie bij vlagen heb kunnen horen en verstaan wat de spreekster de demonstranten toeriep, niet voledig en achtereenvolger
kon zijn gezien de mobiliteit van mijn functie.
Naar hetgeen ik gehoord en verstaan heb deel ik u mee dat
datgene wat zij de demonstranten toeriep ik als niet opruiiend
ervoer, in tegendeel, eerder ontlastend ten aanzien van het be
geleidend politiepersoneel.
Ik heb dit rapport naar waarheid opgemaakt te 's-Gravenha
gesloten en ondertekend op vrijdag, 25 juli 1986.
De hoofdagent,VEn gemeentepolitie,

van politie,

Informatierapport
Door rapporteur In te vullen

Door BVD In te vullen

Volgnr. : 3.
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Datum
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Evaluatie:
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F

: 22233.5.

datum 21 JUL1 1987
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Bijl. :
Dl8tr.:

ETA

F
Betreft:

ACD 870722 132
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Het blad "Kora Kora", orgaan van de Stichting Alexander J. PATTY, van 1-4-1987

de eerste hernieuwde uitgave van "Kora Kora", voorheen
bekend als voorlichtingsorgaan van de Pemuda 20 mai. Het blad wordt thans uitgegeven
door de Stichting Alexander J. PATTY.
Deze Stichting is een samenwerkingsverband van :
Pemuda 20 mai
Moluks Scholings Kollektief (MSK)
Gerakan Daerah Amsterdam (GDA)
De stichting stelt zich ten doel:
1. Informatie te verschaffen over de situatie van Molukkers in Nederland.
2. De Molukse gemeenschap bewust te maken van de structuren en mechanismen, die een
sociaal rechtvaardige situatie in Indonesië (de Molukken) en in Nederland in de
weg staan.
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GEMEENTEPOLITIE

' s-Gravenhage .

INLICHTINGENDIENST

9003 Ik 0 8 0

nummer :. 715-18
datum

2 3 AU6. 1990
O

F

b.

Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

s-Gravenhage.
Evaluatie:
Betreft:

Datum bericht:

n.v.t.

Bijlage(n):

Demonstratie

Datum en tijdstip:

26 juli 1990

(Verzamel)plaats en
evt. route

's-Gravenhage: Malieveld naar het Binnenhof.

Evt. aanbieden van
petitie aan:

Premier LUBBERS
D

Vergunning:

Afschrift van deze petitie gaat als bijlage hierbij.

BIJIAQB II.

K) werd schriftelijk door de Burgemeester van 's-Gravenhage
verleend.
O werd ter plaatse door de politie verleend.

Bekend geworden gegevens
omtrent de aanvrager van de
vergunning

Naam:
geb. datum en plaats:
beroep:
adres:
bekend/k.n.v.

De vergunning werd
aangevraagd namens:

De Molukse ex KNIL militairen p/a Bazarstraat 50 alh.

Door de aanvrager
opgegeven doel van
de demonstratie:

Om de Nederlandse regering te herinneren van hun plichten
jegens de ex KNIL militairen.

Geschat aantal deelnemers
en aard van de deelnemers:

Ongeveer 500

Teksten voorkomende op
meegevoerde spandoeken e.d.

1) Tenzij andere rubricering vereist.

- 2Geuite leuzen, spreekkoren e. d.

Inhoud van evt. verspreide pamfletten

O
O

zie bijlage
zie onder bijzonderheden

Bekend geworden deelnemers, leiders, sprekers e. d.

Kentekens van voertuigen die tijdens de demonstratie werden gebruikt of in gebruik
bij deelnemers en de
resp. tenaamstelling

Verloop van de demonstratie

Rustig en ordelijk verloop

Publieke belangstelling

Gering

Bijzonderheden

O

O alleen de aangekruiste zinsnede is van
toepassing
O

EINDE

900324 080
\E II
BADAN PERSATUAN. (RAJAT MALUKU SELATAN)
BAZARSTRAAT 50 -

Nummer

:

Bijlagen

:

Onderwerp :

82/90

2518AK 's-GRAVENHAGE

-

•s-GRAVENHAGE.

Demonstratie Molukse
oud-KNIL-oilitairen

TEL 070^55291

23

juli 1990

Aan
het Nederlands Persbureau ANP
Postbus 1
2501 AA

•s-GKAVENHAGE

PERSBERICHT

Op donderdag 26 juli houden de Molukse oud-KNIL-militairen,
die in 1951 op militair dienstbevel naar Nederland zijn overgebracht, een demonstratie in Den Haag.
De demonstratie wordt gehouden in verband met het feit dat op
die dag 40 jaar geleden het KNIL werd opgeheven.
Zij willen op het Binnenhof een petitie aanbieden en de Nederlandse regering alsnog verzoeken hen in dezelfde rechtspositie
te brengen als hun Nederlandse oud-collega's van het KNIL.
Dit betekent een exact gelijke behandeling toe te passen als
hun Nederlandse oud-wapenbroeders van het KNIL, dus uitbetaling
van hun wachtgeld of KDV-uitkering en hun achterstallig pensioen over de jaren 1951-1956.
Gezien de hoge leeftijd van de betrokken ex-militairen dringen
zij bij de Nederlandse regering aan op een spoedige honorering
van hun verzoek.

Het hoofdbestuur van de Badan Persatuan,
de secretaris,
V-;.-.T'-'^feM**'*ï$&
i.- • 2-Sis

V. Munster

- 40 -

Bijlage 5
Afschrift

Koninklijke Landmacht
AfwikkelingscoBsando in Indonesië
Consndo Rederlsndse Rayons in Indonesië.
Ho. AC - 388
Bijlsgen: Gene.

Djakarts, 24 februari 1951.

t. Alle ongehuwde militairen in den zin van mijn Instructie no. AC-379
ddo. 20 februari 1951, ingedeeld bij het Sub.Bat. Ambon te Djakarta,
die zich nog niet vrijwillig hebben uitgesproken voor opzen£i&g naar
NEDERLAND of afvloeiing HIER TE LAHDE, gelast ik hierbij zich aanstonds gereed te naken voor opzending naar NEDERLAND en zich in te
schepen aan boord van de "ROMA", welk f chip omstreeks 2 naart 1951
van Djakarta naar Nederland zal vertrekken.
2. V«a hen, die aan dit dienstbevel geen gevolg geven, wordt het dienstverband als beëindigd beschouwd. Zij worden aanstonds uit het leger
ontslagen.
3. Dit bevel dient op drie achtereenvolgende appels te worden voorgelezen en vervolgens op «eerdere duidelijke zichtbare plaatsen ter
publicatie opgehangen.
Da Coimandant Nederlandse
Rayons in Indonesië,
(w.g.) A. van Santen, kolonel.
Voor eensluidend afschrift,
De Secretaris B.P.R.M.S.,

Aan:
Nederlandse Rayansconundant Djakarta
Info: D.C.M.V.

M.E.A. POETIRAT

- 45 Bijlage 8
Afschrift
Koninklijke Landmacht
Afwikkelingscommando in Indonesië
Commando Nederlandse Rayons in Indonesië.

Uittreksel bijlage no. I

STAFKHARim
Onderwerp: Instructie betreffende
de afvloeiing van de
tob, ex-KNH.-militairen.

1. E n z.
2. E n z.
3. Afvloeiing binnen Indonesië.
Voor hen die alsnog de wens te kennen geven binnen Indonesië af te vloeien,
gelden volgende bepalingen:
a. Voor de administratieve afwerking en de opzending naar de plaats van
bestenaing geldt in beginsel de-regeli, gesteld in mijn Instructie
d. d. tl Decenber 1950 (aangeboden bij schrijven d. d. II December 1950
Nr. 15603).
b. ledere militair (ongeacht eventuele saswnstelling gezin) , wordt bovendien terstond bij afvloeiing in het genot gesteld van een handgeld
van / 5000,- teneinde voor hem de overgang naar de burgermaatschappij
te vergemakkelijken.
Ene Instructie terzake zal aan de Militaire Kashouders worden verstrekt.
4.
.n» na
De Regel?' 3 wenst aan deze opsending in zoverre een tijdelijk karakter
te verlenen, dat ieder naar Nederland afgevoerde militair indien hij
daartoe de wens te kennen geeft, weer maar Indonesië kan terugkeren
waartoe met de Indonesische Regering overleg gaande is.
Voorts gelden hiertoe de volgende bepalingen:
a. Zij worden in Nederland in Kampementen ondergebracht alwaar de kosten
voor de verzorging a.a. van hun inkomen zullen worden ingehouden.
b. Voor de Administratieve en vervoerstechnische uitvoering van deze
opzending gelden in b«gin»el dezelfde regels als voor de opcending
van ex-KNIL-militairen met enquette uitspraak "overgang K.L. of afvloeiing Nederland". Hiervoor zullen nadere bepalingen worden vastgesteld in overleg met D.C.M.V.
5. E n z .

De Commandant Nederlandse Rayons in Indonesië
O/l De Chef Staf,
(w.g.) J.C. SMIT.
Luit.Kol.
Voor eensluidend afschrift,
Oe Secretaris B.P.R.H.S.,

M.E.A.. POETIRA.Y

- 46 Bijlage 9
Afschrift
Koninklijke Landmacht
Afwikkelingscommando in Indonesië
Connando Nederland* Rayon» in Indonesië.
STAFKWARïUa

Djekarta. 20 februari J 950.

Nr.
: ». C - 3 7 9
Bijlagen : Twee
INSTRUCTIE betreffende de AFVLOEIING HIER TE LANDE
alsmede de OPZENDIBG HAAR NEDERLAND van AMBOHNESE
EX-K. H. I. L. -MILITAIREN met tydelijke K. L. -STATUS.
I . Te Uwer informatie hierbij aangeboden de letterlijke tekst van het op
18 februari j.l. aan Aponno c. s. betekende exploit (vide bijlage I).
2. Haar aanleiding van dit exploit verzoek ik u de Aabonnese ex-KNIL-militairen met K.L.-status (waaronder tevens te verstaan de niet-Ambonnese
ex-Knil-ailitairen met tijdelijke K.L.-status met oorspronkelijke afvloeiingsbestemming Zuid-Ho lukken) te doen kiezen de drie mogelijkheden vermeld onder punt 5 van bijlage I, zulks in «fwijking van het ter
zake gestelde in mijn instructie dd. 2-2-1951 Mr. AC-363 punt 2.
3. Hieraan moet onmiddellijk worden toegevoegd, dat tij die weigerachtig
blijven» een keuze uit de drie mogelijkheden te doen, dan wel een
andere keuze bepalen, per dienstbevel zal worden gelast zich in te
schepen naar Nederland, desgewenst te samen met hun wettige gezinsleden.
4. Indien aan dit dienstbevel geen onmiddellijk gevolg wordt gegeven, wordt
het dienstverband van betrokken militairen beëindigd in overeenstemming
met art. I, letter m van A.O. 1935 Nr. 11 en voorwaarde 4, letter t_ van
verbandacte. Voor de tekst van deze voorschriften verwijs ik u naar
bijlage II. Bij een eventuele weigering om het dienstbevel op te volgen behoort alsdan dus geen dienstweigering in militair strafrechterlijke zin te worden gesteld. Nadere aanwijzingen omtrent het effectueren van de beëindiging van het dienstverband zullen volgen.
5. Ten aanzien van de eventuele afvoer van de U bekende categorieën
Ambonnese burgerzielen en de nog buiten de garnizoenen op Java verblijvende wettige gezinsleden der Ambonnese ex-KNIL-militairen met
tijdelijke K.L.-status, zal ik U nader inlichten, aangezien de Regering zich terzake nog niet heeft uitgesproken. Ik wijs er echter wel op,
dat indien toeitemming wordt verkregen, deze afvoer uiteraard zeer gelimiteerd zal worden.
6. Ik verzoek U mij zo spoedig mogelijk te rapporteren nopens de door U
in te stellen etiquette (vide punt 2 en 3 hiervoren), waarbij ik aanteken,
dat uitgifte van het dienstbevel tot inscheping eerst na mijn verkregen
toestemming zal worden gegeven.
7. Tot slot zij vermeld, dac de inhoud van mijn INSTRUCTIE dd. 2-2-1951
Nr. AC. -363, voorzover deze niet in strijd is met het hiervoren gestelde,
onverminderd van kracht blijft.
De Commandant Nederlandse Rayons
in Indonesië
(w.g.) A. van Santen.
Voor eensluidend afschrift:
Kolonel
De Secretaris BPRMS,
)•

M.E.A. POETIRAI

PET I T IE

OVERWEGENDE DAT :

,-x

o
~'

- de Molukse KNIL-militairen in. het voormalig Nederlands-Indie
zich, onder betoon van grote moed en trouw en onder uiterst
moeilijke omstandigheden - waaronder de Japanse bezettingsjaren zich voortdurend hebben ingezet voor het Huis van Oranje
en de belangen van de Staat der Nederlanden;
- dat door hun plichtsbetrachting en inzet duizenden
Nederlandse staatsburgers in de periode tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog in Nederlands-Indie het leven zijn gered, zoals uit
diverse (krijgskundige en historische) publikaties moge blijken;
- dat desondanks in 1950 de Nederlandse rechter er aan te pas
moest komen om de Nederlandse regering te verbieden de Molukse
KNIL-militairen op vijandig terrein (Java) te demobiliseren,
omdat in dat geval voor hun leven - en dat van hun gezinnen gevreesd moest worden;

~'
_

- dat de Nederlandse regering bij herhaling demobilisatie op de
plaats van keuze van de Molukse militairen (Ambon en/of het
toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea) om hen moverende,
kennelijk 'politieke' redenen heeft geweigerd;
- dat de Nederlandse regering de Molukse militairen, tengevolge
van de opheffing van het KNIL, de status heeft verleend van
militair van de Koninklijke Landmacht;
- dat de Nederlandse regering vervolgens in de loop van 1950 en
1951 de Molukse ex-KNIL-militairen op grond van hun nieuwe
militaire status bij militair dienstbevel sommeerde om in te
schepen naar Nederland;
- dat bij aankomst in Nederland de Molukse ex-KNIL-militairen
collectief, op grond van een eenzijdig besluit en derhalve zonder
zelfs een schijn van instemming van de betrokken militairen, uit
de militaire dienst zijn ontslagen, en vervolgens in kampen
(woonoorden) zijn ondergebracht, alwaar tot 1956 van staatswege
in de eerste levensbehoeften werd voorzien;

-2dat:
- pas vanaf 1964 aan rechthebbende militairen (zij met 15 of
meer dienstjaren) de gunst werd verleend van een 'pensioenvervangende-uitkering' en derhalve geen recht op pensioen werd
toegekend;
- pas met ingang van de inwerkingtreding van de 'Wet betreffende
de positie van Molukkers' (1977) een formeel pensioenrecht
voor deze groep ex-KNIL-militairen is ontstaan;
- in 1979 een eenmalige uitkering is verleend, teneinde voor
deze groep militairen te voorzien in uitbetaling van het gederfd
pensioen over de jaren 1956 - 1964 (begin 'zelfzorg' - pensioenvervangende-uitkering) ;
- derhalve aan de Molukse KNIL-militairen met 15 of meer
dienstjaren tot op de dag van vandaag nog geen pensioen is
uitbetaald over de periode vanaf de aankomst in Nederland (1951)
tot het begin van de zg. 'zelfzorg' (1956);
- dat aan de Molukse ex-KNIL-militairen met minder dan 15
dienstjaren nog nimmer een uitkering is gedaan, terwijl deze
groep ex-militairen volgens de KNIL-rechtspositieregeling
tenminste recht heeft op betaling van Kort-DienstverbandGratificatie of wachtgeld;
- dat door de jaren heen de claims van de Molukse ex-militairen
door de Nederlandse regering in hoofdzaak zijn afgehouden op
basis van twee argumenten:
- voor uitbetaling dient men bij Indonesië te zijn;
- de kosten van verzorging van staatswege in de jaren 1951-1956
compenseren de aanspraken:
dat hierop steeds is gereageerd door te stellen dat:
- het in dit geval niet aangaat te verwijzen naar het land
waarmee (om redenen van politieke aard) vele oud-Molukse KNILmilitairen zich in oorlog mee hebben bevonden;
- het de Nederlandse regering is geweest die de Molukse
militairen heeft bevolen naar Nederland te komen, en hen bij
aankomst tegen hun wil van het ene op het andere moment
collectief brodeloos en afhankelijk heeft gemaakt.

VERZOEKEN

-3-

VERZOE^EN:
de Nederlands regering de Molukse oud-KNIL-militairen alsnog in
dezelfde rechtspositie te brengen als de voormalige Nederlandse
wapenbroeders en derhalve een exact gelijke behandeling toe te
passen, en dus - gelet op de hoge leeftijd van betrokken exmilitairen - met spoed over te willen gaan tot uitbetaling van:
- pensioen over de jaren 1951 - 1956 ten behoeve van de
militairen met 15 dienstjaren of meer;
- wachtgeld of KDV-uitkering van de militairen met minder
dan 15 dienstjaren.

's-Gravenhage, 26 juli 1990
Het hoofdbestuur van de Badan Persatuan,
de voorzitter,
de secretaris,

S. Metiarij

W. Munster
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Betreft: Molukse demonstratie - Den Haag

Op 24-7-'86 werd door Molukkers in Den Haag een demonstratie gehouden n.a.v.
arrestaties op de Molukken i.v.m-, de vlaghijsing van een RMS-vlag op Saparua
(25-4-'86).
Tijdens deze demonstratie deden zich een tweetal ongeregeldheden voor, t.w.
bij de Indonesische Ambassade (vooraf door Molukkers gepland) en op de Houtrustbrug (uitgelokt door een obsceen gebaar van een politieman naar Molukse
demonstranten).
Na afloop van de demonstratie werd in de Houtrusthallen een Ceremonie gehouden
die werd ingeleid door
Vervolgens kwamen aan het
woord
Totaal aantal aanwezigen: een 1200 personen.
Het geheel was georganiseerd door:
het Komitee Kerdja Sama Org. Moluku Selatan:

20QA03

8609Z3 189
BADAN PERSATUAN. (RAJAT MALUKU SELATAN)
SEKERTARIAT URUSAN UMUM

Nomor

066/86/K.I

2518 AK

Lampiran
Pokok

-

BAZARSTRAAT 50

's-GRAVENHAGE,

20

Juli

1986.

Tel.: (070) 45.52.91

"Demonstratie
t.t.24 juli 1986",

Kehadapan
jth.Tuan2 Femimpln Wyk/Kamp
dan Rakjat Maluku Selatan
di

seluruk Tanah Belanda.

Tuan2/njonja2 Pemimpin dan Rakjat jang terhormatf
Pusat Pimpinan Badan Persatuan,ataa djalan ini mau memalumkan beberapa soB12 jang penting,untuk dikerdjakan bersama-sama,sebagai
berikutt
1. Telah malunt bagi Tuan2/Njonja2 dan Rakjat semuatbahwa ditanah
Air kita sekarang ada tsrdjadi penangkapan dan aniaja jang besarbesarantjang dikerdjakan oleh Pemerintah Indonesia,terhadap saudara
kita,jang pada tanggal 25 april 1986 jang baru lalu,ketika mereka
memperinfcatl hari proklamasi R.M.S. ,-vengan menaikan lambang kebangsaan R.M.S.
2* ïïntuk ini,telah ada Gerakan Rakjat R.M.S. ditanah Belanda untuk
membantah sikap Pemerintah Indonesia jang kedjam itu,atas djalan
berdemonstrasi dan membuat perskomperensi d.1.1.
Bagi maksud ini.telah terbentuk "Satu Komite" untuk membungkus
semua Par t ij 2 dan Organisasi2 dan Gered ja2 ditanah Belanda dalamnja
kita Badan

Persatuan djuga sudah bersetudju turut tennasuk dalam-

nja.

Gerakan ini,dari Rakjat Maluku Selatan seluruhnja ditanah Belanda,:
lah pentjinta2 Perdjuangan Republik Maluku Selatan.
Berarti,semua Rakjat Maluku Selatan harus turut serta pada hari da:
djam jang sudah ditetapkan itu.
Segala programma,untuk maksud ini,klak Tuan2/Njonja2 dan Rakjat
akan terima dari Komite demonstrasi ini.

Jang duduk dalam Komlte ini dari fihak kita Badan Persatuan
ialahs
1. Tn.S.LEKATOMPESSY
2. Hj.P.SOPACÏÏA-LALOPUA

Mudah2an sesudah Tuan2/njonja2 pemimpin menerima surat ini, segara
menfberi kerdja-sama jang teratur, supaja mudah2an, dapat kerdjakan
sedikit apa2 terhadap sengsara jang ada berlaku sekarang diTanah
Air Kita.
Dalam arti,sediakan Rakjat sengan segera,untuk turut serta didalam
gerakan ini*
Achirnja kami utjapkan Salam dan Hormat jang patut kepada Tuan2/Njonja2 dan Rakjat,disertai pekik kebangsaan jang manie itu,
i

MENA - MURIA.

Peaerintah H.M.S»

Badan Persatuan (Rakjat Maluku Sel).
Pusat Pimpinan/ Bestir Harian

S.Metiary;

N.B.
Alamat komite ialaht
KOMITE KERDJASA ORGANISASI2 MALÜKÜ SELATAN
p/a Schaepmanstraat 60
Hoogezand.

M E N AI
Lagoe Kebangsaan
Ajafr dua

Maloekoe, Tanah airku
Tanah datuk-datukku.
Atas via dolorosa,
Engkau hidup merdeka.
Putra-putri jang sedjati,
Tumpah darah bagimu.
Ku bersumpah trus berbakti,
Serta tanggung nasibmu.
Aku lindung terlebih,
Sedjarahmu jang pedih.

.

*

Ditjipta dalam tahun 1960. Kini tahun 1986 masih tetap dinjanjikan.
Sewaktu lagu kebangsaan ini diumumkan kepada dunia, maka dinas Fenerangan
Republik-Maloekoe-Selatan mengatakan kiraZ jang sedemikian;
"Republik-Maloekoe-Selatan" hanja dapat tertjapai, bila kami orang2 MaloekoeSelatan bersedia tanpa kepentingan sendiri mempergunakan seluruh kekuatan kami padanja. Perdjuangan kami bukan untuk keuntungan perseorangan, atau untuk
memperpaiki kedudukan oknom, atau suatu kedudukan perseorangan dalam masjarakat, tetapi perdjuangan ini adalah karena masa depan Tanah dan Bangsa.
Pada saat ini banjak sekali dari kami melalui Surat2 Edaran telah berketinggian dengan perkembangan achir2 ini di Haloekoe.
"Putra/Putri Maloekoe" tua dan nuda, dalam bulan Mrt dan j g terlebih dalam bulan April tahun ini melalui upatjara penaikkan bendera telah menetapkan bersedia berkorbankan djiwa untuk Nusa dan Bangsa. Suatu hidup manusia. Hanja Jang
Maha Kuasa .mengetahui betapa besar, betapa berat penderitaan mereka, pahit dan
pedih. Terkurung dari dunia luar. Tiada mengetahui bagaimana reaksi2 saudara2
sebangsa mereka jg merantau dinunia ini terhadap perbufftan mereka itu.
;
Rasa sepi, dan hampir2 putus pengharapan. Haraplah agar pengorbanan2 ini
tidak pertjuma. Biarlah setiap Putra/Putri Maloekoe jang berdjiwa Kebangsaati
bangkit berdiri dan menentang serta bergerak untuk tolong meringankan penderitaan dan rasa sepi dari pedjuang2 tanah-air kami jg sementara dianiaja itu.
Lagoe Kebangsaan
Ajat^3.

-

Mena-Muria; printah leluhur
Segenap djiwaku seru.
Bersegralah membelamu,
Sepri lasjkar jang djudjur.
Dengan prisai dan imanku,
Bahkan harap jang teguh.
Ku berkurban dan berasa,
Karna dikau ibuku.
Ku doakan terlebih»
Mena-Muria hiduplah.

Kami adalah satu2nja dan jang pertaaa2 jang dapat menolong patriot2 kami ini.
Kami jang berdiam dengan aman dan t en tram, bebas di negeri Belanda ini. Setiap
har i kami hidup aman dan tentram, tiada usah takut kepada sesuatu bahaja anggotaZ
dinas rahasia jang mengetuk pintu diwaktu malam.
Kami akan dan harus pergunakan kekuatan2 kami sebaik-baiknja dan setjara
tertudjuh. Ini hanja dapat terdjadi bila kami dapat bergerak dengan bebas.
Satu dari * alat2 pertama jang akan kami pergunakan dalam waktu jang pendek ialah:

H E M Q N S T R A S I S LIJ A R A D A M A I
Bukan sadja demonstrasi sebagai jg disebut diatas, tetapi kami sementara mempeladjari tjara2 melalui djalan2 damai jg Iain2. Dapat mengerdjakan atau mendjalankan
semua ini adalah tepergantung dari kerelaan dan kemauan dari kami semua.
Kami berseru melalui ini kepada setiap anak Bangsa Maloekoe untuk datang berdujundujun ke
•- -
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