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Van
werd op 25»1»75 ontvangen
een rondschrijven van de Pemoeda Masjarakat over de Apial/V1
(Angkatan Peraoed*Indonesia Maluku).
In dit schrijven'wordt o.m. gesteld dat de Indon. ambassade
het afgelopen jaar via diverse wegen getrachtTieeft het verzet van de RMS in Nederland te breken. Een van de methoden
is een soepele houding t.o.v. de Zuidmolukkers.
Enkele tientallen ZM jongeren hebben zich hierdoor laten
misleiden. Op instigatie van de RI hebben deze jongeren zich
verenigd in de jongeren organisatie APIM welke pro-RI gezind
is. Deze organisatie houdt zich, aldus de Pemoeda Masjarakat
bezig met propaganda t.b.v. de RI, bewaking van de RI ambassade, agentschap van het Indon. reisbureau INTRAS en afbreuk
doen aan het RMfl:ideaal.
De Pemoeda Masjarakat bestempelt deze jongeren als lui, zond
eigen mening en een gevaar voor de RMS.
Een ieder wordt verzocht op zijn hoede te zijn voor deze
groepering en hen te negeren. Voorts moet er bij de Ned.
regering op worden aangedrongen hen zo spoedig mogelijk naar
huis (Indon.) te zenden.
Noot: Het betreffende rondschrijven waarin de namen staan va
het bestuur van APIM, is als bijlage bij dit rapport
gevoegd.
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APA ITTJ OHGAÏTISASI API ~ MALUKÏÏ, DAÏÏ SIAPA ITÜ ORANG2KJA?

Pada tahun2 belakangan ini, terlihat pihak Indonesia Ambassade (KBRl)
sangat giat tjari djalan (methode) rupa2 matjaia untuk patahkan perdjuangc.n
kita R.M.S. Saleh satu methode jang dipakai ialah KBRl bersi^ap manis
(euepel) terhadap bangsa Maluku, jang dengan kata lann peran&kap baru
jcng dipakai untuk tangkcp orang2 R.M.S. itu, ialr.h harus budjuk mereka,
ïiarus diambil dengan litjin dan raanis, dan kalau perlu dibeli atau dibsjar dengan mahal djuga.
Ternjata sekarang, via si itu dan si ini, mnka orang denman 'gauipnng datang
masuk kelur.r kedutaan Indonesia itu, diraana disana merska diterima dengan
boik den manis sekali, sehingga bagi siapa jang tidak mengert-j siasnt ini,
terlebih bagi siapa jang tidak at&u belum mempunjai pendirian perdjucngan
jang kuat, incka tentu gampang eekali djatuh atau masuk perangkap musuh 5 ku.
Mereka jang datang itu di-terima oleh pegav/ai Ambassade (KBRl) jang diantaranja beberapa gadis2 Djawa jang. tjantik, jang sengadja didatangkan ke
Belanda untuk mendjalankan niaksud itu, mereka. disambut dengau sikup jang
manis (soras te overdreven) mereka diberi makan oleh Njonjs, Pieter Pelupessy,
sesudah kenjang baru berbitjara hati-keha.ti antara Bapa dongan anak2 jang
terhilang itu. Harus diakui begitu litjin siasat behkan rol siDjav/a begitu
-inatjam; sehingga ada beberapa paluhan Pemuda2 Lïaluku jang sudah djatuh dan
masuk perongkap Indonesia itu. Lïercka ditugaskan menjusun diri, dan r.pngasbi
initiatief' mengcdakan organisasi Pemxrda Ifcluku pro Indonesia jsng bernr.mr.
API-ïlciluku (Angkatan Peiauda Indonesia~Mr.luku). Organisasi API-Iïaluku ini
mempunjai tugcs dalam beberapa lapangan, antara lain: Tjari orang, Fropagand
Veiligheidsdienst dcri KBRI, Agentschcp dcri reisbxireau (lïTTHAS), dan teristimswa mereka dipakai untuk menentang pihak R.M.3. di Hederland ini.
Dengan kata lain, n pa jang mereka kerdjakrn tidak lairi adalah sebagai budak£
dan andjing2 si Djawa sadja. Ada orang jang kr.rena bodok, raereka belum nelih
bahajc dan akibat2nja pekerdjaan penghianct, tetr.pi rda c'juga oleh karenc
wang, raaka mata djadi glap, biar djual bangsa, r,sr,l kantong penuh, begitu
rendah dan hinr. pekerdjaan mereka itu.
Pimpinon organisasi API-Maluku adalah sebagai berikut: Sekretariat: D/A, To":
Asserlaan 8, Den Hacg - Tel. 070-633960.
Susuncn Bestir harian rdalah:
1. Ketua

: PRED SÜITELA

- Schepersweg 155» Breukelen

2. \7akil-Ketua:JOS USPESSY

- Frans Halsstraat 12, Almelo

3. Sekr. I

: V.T. LUÏCAS

- Volendanlnan 1056, Den Haag

: ELS KASTANJA

- Pr. Marijkestraat 9> Deventer

: ANNA PALAPESSY

- v. Oldenbarneveltstraat 32, Apeldoorn
- Dreef 200, Deventer

4.

"

II

5. Bend. I
6. "
II

: JAIIJA TIGELE

7. Komisaris : SAM.UMARELLA
8.
"
: SOEROTI.RTO

1.

: AHNIS O

- v. Oldenbarneveltstrart 98, Apeldoorn
- Graaf Ottostrr.nt 132, Rijssen

s BAS RESUBUN

- van 't Rijk 24, Kistelrode

: T. }D\TÜME1TA

9.
0.

"

- Talmastrar.t 9» tfaalvrijk
- Boekelaerstrant 4» Waarlijk
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SIAPAKAH MEREKA INI?

- Mereka ini adalah kaki tangan musuh (Rl) jang berbahcjc, kepacUx R.M.S.
(Penghicnat)
.
•
- Mereka ini adalah Pcmuda2 Mnluku jang tidak kuat pendirir.n, jr_ng
sudah tertipu.
- Mereka ini adalah orang2 jang malas tekerdja, tetapi mau trima vT-^ng
sadja.
•
•
- Mereka ini jang mendjatuhko.n nama R.M.S. divraktu nain bal di Arabon.
BAGAIMANA 3IKAP KIÏA ÏERIIADAP MEREKA?

-

Kita harue waspada betu!2 terhadap r,lat2 musuh ini.
Kita harus tolak mereka dari pergaulr.n kita dar. terapat kcdiamcn kita.
Kita harus mendesak Peiaerintah Beland,?., hr,rus lekas pulangkr.n mereka,
Kita htrus membelr. dan mempertr.hankr.n mn.ti2an perdjuangcn kiia jcng
hendak diru;<akan oleh musuh behkan siapr.pun.

Hei Putra dan Putri Maluku jang sedjati, bangun dan aadarlr.h akan naeib
bangaamu. Ljangan berikan dirinu titipu atau didjadjah oleh siapapun,
tetapi"baiklah ingat dan jakin engkau sudch bebas dan merdeka sedjak
tanggal 2 5 APRIL 1950»
. ' • • • -

's-GRAVEHHAGE,'20 januari..1973.
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Betr.: Aanslag op TAMASLA en MANÜSAHA.

Van
werd op 13-3-1973 vernomen
dat in kringen van de "noodregering" berichten de ronde doen
dat de APIM (een pro-R.I. gezinde jongerenorganisatie) op of
rond 25-^1973 (de dag van de proclamatie van de RM3), een
aanslag wi'l plegen op het leven van de twee leiders, t.w.:
TAMAELA en MANUSAMA.
Als gevolg hiervan heeft de 1'min. v. Def.* van de noodregering,
, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van
TAMASLA, besloten om de herdenking van de proclamatie van de
HMS op 25 april niet in het RAI-gebouw in Amsterdam te doen
plaatsvinden.
Hij acht dit gebouw minder geschikt om het afdoende te beveilig
Zijn gedachten gaan uit naar Alphen a/d Rijn.
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31.7.1973
oprichter/initiatiefnemer

van APIM

Op 25-6-1973 werd het volgende vernomen
die genoemd wordt als oprichter van de APIM zou
eind maart 1973 vanuit Indonesië in Nederland zijn aangekomen.
Hij zou het idee voor de oprichting van de APIM hebben gelanceerd en nader uitgewerkt, waarna het vanuit de Indonesisch'
ambassade h.t.l. ten uitvoer is gebracht.

ACD
v
'r'

&—

2 7 St?. ; '73

. .^

RAPPORT VAN C
AAN
: CFO
NO.
: 19.720
BETR. : A.P.I. - M.

25-9-1973

Op 3 -8-1973 werd
het volgende vernomen

Deze pro-Indonesisch gezinde militante
Molukkers zijn voornamelijk gestationeerd in Rijssen. De
leiding van deze groepering - ongeveer 300 Molukkers tellend
berust momenteel bij
Hij zal deze leiding echter niet lang behouden, daar de leiding regelmatig wisselt.
De bedoeling van het steeds wisselen van leider is ontdekking
zoveel mogelijk uit te sluiten. Regelmatig vergadert men,
voor zover bron weet voornamelijk in Zwolle of omgeving.
Deze vergaderingen worden zeer goed bezocht. Eén van deze
vergaderingen werd o.a. bijgewoond door
en leden
van de Indonesische Ambassade.
blijkt de grote
man achter de schermen te zijn. Hij leidt veelal de vergaderingen en zorgt voor het politieke tintje in de vergaderingen. In het verleden kwam op deze vergaderingen alleen de
acties ter sprake, thans wordt er meer en meer over politiek
gepraat, dank zij- de invloed van
De doelstelling van de A.P.I. - Maluku is het bewerkstelligei
van een eenheid onder de Zuid-Holukkers. Men wil TAMAELA en
MANUSAMA dwingen met elkaar te gaan samenwerken. Ie deze
samenwerking tot stand gebracht, dan dient men om de tafel
te gaan zitten.met de Indonesiërs.

-2-
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leder ander contact met welke mogendheid dan ook is uit den
boze. De beoogde eenheid onder de Molukkers zal, desnoods
door middel van geweld, tot stand moeten worden gebracht.
De leden behorend tot de A.P.l. - Maluku beweging hebben
overdag hun normale werk. Als er een actie is geplanned,
dan wordt deze altijd in de avond of nacht uitgevoerd. Men
heeft zich opgesplitst in cellen, die ieder een eigen waarschuwingssteem hebben. Bij een actie heeft men de beschikking over één Volkswagenbus en twee personenauto's. Het geheel doet zeer professioneel aan, maar is in wezen amateuristisch. Een drang naar avontuur moet voor velen de drijfveer zijn.

VERBINDING 31.

Nummeri10097/1.
Onderwerp iA.P.I.(M.)
Geen bijlagen.

datum

3 DEC. 1373
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..--"

november 1973.

Hierbij bericht ik u,dat
werd vernomen,dat de A.P.I.(M.) de
voortzetting zou zyn van de A.P.I.(Angkatan Pemuda Indonesia
een organisatie van Indonesische jongeren,die in de vijftiger
jaren zou zyn opgericht door wijlen president SOEKARNO.Deze o
ganisatie zou door de "generaals" zyn ontbonden omdat het ee
instrument was geworden in handen van de communisten.
De organisatie zou thans echter nog in tweeërlei vorm
opereren,te wetent
1.

Onder de naam Angkatan Perang Indonesia - (Vry vertaald
Indonesische strijdorganisatie.
Tot deze organisatie zouden behoren Indonesische jonger
die buiten Indonesië verblijven voor studiedoeleinden of ande
zins en waarvan de ouders wegens lidmaatschap van- of sympathieën voor de P.K.I. na de'^eneraalsputsoh" zouden ztfn gear
resteerd om vervolgens te worden geïnterneerd op Buru.
De organisatie zou haar geldmiddelen verkrijgen uit fond
sen,die wylen president SOEKARNO zou hebben ondergebracht b\
banken buiten Indonesië en die zouden worden beheerd door zjj
laatste echtgenote,Rathna DEWI.
Het hoofdkwartier van de organisatie zou zyn gevestigd
Albanië.In dit land zou ook het propagandamateriaal voor de
A.F.I. worden gedrukt.
In dit verband werd ook nog medegedeeld,dat de A.P.I. c
tactenvzou onderhouden met de Chinese Volksrepubliek.
De vraag of de A.P.I. wellicht ook relaties onderhield
met vertegenwoordigers van de Chinese Volksrepubliek in Nede
land werd bevestigend beantwoord.
Op de vraag door wie deze contacten werden onderhouden
werd medegedeeld,dat men dacht in de richting van
,lid van de Indonesische ambassade in den Haag en speciaa
belast met de behandeling van aangelegenheden betreffende de
in Nederland wonende Zuid-Molukkers.
Hoewel met betrekking tot de wyze waarop deze oontacter
werden onderhouden niets met zekerheid kon worden gezegd,dac
men in de richting van Amsterdam.
zou by zyn werk in dit verband een "rollensp«
spelen.Op de vraag wat met deze uitdrukking werd bedoeld,wei
ge antwoord, dat hij vermommingen gebruikte om niet te worden
herkend.

2.

Onder de naam Angkatan Pendjagan Indonesia/Maluku =
Veiligheidskorps van Indonesisch/Molukse jongeren.
Taak:Bescherming van in Nederland wonende Zuid-Molukke:
die zich solidair hebben verklaard met de regering SUHARTO.

-2-

Onder deze naam en met deze doelstellingen zou het korps bekend zijn aan de Indonesische ambassadeur in Nederland en bij
de Nederlandse autoriteiten.
Echter zou de feitelijke werkzaamheid van beide
genoemde organisaties gericht zyn op de omverwerping
van de regering SUHARTO.
"Einde"

Aan:
De heer hoofd van de
binnenlandse veiligheidsdienst,
te 's-G r a v e n h a g e .
Pres.Kennedylaan 25.
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Bijl.:

Van
werd op
12 oktober 1973 het volgende vernomen.
De in Nederland onder de naam APIM bekende organisatie moet niet gezien worden als een zelfstandige
organisatie. In feite is zij een afdeling van de
Ankatan Pemuda Indonesia die voor Europa het hoofdbestuur gevestigd heeft in Albanië.
In verscheidene West- en Oost Europese landen zijn
evenals in Nederland API-afdelingen gevestigd.
die landen zijn de leden vooral Indonesische
* t uden t en.
'De API is communistisch geinfecteerd,
Het Hoofd van de API(M) te Apeldoorn Ta
krijgt vaafc^logé's; zijnde Indonesiërs die
in communistische landen studeren.
Aant. CFO/
De API waarvanin.
Albanië een bureau is bevestigd, is
een op Peking georieteerde communistische organisat:
van Indonesische jongeren.
De API(M) is opgericht op initiatief van de Indonesische Ambassade. Gezien de politieke koers van hel
SUHARTO-bewind, is het wel zeer onwaarschijnlijk dal
haar vertegenwoordiging in Nederland het initiatief
neemt tot het oprichten van een "anti-groepering".
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Van
het navolgende vernomen :

werd op 5-11-1973

secretarie API-M, reist vaak naar Wenei
"Töeze reizen houden verband met zijn functie in het
API-M bestuur.
Niet bekend is yelke zijn bezigheden te Wenen zijn.
|- De Rl-diploroaatf
is als "man op de achtergrond nauw betrokken bij. de API(M) activiteiten.
Hij zou politiek gericht zijn op Peking, China en
geheime contacten onderhouden met Chinezen te
Amsterdam.
De API heeft te Amsterdam een propaganda centrum
waar ook propagandistische lectuur (afkomstig uit
het buitenland) wordt verkocht.
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Aan
Vliegende brigade APIM

Betreft

Bijl.:

Van

werd op 29-10.73
vernomen:

dat de APIM doende is een "vliegende
brigade" op te richten.
Deze brigade is bedoeld om bijstand te verlenen aan APIM-<
leden wanneer zij bedreigd worden door b.v. BP- of missieleden.
Met de leiding van deze brigade zou worden belast

301A10

RAPPORT VAN C
Aan

: CFO

No.
: 7V600
Betreft : API-Maluku.

d.d. 29-3-197^

D.t.v. ID-GP Utrecht werd op 11-12-1973
vernomen
dat de API-Maluku rechtstreeks ressorteert onder de macht van de Indonesische Ambassade.
De grote man achter de schermen van deze organisatie is de Ambassadefunctionariq
die in het land onder een schuilnaam werkt,
staat rechtstreeks in verbinding met}
en
. Beide laatsten
zijn niets anders dan orde'ruit voerders. De allereerste taak van de
API-Maluku is het zaaien van verdeeldheid onder de Zuid-Molukkers,
om zodoende hun kracht als een eenheid te breken. Een tweede belangrijke taak van de API-Maluku is het "zwart maken11 van hooggeplaatste Üuid-Molukkers;
Indien een Zuid-Molukker bereid is voor de Indonesiërs te werken,
dan wordt hem zeer veel beloofd als hij later naar Indonesië wil
terugkeren.
Wat TAMAELA en MANTJSAMA hier tegenover stellen is alleen geweld;
men wil kennelijk niet over een eventuele infiltratie in die
organisatie denken. Dit zal wel heel moeilijk zijn, aldus
,
gezien de mentaliteit van de Zuid-Molukkers,die nogal emotioneel
en opvliegend zijn, een tactische benadering of een afbreken van
binnenuit komt niet bij hen op.
De API_Maluku bestaat uit ongeveer M30 Zuid-Molukkers, voornamelijk jongeren. Deze organisatie is over geheel Nederland verdeeld,
met als hoofdcentrum Noord-Nederland, waar ook de vergaderingen
gehouden worden.
De acties, die door de API-Maluku worden uitgevoerd zijn geheim,
er wordt pas melding van gemaakt, nadat een actie is uitgevoerd.

CO
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AAN

: CFO

Mr. : 7-t/kr 21 JAN,
Betr.:

API-Maluku.

van ID-'Jtrecht werd op

. 1973 het volgen

de vernomen
De API-Maluku hbudi_iicli onder andere be^ig met verdachtmaking van de leden van de TAMA3LA en MANU3AMA groepen* Deze
verdachtmakingen bestaan uit hot vertellen van het leugenachtige verhaal van hun pro-Indonesie gezindheid. Men schroc
echter ook niet geweld tegen beide groeperingen te gebruiken
dit alles bedoelt een wig te drijven in deze gelederen.
De API-Malukü wil coüte que coüte tweedracht zaaien onder de
Zuidmolukkers. Door deze acties is onder de MANU3AMA en
TAMA3LA aanhangers een tegenstroming ontstaan, die tot een
tegenactie tegen de API-Maluku wil overgaan. Deze stroming
bestaat uit leden van de commando's en de KPK, onder leiding
van hun commandanten. Men heeft betreffende deze tegenacties
een vorm van samenwerking gevonden. Naar
vernam berust
deze samenwerking op mondeling gemaakte afspraken.
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Bijl.:

Op 28 februari 197^ werd
het volgende vernomen.
Het is niet uitgesloten dat op zaterdag 2 maart 197'
leden van de Angkatan Pemuda Indonesia-Maluku voor
de een of andere actie naar het woonoord Vaassen
zullen gaan.
De aard en objecten van een eventuele actie zijn
niet bekend.
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BETR.: API-Maluku

Op 5«11»73 werd van politie Apeldoorn, in gebouw "De Vlaswiek", Arnhemseweg 35^» het eenjarig bestaan gevierd van
de APIM.
De politie Apeldoorn werd hiervan tevoren door
in kennis gesteld.
De zaal werd besproken door mevrouw
, die
mededeelde dat de Rl-ambassade garant stond voor de kosten.
De rekeningen zouden evenwel voldaan worden door
Bas RESUBUN.
(zie bijl.l)
De feestavond zou opgeluisterd worden door een Moluks
dansgezelschap en een Moluks orkest, waarna er gelegenheid tot dansen zou zijn.
Men verwachtte 600 gasten w.o. een aantal leden van
êe Rl-ambassade.
De feestavond verliep zonder incidenten, maar werd slechts
bezocht door ca. 100 Molukkers, w.o. 6 lagere Rl-ambassadeleden, o.w. dhr
CD-auto's werden niet opgemerkt.
De avond werd geopend met een toespraak door de voorzitter
dhr Fred SUITELA (zie bijl.II)
Aan de aanwezigen werden de
API-M-statuten uitgereikt,
(zie bijl.III)
Voorafgaande aan de feestviering werd in de ochtend van
27.10.73 een ledenvergadering van de API-M gehouden in het
ontspanningslokaal van de woonwijk te Apeldoorn.

PANITYA PERAYAAN.HARI ULAHG TAHÏÏN
API-MALUKÏÏ YANG KE-I Dl NEDERLAND

ZAAL

: VLASWIEK

ARNHEMSEWEG

AANVANG

: 20.00u

ANNOUNCER

: MEVR. OMI SITANALA

APELDOORN

OPENINGSWOORD: DHR. BAS RESÜBÜN VOORZITTER FEESTCOMITÉ
DAARNA DHR. FRED SUITELA VOORZITTER API-MALUKU

ATTRACTIES

:
T O P O R K E S T
P U M A L R A

KOOR UIT NISTELRODE

OLV. ALO

WERMASUBUN
P U M A L R A
S E S J U N

DANSGROEP EVENEENS UIT NISTELRODE

API-M A L U K U

L O T E R I J

NB. CONSUMPTIES ZIJN VERKRIJGBAAR AAN DE BUFFET, TEGEN BETALING!

WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE EN GENOEGLIJKE AVOND

*ƒ
Toespraak, gehouden door de Voorzitter van API-KALUKU in Nederland, de heer Fred Suitela, voor de Indonesische Molukse Jongeren in Nederland, ter gelegenheid van de feestelijke herdenking
van het eenjarig bestaan van de organisatie API-MALUKU (Angkatan
Pemuda Iridonesia - Maluku), in de Zaal "Vlaswiek" te Apeldoorn.
27 OKTOBER

1973,

Zeer geachte aanwezigen,
Allereerst moge ik, mede namens de Angkatan Pemuda Indonesia-Kaluku
(API-M/iLUKU) in Nederland, mijn bijzondere dank en waardering betuigen
aan het gemeente-bestuur van Apeldoorn en aan de gemeente-politie,
die ons de gelegenheid om medewerking en bescherming heeft gegeven.
Vervolgens wens ik mijn dank uit te spreken aan u allen, die de moeite
hebben willen nemen ora dit herdenkingsfeest van het één jaar bestaan
van AP1-MALUKU thans Biede te vieren.
Zeer geachte aanwezigen,
•Zoals u weet, de API-MALUKU heeft onlangs gezegd, wij zijn bereid met
wie dan ook samen te werken en begrip te kweken.
Thans zeg ik, wij willen graag met een ieder vrienden maken en vrienden worden. En om dit te realiseren, moeten wij de fouten - in het
verleden begaan - te vergeten en te vergeven.
In de sfeer van vergeten en vergeven, willen wij, de API-MALUKU dit
feest waardig vieren.
De API-MALUKU heeft een doelstelling en dat kunt u in de statuten
vinden.
De API-MALUKU is gaande met de hier te lande gevestigde organisaties,
instellingen of lichamen werkzaam voor doeleinden zoals in de doelstelling genoemd, samen te werken.
De API-MALUKU is een onafhankelijk organisatie.
De API-MALUKU is geen orgaan van de één of andera Indonesische regeringsinstanties.
Daarom, broeders, als er iemand de indruk heeft en durft te zeggen
dat de API-MALUKU een orgaan is van de Indonesische Ambassade, is dit
absoluut onjuist.
Uij, jongeren van API-MÜLUKU zijn Indonesiërs, als Indonesiërs zijnde,
voelen wij vanzelfsprekend de vertegenwoordiging van de Indonesische
Regering in het buitenland (Nederland) te moeten beschermen.
Zeer geachte aanwezigen,
De banden Indonesia-Nederland zijn thans hechter dan ooit tevoren.
Laten wij dan broeders naar een goede en juiste oplossing zoeken.
Hat wij wensen te bereiken is een menswaardige bestaan en een oplossing
voor de fundamentele menselijke rechten.
Laten v/ij strijden voor en medewerken aan de verbetering van ons lot,
waar ook ter weiSsld, opdat ons allen een menswaardige bestaan mogen
genieten.
Laten wij werken voor onze nageslachten.
Alhoewel het bitter is, moeten wij inslikken. Voor deze mensen werken
wij, want als wij dit niet doen dan meen ik te moeten zeggen, wanneer
wjj niet rneer op deze aarde zyn dan hebben v/j]' voor Hem, onze voorouders
en onze nageslachten gezondigd.
Waar u wonen wilt, is aan u overgelaten, want deze aarde is van ons
allen.
Ik wil thans zeggen, dat alle misverstanden van voorheen, alle vergissingen in het verleden, door ons vergeten moeten v/orden en dat
wij een nieuwe bladzijde in de geschiedenis moeten opslaan.
Laten wij dan thans van onze Herdenkingsfeest genieten.
X

Ik dank u .

/"
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Naam, Zetel.
Artikel 1.
De organisatie draagt de naam /Angkatan Pemuda Indonesia-Maluku"
(A.P.I.-Maluku); ( = de nakomelingen van de Ambonese ex-Knil militairen en hun familie-leden) in Nederland, en is gevestigd te
D o e 1.
Artikel 2.
De organisatie heeft tot doel: het bevorderen en uitvoeren van
maatschappelijk dienstverlening en sociaal cultureel werk in de
ruimste zin voornamelijk onvattend de"" Molukse Gemeenschaprin het
algemeen en ten behoeve van haar leden in het bijzonder.
Middelen.
Artikel 3De
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

organisatie tracht haar doel te bereiken door:
Het verlenen van hulp aan groepen, personen en gezinnen;
Het stimuleren en het begeleiden van initiatieven;
Het stimuleren van- en het hulp verlenen aan instellingen,
organisaties en groepen wier aktiviteiten overeenkomen met
de doelstelling van de organisatie;
Het coördineren van de aktiviteiten van de onder c genoemde
instellingen, organisatie en groepenj
Het voeren van overleg met de Indonesische- en de Nederlandse
Hegering, het bevorderen van overleg en het tot stand brengen
van samenwerking tussen de onder c genoemde instellingen, organisaties en groepen onderling en de Indonesische- en de Nederlandse overheid;
Het aanstellen van deskundige krachten;
Het verrichten van al die werkzaamheden en het toepassen van
die wettige middelen en werkwijzen welke strekken tot het bereiken van het gestelde doel;
Aangeslotenen.

Artikel k.
De in Nederland gevestigde organisaties of andere rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen of lichamen, werkzaam voor doeleinden zoals in artikel 2 genoemd, kunnen door het bestuur als
aangeslotenen worden toegelaten.
Artikel^.
Het bestuur van de organisatie, bestaat uit tenminste elf leden;
De bestuursleden zijn:
1. a. een voorzitter,
b. een vice-voorzitter,
c. een secretaris,
d. een penningmeester,
en overige bestuursleden.
2. Het bestuur wordt door de leden gekozen.
3. Het bestuur kan aan instellingen, die geacht worden in het
werkgebied der organisatie we'rkzaamheden te verrichten, die
in overeenstemming zijn met de doelstelling van de organisatie,
het recht verlenen een of meer bestuursleden aan te v/ijzen.
if. Het bestuur .....

- 2k. Het bestuur kan zelf een of meer bestuursleden aantrekken, die
geacht kunnen worden in staat te zijn een effectieve bijdrage te
leveren aan de verwerkelijking van de doelstelling der organisatie.
Artikel 6.
De leden van het bestuur dienen wwonachtig te zijn in Nederland.
Artikel 7.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris,
een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen.
Het bestuur kan zich doen bijstaan door adviseurs.
Artikel 8.
De leden van het bestuur hebben zitting voor de tijd van vier jaren.
Zij treden af volgens een rooster nader bij reglement vast te stellen.
Aftredende bestuursleden zijn ten hoogste tweemaal achtereenvolgens
terstond herkiesbaar.
Behalve door periodieke aftreding eindigt het bestuurs-lidmaatschap:
- door vertrek buiten het werkgebied van de organisatie;
- door schriftelijke kennisgeving aan het dagelijks bestuur der organisatie dat men zijn/haar lidmaatschap wenst te beëindigen;
- door ontslag op grond van het feit dat het betrokken bestuurslid
naar het oordeel van het bestuur duidelijk in strijd handelt met de
doelstelling en de belangen van de organisatie;
- op 31 december van het jaar waarin het bestuurslid de leeftijd van
vijf en vijgtig jaar heeft bereikt.
Een bestuurslid dat zijn/haar voorganger tussentijds is opgevolgd,
heeft zitting zolang zijn/haar voorganger volgens rooster zitting
zou hebben.
Artikel 9.
Het bestuur wordt buiten de organisatie door de voorzitter en de
secretaris vertegenwoordigd, en is bevoegd tot alle rechtshandelingen.
Het bestuur bepaalt het beleid van de organisatie.
Aan het bestuur zijn voorbehouden de beslissingen omtrent:
- het aanvragen en aanvaarden van subsidies, waaraan voorwaarden
zijn verbonden;
- het aankopen en verkrijgen van onroerende goederen voor de organisatie; het bezwaren en vervreemden van zodanige eigendommen;
- het aanvaarden van schenkingen, legaten en erfstellingen, deze
laatste echter alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving;
- het voeren van rechtsgedignen;
- alle andere zaken, die krachtens de statuten aan het bestuur
zijn voorbehouden.
Het dagelijks bestuur is belast met de beleidsvorming en voorbereiding, de uitvoei'ing van de besluiten van het bestuur en de dagelijkse leiding.
liet laat zich daartoe, wat de dagelijkse werkzaamheden betreft, bijstaan door een deskundige in en/of buiten de organisatie.
Artikel 10.
Ter uitvoering van een besluit wordt de organisatie tegenover derden gebonden door de handtekeningen van voorzitter en secretaris
van het bestuur, v/aar het financiële zaken betreft door de handtekeningen van voorzitter en penningmeester van het bestuur.
Vergaderingen.
Artikel 11.
Het bestuur vergadert meerdere keren per jaar en voorts zo vaak
het

- 3het dagelijks bestuur dit wenselijk acht, dan viel tenminste twee/
derde deel van het bestuur bij aangetekend schrijven gericht aan
de secretaris een daartoe strekkend en gemotiveerd verzoek indienen bij het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur vergadert, zo dikwijls de voorzitter, dan wel
tv;ee andere leden van het dagelijks bestuur dit wenselijk achten.
Besluitvorming.
Artikel 12.
Het bestuur en het dagelijks bestuur kunnen geen besluit nemen,
indien minder dan de helft van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is.
Voorstellen, waarover om deze reden geen besluit kan worden genomen
kunnen opnieuw aan de orde gesteld worden in een tenminste acht
clagen en ten hoogste vier weken later te houden vergadering, v/elke
alsdan daarover kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden behoudens het bepaalde in artikel 22.
Ieder bestuurslid heeft één stem. Voorzover in de statuten niet
anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid
van stemmen. Over zaken wordt schriftelijk of mondeling gestemd,
over personen schriftelijk bij gesloten briefjes.
Staken de stemmen over enig voorstel, dan wordt dit voorstel geacht
te zijn verworpen. Heeft bij een benoeming bij de eerste stemming niemand de meerderheid behaald, dan heeft een tweede vrije stemming
pjLaats. Behaald ook daarbij niemand de meerderheid dan heeft een
herstemming plaats tussen de twee personen, die het grootste aantal
stemmen op zich verenigden. Zouden meer dan twee personen voor de
herstemming in aanmerking komen, dan heeft een tussensternming plaats
om te beslissen wie van degenen, die een gelijk aantal stemmen behaalden, voor de herstemming zuilen komen. Tussen degenen die bij
een tussenster.raing een gelijk aantal stemmen behalen, beslist het
lot. Staken de stemmen bij een herstemming» dan beslist eveneens het
lot. Blanko stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te
zijn uitgebracht.
Artikel 13.
Benoeming, salariëring, schorsing en ontslag van het personeel geschieden door het bestuur, dat deze bevoegdheid krachtens bij huishoudelijk reglement te stellen regelen aan het dagelijks bestuur.
Bij benoeming van personeel houdt het bestuur zoveel mogelijk rekening met de levensinzichten in het werkgebied en met de opgestelde
voordracht door de betreffende commissie.
Commissie.
Artikel 1*t-.
Voor de behartiging van bepaalde werksoorten die in overstemming
zijn met de doelstelling van de organisatie roept het bestuur commissies in het leven.
Taak, bevoegdheid en samenstelling van elke commissie wordt bij reglement vastgesteld.
Financiën, begroting en rekening.
Artikel 15.
De geldmiddelen der organisatie bestaan uit:
- ëubsidies van het rijk;
- inleggelden en contributies;
- vrijwillige bijdragen;
- vergoeding van verleende diensten;
- algemene inzamelingen;
- erfstellingen en legaten;
- donaties en schenkingen;
- anders baten.

Artikel 16.

- If _
Artikel 16.
Het bestuur draagt zorg voor een doelmatig financieel beleid en
voor een zorgvuldige administratie.
Het bestuur draagt de jaarlijkse controle op de boekhouding en de
kas der organisatie op aan een erkend accountant aangesloten bij
het Niva of Vaga.
Het boekjaar der organisatie is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 17.
Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks tijdig een begroting voor elke
werksoort voor het komende boekjaar ter goedkeuring aan het bestuur.
Het dagelijks bestuur legt jaarlijks vóór één juli aan het bestuur/
leden ter goedkeuring over een balans per één en dertig december
van het afgelopen boekjaar en een rekeaing en verantwoording over
dat jaar vergezeld van het rapport van de accountant.
Jaarverslag.
Artikel 18.
Het dagelijks bestuur brengt jaarlijks v66r één juni een verslag uit
van de werkzaamheden van de organisatie in het afgelopen kalenderjaar.
Artikel 19.
De in artikel 1? en 18 genoemde jaarstukken worden nadat zij, voor
zover nodig zijn goedgekeurd, toegezonden aan de subsidiërende orgaan.
Artikel 20.
Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd aan het bestuur.
Het nieuwe lidmaatschap dient door een aantal leden te v/orden aanbevolen. De organisatie kent naast leden ook ere-leden en donateurs.
Reglementen.
Artjkel 21.
Het bestuur regelt bij één of meer reglementen al hetgeen naar zijn
oordeel nadere regeling zal behoeven. Deze reglementen mogen geen
bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met de in deze organisatieakte gemaakte bepalingen.
Wijziging en opheffing.
Artikel 22.
a. Tot wijziging van de statuten of ontbinding van de organisatie
kan slechts worden besloten in een opzettelijk daartoe belegde
vergadering van het bestuur, waarin tenminste drie/vierde deel
van het aantal bestuursleden aanwezig is en met een meerderheid
van tenminste twee/derde deel van' het aantal geldig uitgebrachte
stemmen.
b. Een besluit tot ontbinding van de organisatie is niet geldig,
indien het voorstel daartoe niet tenminste vier weken voor de
betreffende vergadering ter inzage van het bestuur is gebracht.
Het dient tevens in te houden, wie als vereffenaar(s) zal
(zullen) optreden.
c. Bij ontbinding van de organisatie wordt aan een na likwidatie
eventueel resterend batig saldo door het bestuur een bestemming
gegeven, zoveel mogelijk overeenkomende met het doel der organisatie.
***vtl***

ACD

datum

05APR.1974

CO
b.

C (

d.

) nr.:

Aan

: CFO

Betreft

:

Aanwezigheid van APIM-leden te A8sen.

Bijl.:

Op 5 maart 197^ werd
gende vernomen :

het vol-

hebben geruchten bereikt volgens welke in het
weekeinde van 23-2k februari jl. enige topfiguren
van de Angkatan Pemuda Indonesia Maluku_hebben overnacht in Hotel de Brink te Assen.
Het is echter ook mogelijk -aldus
- dat enige
belangrijke Indonesiërs in dat hotel hebben overnacht en dat een soort bewakingsdienst is uitgevoerd
door APIM-ledan.
Ce door de KPK gesignaleerde aanwezigheid van enige
auto's uit Bijssen en Vaassen (twee plaatsen waar
nogal wat APIM-leden wonen) zou hierop kunnen
duiden.

301A10

datum

22APR.1974

CO
b.

C

nr.:
CFO

Aan
Betreft

d.

:

Molukse gemeenschap Deventer.

Bijl.:

Op 22.3.7^ werd het navolgende vernomen

Omstreeks begin febr. '7^ heeft de APIM een petitie aangeboden aan de Minister van BuZa, de Hr. Van der STOÏÏL, waarin
volgens punt 9 wordt aangedrongen op ontkenning c.q. elimineren van de RMS-bewegingen in Nederland.
Dit leidde er toe_£lat in de Molukse gemeenschap te Deventer
op initiatief van"
, een actie werd ondernomen waarbij handtekeningen werden verzameld, met het doel
de 2 APIM wijkraadleden te dwingen, af te treden.
Een en ander werd ondersteund door de BP-leden te Deventer
Tijdens een vergadering op 17«3«7^ werd de Wijkraad ontbonden en als tijdelijk Wijkraadhoofd gekozen de Molukker
. Deze vergadering liep op een vechtpartij uit waarbij
enige klappen had te incasseren
De situatie in (ie Molukse gemeenschap te Deventer is sindsdien gespannen en van MK en BP-zijde samen werden enkele
APIM-gezinden bedreigd, t.w. :
de families.^

Van APIM zijde wil men de zaak niet op de spits drijven en
wil men graag tot een vergelijk komen.

301A10

datum 2 2 ME11974
CO
b.

C

d.

d.d.

nr.:

Aan

CFO

Betreft

APIM

Bijl.:

Op 19-*

werd
het volgende

vernomen
De APIM werd in 1972

opgericht en telt nu ca.

1200

leden over Nederland verspreid.
APIM-leden worden als het ware "dagelijk" door RMSleden bedreigd middels anonieme telefoontjes en
brieven.
De APIm-leden zijn pro R.l. maar hebben niet allen
een El-paspoort. Vel zijn zij bij de Rl-aabassade

geregistreerd.
Overigens zijn bij de BI-ambassade 12000 in Nederlan

verblijvende Molukkers geregistreerd, allen antiRMSers.

301A10

ACD
datum

22MEI1974
CO

b.
C

d.

d.d.

nr.:

Aan

CFO

Betreft

APIM.

Bijl.:

Op 29-4-1971* werd
het volgende vernomen.
De 1200 leden van de APIM hebben zich duidelijk uitgesproken voorstander te zijn van de R.I. en vijzen de
RMS af.
Naast deze groep zijn in Nederland nog 15000 Molukkers
die de RMS afwijzen maar nog niet duide^k hebben gesteld
dat zij pro R.I. zijn. Dit zijn de z.g.n. TJBWGATlfi < Molukk<
afkomstig uit de Z/0-aolukken; o.a. de Keiezen.
Deze grote groep wil absoluut niets te naken hebben en
zeker niet overheerst worden door de RMS beweging in
Nederland (In totaal ook niet meer dan 150OO leden).
Reeds geruime tijd bestaat er onder de Tengara Molukkers
behoefte om een Ttfhgara organisatie in het leven te roepe:
als tegenwicht van de RMS organisaties.
Hoewel nog helemaal niets vaststaat,bestaat de mogelijkheid dat er een nieuwe Tengara organisatie komt waar de
APIM in opgaat.
De APIM heeft een ordedienst die aangeduid wordt met
"Tata Tertisp". Teréfè *
Voorts beschikt de APIM over een kleine inlichtingendiens
die echter over ettelijke informanten beschikt onder de
BP- en MM-aanhangers.
Met deze dienst is belast:
die tevens de
voorlichtingsdienst behartigt
Tevens is hij commissaris in het APIM bestuur.

301 Al O

c;.,.
b.

Verbinding: No. 12.
Doss.: 170/225.
^Pnderwerp: Demonstratie API-MALUKU.

2 8 JAÏ\ .:/•»
/

d.

23 januari 1974.

OijlageP: 1.
Op 18 januari 1974 heeft

^
—

namens de Molukse Jongerenorganisatie "API-MALUKU" (Angkatan Pemuda Indonesia Maluku), vergunning gevraagd tot het houden van een demonstratie op de luchthaven Schiphol.
c
De bedoeling was op maandag 21 januari l974 c
Schiphol aan de Minister van Buitenlandse Zaken Mr.JSJ.
van der Stoel, vóór dat hij zijn reis naar Indonesië
zou aanvangen, een Resolutie van de API-MALUKU te overhandigen.
Voor de voorgenomen demonstratie op Schiphol
werd geen vergunning verleend.
Toestemming werd gegeven om de demonstratie 1
's-Gravenhage te houden en de Resolutie op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Plein 23*te overhandigen.
Op 20 januari 1974- omstreeks IJ.00 uur verzamelden zich de demonstranten - API-MALUKU-leden - op hè
Centraal Station te 's-Gravenhage.
De vergunning tot het houden van de demonstrj
tie werd hen door de Gemeentepolitie 's-Gravenhage monc
ling verleend.
Omstreeks 14.15 uur stelden zich 39 demonstrj
ten in optochtformatie op. Tevoren werd de te volgen
route naar het Plein met de Politie "besproken. De demoi
stranten droegen spandoeken met zich mee, waarop de vo]
gende teksten te lezen waren:
1. Bezoek v.d. Stoel aan Indonesië mag niet inmengen
in interne zaken van Indonesië.
2. Stop ophitsing Molukkers tegen Molukkers en tot beledigingen van eigen volk in Indonesië.
3. Een eerlijke en menselijke oplossing voor het Molukse probleem in Nederland. Smeerlappen.
4. Nederland schudt de hand van Indonesië maar knipoog
naar de R.M.S. Stop politiek van verdeel en heers
van het kolonialisme.
5. Berekening Nederlandse Regering in jaar 2000,
Molukkers in Nederland weggerot zonder onkosten.
- 6. R.M.S. -

- 26. R.M.S. wordt niet erkend toen worden faciliteiten,
prioriteiten en steun gegeven. Dat is de Nederlandse
Regering.
Bén Molukker liep voorop met een spandoekje
waarop de letters R.M.S. Hij had een masker op, dat een
ezelskop voorstelde.
De formatie werd afgesloten door een Volkswagenbus waarop een rood-witte vlag en een spandoek met
API-MALUKU daarop geschilderd waren vastgemaakt.
Onderwe^g werden kopieën van de Resolutie,die
aan de Minister van Buiteiandse Zaken zou worden overhandigd, verspreid. Een exemplaar hiervan wordt "bij dit
rapport gevoegd.
Omstreeks 15«00 uur arriveerden de demonstran
ten "bij het gebouw van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, Plein 23• Een uittredende delegatie van zes personen werd in het gebouw toegelaten, waar zij door de
heer
, sous-chef bij Directie Oosten
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;werden ontvangen. De Resolutie werd de heer
ter hand gestel
De zes delegatieleden waren:

Na het aanbieden van de Resolutie werd de demonstratie omstreeks 15»30 uur voor het gebouw van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken ontbonden.
Als enig$tfe plaats gevonden incident kan worden vermeld, dat toen Minister Van der Stoel om omstre*
15.10 uur het gebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken binnentrad, door een Zuid-Molukker uit de demonstrerende groep werd geroepen^"Van der Stoel bo%,
kolonialist, sadist".
Deze uitroep werd door de anderen niet overgenomen.

p
API - MALUKU
( Angkatan Pemuda Indonesia - Maluku )
IN NEDERLAND
Sekretariaat : Volendamlaan 1058, 's-Gravenhsge.

's-Gravenhage, 21 Januari 1974-.
A a n
Z.E. De Minister van Buitenlandse Zeken,
MR. M. VAN DER STOEL,
P l e i n 25,
' S - G R A V E N H A G E .
No.: 181?V03/Sek.
R E S O L U T I E .
De Molukse Jongeren in Nederland mede namens onze ouders in
Nederland, die door de Nederlandse Regering uit Indonesia naar
Nederland zijn overgebracht, overhandigen hierbij de volgende
resolutie :
1. Dat U in Uw bezoek aan Indonesia het probleem van ons Molukkers in Nederland met de Indonesische Regering bespreekt
voor een oplossing van dit probleem van ons Molukkers die
meer dan 25 jaren lang als een kudde vee en erger zijn behandeld in Nederland.
2. Dat oprechtheid en eerlijkheid getoond wordt in de besprekir
ngen met de Indonesische Regering omda-t het probleem van de
Molukkers in Nederland niet een politiek probleem is, maar
een sociaal probleem waardoor iedere medewerking van de
Indonesische Regering gewaardeerd moet worden.
5.. Dat U in Uw bezoek aan Indonesia U niet inmengt in interne
zaken van Indonesia.
4. Dat U ervan bewust bent dat al Uw progressieve uitlatingen
gericht aan noden buiten Nederland ten allen tijde tot hypocritie veroordeeld worden of zelfs als hongerige politieke
belangen zolang het probleem van de Molukkers in Nederland
daarnaast genegeerd wordt.

Er is geen criminologisch moreel verschil tussen Hitlervergassingen en vergastarbeidering van de Molukkers in
de galeien van menselijke machinering in mechanisatie bedrijven in Nederland.
Wij zijn kundig van de berekeningen van de Nederlandse Regering dat in het jaar 2000, vrij Molukkers verpletterd zijn
zolang wij Molukkers tegenelkasr worden opgehitst, ver-Indianiseerd worden in ghetto's in de achterlanden en niet geintegreerd worden in de Nederlandse maatschappij en dat
vooral elke identiteit associatie met Indonesia zolang wij
in Nederland zijn, verhinderd moet worden, want het nieuwe
en vrije Indonesia is geen land dat met zich laat spotten
en eisen zal stellen van gelijkheid en respekt.
Op deze wijze hebt U geen cent aan ons uit te geven zeker
nu niet, nadat al onze vooraanstaanden en intellektuelen
door U opgekocht zijn met dikke pensioenen, sinecures of
zelfs met financiële omkoperijen zodat hun belangen aangehaakt zijn aan Uw willens-en-wensen. Erger zelfs dat deze
mensen gekommandeerd worden door Uw diktatuur klein-ambtenaren.
U protesteert tegen martelingen in andere landen, maar weet
U dat in het Jaar des Heeren 1973 zwaar gebouv/de politieagenten een Molukse dominee ven ?1 jssr met J-man molesteerden met schoppen en slagen, hem menige mslen opgetild en
tegen de grond gegooid hebben; zijn toegesnelde zoon met een
hoofdschot van 3 meter afstand neergehaald is en zijn andere
broer met. de handen op de rug geboeid bleven slaan en trappen, ondanks hij schrreuwend van pijn om genade gilde!
Wij vragen om de regeling van de status en rechten van onze
ouders als KNIL-militairen die na 23 jaren nog steeds' genegeerd v/orden.
Alle Molukse intellektuelen in Nederland zijn reeds in Uw zak
en van hen kunnen wij niets meer verwachten in het behartigen
van onze reële, materiële, sociale en culturele nood.
Onze ouders zijn wel gelijke sociale wetgeving toebedeeld als
een Nederlandse burger maar hebben niet de capaciteit en training gekregen om te concurreren in de harde wedijver van Uw

- 3arbeidsmarkt en te leven in Uw strenge maatschappij.
Dat slechts ten hoogste 10$ van hen Nederlands spreken
is een crimineel bewijs ven. de sociale begeleiding toen
zij als jonge mannen en jonge vrouwen 23 jeren geleden
naar Nederland overgebracht werden.
Op ons jongeren werd de schoolplicht niet doorgevoerd,

zodat het overgrote deel van ons jongeren het lot wacht
van gastarbeiderschap of erger zelfs, want wij hebben geen

land van herkomst om ernaar toe te werken met warme liefde
en hunkerende hoop zoals de gastarbeiders.
Wij vragen U om faciliteiten voor her- en bijscholing zodat
wij ons uit ons sociaal drijfzand kunnen helpen waarin wij
buiten onze schuld en door Uw toedoen in zijn gezakt.
In deze situatie waarin onze ouders en wij jongeren ons be-

vinden leent gelegenheid of stimuleert zelfs manipulaties
van derden. Wij vragen U geen gebruik te maken van zulke
manipulaties om ons tegenelkaar op te hitsen of op te ruien
tegen de Indonesische Regering of Indonesische Ambassade.
8. Allereerst in naam van de beschaving en in volle bewustzijn
van wat Indonesië voor ons kan doen en reeds gedaan heeft,
nota bene een volk die wij door de eeuwen heen geholpen hebben de vrijheid te vertrappen, verzoeken wij U aan de Indonesische Regering voor ons om vergiffenis te vragen.
De schandelijke daad van verbranding van de Indonesische
vlag die ver buiten de grenzen van Indonesië een symbool is
van patriottisme en de vrijheidsstrijd tegen kolonialisme is
een schandvlek voor Nederland.
9. Dat U niet slechts bij monde verklaart dat Nederland de zogenaamde R. M. S. niet erkent, maar dat U dit ook uit en manifesteert op konkrete wijze in de handelingen van de Nederlandse Regering de R. M. S. van de Nederlandse bodem weghaalt,
Hoogachtend,
Voorzitter,

V.T.LjCAS.

~~~~ -- 'FRED SUITELA
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Aan

: CFO

Betreft

: API-Maluku

d.d.

Bijl.:

deed op 11.4.7^ de navolgende mededelingen:
De APIM is geen, politieke organisatie, maar houdt zich
bezig met sociaal en cultureel werk onder de Molukkers
met Indonesische nationaliteit.
De APIM telt thans ca. 1.200 leden, allen jongeren, omdat
de APIM een jongerenorganisatie is.
De leden betalen geen contributie.
Als de vereniging geld nodig heeft, wordt dit onder de
leden ingezameld.
De Rl-ambassade verstrekt geen gelden aan APIM.
De APIM is pro-SI.
Hierdoor worden deleden a.h.w. doorlopend bedreigd door
RMS-aanhangersöm zich (indien noodzakelijk) te kunnen verweren tegen
aanvallen van RMS-zijde (KPK/commando1s) werd in de APIM
een soort veiligheidskorps (API-Keamanan) geformeerd, dat
onder leiding staat van,
Dit veiligheidskorps ia «geen staande organisatie zoals de
KPK maar bestaat slechts uit mensen, die tevoren zijn aangewezen en opgeroepen worden als dit noodzakelijk is.
Uit deze mensen is een kleine vaste groep gevormd (GeraJ^an
Kilap) die tot doel heeft te zorgen voor de beveiliging
van de Rl-ambassade, op tijdstippen dat er RMS-dreiging.is.
groep bestaat uit .de navolgende personen:

Wanneer deze mensen op de ambassade verblijven, ontvangen
zij hiervoor van de Rl-ambassade een kleine dagvergoeding
(+_ f 25,- p-p.) plus eetgeld en transportkosten.
Dit wordt uitbetaald aan
, die het dan weer aan de
betrokkenen uitbetaalt.
Hierdoor is enige ruzie ontstaan tussen
en
beschuldigt
ervan een deel van de uit te
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keren vergoeding zelf te houden.
heeft zich dan ook teruggetrokken uit de Gerakan
Kilap; wél is hij APIM-lid gebleven.
Gezien in het kader van verdediging/intimidatie van RMSzijde is het nodig, dat de APIM over inlichtingen beschikt
inzake plannen van de EMS, gericht tegen APIM en/of RIobjecten.
Belast met dit "inlichtingenwerk"zijn:
Ter verkrijging van deze inlichtingen maken zij gebruik
van familie-, pella- en dorpsgenoten, die behoren tot
EMS-groeperingen.
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datum

1 1 SEP. 1S7i

RAPPORT VAM C/CFO
Aan

: CFO

No.

:

Betreft

: Molukse personen en organisaties.

D.t.v. ID-GP Utrecht werd op 18.7-197^
het volgende vernomen:
De grote concentraties van de APIM bevinden zich in NoordLimburg, Rijssen en Zwolle. De grote man achter de APIM is op
dit moment
Binnen de APIM treden
steeds grotere stoornissen op doordat de Indonesische Ambassade
veel belooft maar niets doet en de jongeren willen daden zien.
stelt verder dat de KPK en de Missie Militair als organisaties eigenlijk niet meer bestaan, althans de zgn. leiders
hebben de zaken totaal niet meer in handen. Alles is in feite
uiteengevallen in kleine groepjes, soms van maar enkele personen en daarin schuilt volgens bron een enorm groot gevaar.
De leiding heeft de zaak totaal niet meer in handen en de
jongeren willen daden. Hij voorziet desperate acties tegen de
APIM van ex. KPK en/of Missie Militair leden. In verband met
de op 17«8.197^ te vieren onafhankelijkheid van Indonesië
wijst bron de ontvangstplaatsen van de Ind. ambassade aan als
plekken waar actie verwacht mag/moet worden. "Men" weet dat de
Ambassade en Consulaten bewaakt zijn; daar zal men niet op_treden maar wel bij de gelegenheidsontvangst<

-2-

-2-

Sèsumerend stelt bron dat de Zuid-Molukse organisaties in
Nederland niet meer te "infiltreren zijn, omdat alles in
kleine groepjes uiteengevallen is. Daardoor acht hij alles
des te gevaarlijker aangezien individuele acties niet te
voorkomen zullen zijn.]
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Betreft

: Samenwerking RMS'ers tegen APIM.

op 8.3.197^ van
vernomen
dat de APIM onlangs een aanval had willen
doen op de gemeente Soilde. In deze gemeente zou een vooraanstaand
lid van de MANUSAMA groepering wonen, dat men had willen ontvoeren.
De commando's in het noorden kregen hier lucht van en in samenwerking
met leden van MANUSAMA groepering is een verdedigingsplan opgesteld.
Deze samenwerking heeft geresulteerd in een zeer strenge bewaking van
de woning van de betrokken Zuid-Molukker. In de omgeving van de gemeente Smilde werd zeer intensief gepatrouilleerd. De aanval van de
APIM is niet gekomen, doordat zoals nu gezegd wordt, de APIM afgeschrikt werd van de zeer zware verdediging. Men is afgeschrikt door
het gezamelijke machtsvertoon.
vernam nog uit MM-kringen dat mei
de laatste tijd zeer goed kan opschieten met de tegenpartij, waarmee
wordt bedoeld de groep MANUSAMA. Er wordt meer en meer samengewerkt
Deze samenwerking was er in de toekomst misschien toch wel gekomen,
maar is nu door de APIM acties versneld.
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: Z.M. /

d.d.

APIM-Groningen

Bijl.:

Op 23-^-

werd via ID Marum

vernomen

.dat er een_gespannen~sfeer heerst tussen de KPK's in Marum en de
APIM-aanhangers uit Groningeji.
Laatstgenoemden hebben een aantal telefonische bedreigingen geuit tegen Z. Molukkers in Marum.
Volgens
was hierdoor een zodanige sfeer ontstaan,
dat wanneer APIM-aanhangers zich in Marum zouden vertonen deze "dood geschoten zouden worden".
De leden van de APIM-Groningen gaan iedere vrijdag naa:
"Den Haag".
Zij werken niet, maar hebben de beschikking over veel
geld e* rijden in nieuwe auto's.
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Aan

:

Betreft

: ' Herdenking 17/8 door Rl^ambassade.

v/^ (f

Bijl.:

Op 12.8.75 werd het navolgende vernomen
Op 18.8.75 houdt de El-ambassade een receptie in het congresgebouw, .carousglzaal.
Op 23.8.75 geeft de BI-ambassade een feestavond, in de Houtrusthallen van alle in Nederland verblijvende personen van
Indonesische nationaliteit.
Ter beveiliging van de Rl-ambassade en -residentie en ook
tijdens receptie en feestavond zal een bewakingseenheid van
de. APIM
aanwezig zijn.
Deze eenheid zal van 15/8 tot na 23.8.75 te Den Haag c.q.
Wassenaar zijn.
Deze bewaking geldt slechts een voorzorgsmaatregel, er vrorder
geen acties verwacht van de zijde van de RKS gericht tegen
de BI.
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