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RAPPORT.

In het kader van "politiek café'" vond op vrijdag 30 januari 1976 voor de eerste maal een bijeenkomst plaats in het cultureel centrum "De Arnoldushoeve*
te Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer» Het "politiek café*" is in het leven geroepen, voorlopig als expiriraent en zou volgens in plaatselijke bladen
verschenen publikaties gesteund worden dcor alle in de gemeenteraad van de
Haarlemmermeer vertegenwoordigende politieke partijen*
De vergader5.ng ving omstreeks 21 .00 uur aan niet een bezoekers-aantal van circa 15 personen, voornamelijk jongeren. Als sprekers voor deze avond waren uit
genodigd:

Als eerste inleider trad

op, die

een overzicht gaf van
historische ontwikkeling van de Zuid-Kolxxkse kwestie.
Dit overzicht bood -weinig spectaculaire gezichtspunten, hetgeen mede werd beïnvloed door de onstandigheid, dat
niet over het vermogen beschikte
de door hem voorgedragen zaak inet vuur te bepleiten. Zijn betoog hield niets
anders in, dan een samenvatting van hetgeen de achter ons liggende maanden vi
andere Zuid-ï.'olukse bronnen aan de persmedia is verstrekt. Somtijds riep hij
de hulp van
in om bepaalde zaken nader uiteen te kunbn zetten.
bleek over een betere betoogtrant te beschikken, alsmede de mogelijk
heid om de door hem behandelde punten op zijn toehoorders over te brengen, ïïi
schetste de stand van zaken, zoals deze zich na de gijzelingszaak in bijster
heeft ontwikkeld. Tijdens zijn toespraak werd de indruk ge-wekt, dat deze spre
- ker -

•Aan:
v
het Hoofd Binnenlandse eiligheidsdienst,
te Vs_ - G r a, v e n h a g e »

\r.58 h

- blad 2 -

spreker politiek meer geëngageerd -was dan zijn medestander
•
Uit de door
gedane mededelingen bleek, dat de aktie in Wijster
niet voor de volle honderd procent door hun groep werd verdedigd. Door
hen wordt meer gestreefd naar een nauwere integratie van Zuid-Kolukkers
in de 'ederlandse samenleving, hetgeen moet worden gerealiseerd door een
betere samenspraak en samenwerking op velerlei gebied en niet door akties
zoals in Wij ster heeft plaatsgevonden.
Zowel "Wijsèer" als "Amsterdam" werden echter wel gezien als objecten welk*
een min of meer "verstarde" kwestie nieuw leven hebben ingeblazen, maar vo!
gens spreker huldigde hij niet het standpunt, dat onder alle ons t and i ghe dei
het doel de middelen moest heiligen.
Van een revolutionaire opvatting tegen de gang van zaken in de ^ederlandse
samenleving met betrekking tot de Zuid-Holukse kwestie bleek de voordracht
van beide sprekers niet doortrokken te zijn. Men was een voorstander van
een betere integratie van de in Nederland verblijvende Zuid-Molukkers, vanwaar eventueel met steun van de Nederlandse regering aan verwezenlijking op
internationaal niveau aan het ideaal van de onafhankelijke staat der ZuidMolukkers kan worden gewerkt.
Naast deze steun tracht hun groepering contact te krijgen met guerilla£roeperingen elders in de wereld, met name in Zuid-Amerika. De gedachte di<
achter dit denkbeeld zit werd zodanig uitgelegd, dat men met behulp van deze groeperingen de Indonesische overheersing- zou kunnen bestrijden en "van
binnenuit uithollen". In hoeverre de inleider(s) in dit opzicht zeker warei
van hun zaak, kon moeilijk woröen vastgesteld, doch enige utopische overdrijving leek in dit geval aanwezig.
Het geheel ademde een geest van verzoening en beslist geen revolutionaire
opstelling tegenover de ^ederlandse overheid. Mogelijk zijn hun funct.ti.es
als welzijnswerkers aan deze opvattingen niet vreemd.
De door het publiek gestelde vragen hadden in hoofdzaak betrekking op de h:
torische gang van zaken en leverden geen gezichtspunten op welker relaterii
in dit verband van belang zouden zijn.
Juist op het moment, dat inleiders en belangstellenden in een beter gesprel
zouden geraken, moesten de inleiders dit vanwege hun vertrek te omstereeks
22.30 uur, afbreken. Sen en ander hield verband met het feit, dat beide
gast-sprekers per trein in Haarlem waren gearriveerd en vandaar per auto
waren afgehaald. Het vertrek vond in omgekeerde volgorde plaats, opdat zij
anders de nacht in de omgeving van Hoofddorp hadden moeten doorbrengen, hè'
geen vermoedelijk op de daaraan verbonden extra kosten is afgestuit.
Geconcludeerd kan worden, dat de bespreking van de Zuid-Eolukse kwestie in
het kader van het "politiek café'* niet in alle opzichten aan haar doel heel
beantwoord. Anderszins kan niet worden gezegd, dat de groep welke door dezt
inleiders wordt vertegenwoordigd, directe revolutionaire acties beoogd. Na<
re van belang zijnde gegevens van de door hen vertegenwoordigde groepering,
zijn niet bekend geworden.
Biade.

X

óf*/
Betreft:

Gerakan PATTIMURA-congres

*&%.
CO
b.

d.

Op zaterdag 1^.2.1976 werd in Bist, v; , Ha K v» n -. 4es
gehouden van de Gerankan PATTIMURA (s de Pattimura beweging).
Het congres begon~"om 10.30 uur en heeft geduurd tot 17«00 uur.
De agenda luidde:
10.30 u.- 11.00 u.: Ontvangst.
11.00 u«- 11.05 u.: Opening door
, die de discussie
zal begeleiden.
11.05 u«- 11i20'u.: Één korte inleiding, door
In zijn inleiding zal hij proberen het ontstaan van de PATTIMURA-beweging uit te
leggen en daarna zal hij trachten uitleg te
geven van de geschiedenis van de RMS.
Tenslotte zal hjj richtlijnen geven, die een
positieve bijdrage zouden kunnen leveren
voor een politiek program.
11.20 u.-11.30 u.
De mogelijkheid voor het stellen van vragen
n.a.v. de inleiding.
11.30 u.-13.00 u.
Leespauze.
Informatieve vragen n.a.v. het program.
13.30 U.-H.30 u.
14.30 u.-17.00 u.
Discussie
17.00 u.Verslag van de voorlopige evaluatie van de
dag.
Het thema van het congres is
a* Een herformulering van de RMS-ideologie.
b. Welzijnsvisie m.b.t. de Zuidmolukse gemeenschap*
c. Het Nederlands welzijnsbeleid verdoezelt de
RMS-ideologie.
d. De RMS-strijd in de contex van de emancipatiestrijd der onderdrukte volkeren.
Al deze aspecten zullen worden gegoten in de vorm van een politiek program, die door de Gerakan PATTIMURA aan de aanwezigen
ter discussie wordt gesteld.
Naast de pers zijn in principe alle ^uidmolukse Jongeren voor
dit congres uitgenodigd.
Voor zover bekend waren van de PM (de Zuidmolukse jongeren organisatie, die achter het beleid van MANU3AMA staat) aanwezig

- 2Op het congres waren 150 aanwezigen* die konden discussiëren
net een forum waarin zitting had:

De candidaatsscriptie: "De mogelijke gronden van agressie onder
de Molukse jongeren" van
werd als leidraad
gehanteerd.
De volgende aspecten zjjn volgens persberichten op het congres
aan de orde gekomen:
1. Het hanteren van het eonflictmodel by het streven naar een
RKS.
2. Politieke bewustwording en emancipatie.
- dit zou moeten dienen om de gewapende agressie om te vormen
tot een meer doelgerichte- en politieke bewustvorming van
verzet tegen de neo-koloniale overheersing van het SUHARTOregime.
J5. Een streven naar één politiek front met o.a. FRETILIN; de
militante Chinese minderheidsgroepen op Borneo en de verzetsorganisaties op Sumatra.
Uit
is verder bekend geworden, dat dit congres
is gehouden zonder dat de wijkraad in Sist hiervan op de hoogte
was-.gebracht.
betreurde het zeer, dat oen (het forum) de Badan
Persatuan, MANÜSAMA en de PM heeft aangevallen zonder een
alternatief te geven. Ken heeft tweedracht gezaaid i.p.v. een
bindende geest te creëren.
(Hoofd KPK), die het congres niet bygewoond heeft,
ontving van de PM een verslag van het congres en betreurde de
inbreng van de PM aanwezigen, die er veel neer tegen hadden
kunnen inbrengen.
De slotconclusie van de NRG, dat de knuppel die de PATTIMÜRA
aanhangers in het Molukse hdhderhok hebben gegooid, de Zuidmolukse
gemeenschap tot denken heeft gezet lijkt enigszins overtrokken.
Ten eerste, omdat de PM-bestuursleden zich beslist niet achter
de politieke stellingname van de PATTIMÜRA hebben kunnen stellen en ten tweede is het niet waarschijnlijk, dat de Zuidnolukkers in brede kring de toch wel moeilijke politieke benadering
als politieke bewustwording en politiek emancipatie van de
PATTIMÜRA aanhangers kunnen begrepen, uitbouwen en verdedigen.
In dit stadium is echter niet te constateren in hoeverre deze
politieke benadering van PATTIMÜRA de toch al zfc» verdeelde
Zuidmolukkers nog meer in moeilijkheden zal brengen.
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-3Enkele achter^ronds gegevens
Gerakan PATTIKURA = de beweging van PATTIMORA
^ PATÏIHDRA is een Molukse verzetsheld uit de
vorige eeuw.)
De Gerakan PATTIMURA is een Zuidraolukse studentenbeweging in
Nijmegene
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Bijl.:
Op 21.1.77 werd
het volgende vernomen:
Ten aanzJLen van de groep rond het blad'Madjalah Pattimura' verklaarde'
dat 'Pattimura' (onder feitelijke leiding van
'•
) geen echte politieke partij of vaste
groepering c.q. organisatie is. Het is meer een vrije beweging roncdit blad.
Erf{ is wel een bestuur, maar dat is niet door en uit de leden gekozen, maar heeft zichzelf in de loop der tijden gevormd. De bedoeling van dit 'bestuur' is voorlopig tweeledig, t. v/, ï
:
a* Tfen wil proberen vast te stellen of er een vaste organisatie
te vormen valt uit de Zuid Molukse jongeren in Nederland,
d.w.z. hoe groot is het werkelijke idealisme en de inzet van
deze jongeren, en
b. Hen tracht tot kadervorming te komen om -indien mogelijk'
t.a.t» de leiding van de Zuid Molukkers in Nederland over te
•
nemen van Manusama en Tamaela c.s»
,
Hierbij wordt gesteld:
'
— 'Pattimura1 is tegen geweld in ïïederland, in welke vorm dan
ook.
•
—
'Pattimura* is ^—voorzover het thans funktionerende bestuur
.betreft— politiek gematigd links. Men voelt aich aangetrokken
tot de PvdA» Verder is het bestuur .semi-intellectueel, d.w.z.
men trekt bewust academici aan, of tenminste lieden met een
'-.
middelbare of een daarmee gelijk^ te stellen opleiding, om met
succes de kadervorming ter hand te kunnen nemen,
— Een handicap bij één en ander is een chronisch gebrek aan voldoende financiële middelen.
— 'Pattimura1 heeft uit het bestuur a.h.w* secties gevormd die
zich speciaal zullen bezighouden met onderwerpen, zoals de
Zuid Molukkers in Nederland en de Zuid Molukken (dus buiten
Nederland).
Hen richt zich in de eerste plaats tot de jeugd (tot + 30 jaar)
althans tracht dat te doen.
'Pattimura' stelt zich ten doel op te komen voor *de onderdrukte volkeren' (dit ruim gezien) maar/net accent op delen van
Indonesië en speciaal de Zuid Molukken.
_
- 'Pattimura1 heeft wel kontakten gehad met het 'Komitee Onderdrukte Volken Indonesië' (waarin o..a» Perrarez c.s. aan de touwtjes trekken) maar toen men dóór had welke politieke achtergrond hier speelt, heeft men die relaties verbroken, c.££. laten
verwateren.

301A10 - 50662Z*
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'Pattimura* is anti RUS(Hanusaraa) en anti Missie Militair (Tamaela) omdat beide organisaties gefaald hebben en de Zuid Molukkerg vaak bedrogen.
Hoo groot de aanhang van 'Pattimura1 in Kederland is kan niet
exact worden vastgesteld, doordat men geen vaste organisatievorm kent. Zsker is dat de oplaag van het blad 'Jladjalak Paiticiura' steeds stijgende is en thans worden er per uitgegeven
nuraffier tussen de 500 en 600 exemplaren verkocht.
Ten aanzien van de 'organisaties' van Zuid Molukse jongeren in
Nederland wordt opgemerkt, dat die allemaal als droog zand aan
elkaar hangen. 'Pattimura' is thans nog het beste wat men kent.
Hen is. bezig om to trachten 'er één geheel van te maken' maar
dat gaat heel moeilijk en de vraag is of het lukt.
Het bestuur van 'Pattimura' bestaat uit tien personen, waarvan er zeven student zijn.
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Van
navolgende vernomen:

werd op 3-3-1977 het

Op 26-3-1977 houdt de G.P. te Nijmegen een confrontatie
meeting met de leden van de Commissie van Overleg»
Van de P.M. zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn.

301A10 - 506622*
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Demonstratie Indonesie-Comitl.

Bijl.:

Van
navolgende vernomen:

werd

het

Op donderdag 3-3-1977 werd door het Indonesie-Comitê een
demonstratie georganiseerd, gericht tegen de bouw van
Indonesische korvetten t.b.v. de Indonesische marine.
Op initiatief van
werd in Molukse kring aan
deze demonstratie ruchtbaarheid gegeven.

In de bedoeling lag dat een groot aantal Molukkers aan de
demonstratie zou deelaemen, o.m. ook de aangeslotenen bij
KOVI en Gerakan Pa&Lmura.
Omdat de demonstratie op een werkdag viel, konden velen
hieraan niet deelnemen.
Van Molukse zijde .bleef de opkomst dan ook beperkt tot
circa 20 personen,
S

Het totaal aantal demonstranten bedroeg niet meer dan een
vijftig personen.
^stond
, die ook aanwezig was>/no personen te woord en oefe
de hierbij critiek op de Nederlandse regering.
Na de korte demonstratie begaven de demonstranten zich
in het 2e Kamer gebouw waar zij het "korvetten"-debat
bijwoonden.

301A10 - 506622*

5 mei 1977

Verbinding: No. 12
Dossier/XiWHES: No. 170/297
Onderwerp: Demonstratie
Bijlagen: 2
Datum en tijdsduur

Dinsdag 12 april 1977 van 12.00 tot 17.00 uu:

(Verzamel)plaats en
evt. route

»s-Gravenhage: Binnenhof en Johan de Wittlaaj
hoek Jacob Gatslaan.
alwaar de «•fcairt k/demonstratie werd ontbonden
Zie blz 3

Evt. aanbieden van
petitie aan

Vergunning
Bekend geworden gegevens
omtrent de aanvrager van
de vergunning

ft. Afschrift van deze petitie gaat als bijlage hierbij.
ft werd schriftelijk door de Burgemeester
van 's-Gravenhage verleend.
O werd ter plaatse door de politie verleend.
Naam:
geb.datum en plaats:
beroep:
adres:

De vergunning werd aangevraagd namens

"Molukse Jongeren Lunteren-Ede" en de
groep Gerakan Pattimura".

Door de aanvrager opgegeven doel van de demon»
stratie

Te protesteren tegen het geven van ontwikkelingshulp aan Indonesië en de aandacht te
vestigen op de onderdrukking van Zuidmolukke
in Indonesië*
Ongeveer 15 personen; Molukkers en Nederland

Geschat aantal deelnemers aan de demonstratie
Aard van de deelnemers
(bijv. studenten, Jongeren of gastarbeiders)
Teksten voorkomende op
meegevoerde spandoeken
e.d.

Pol. 826

"Vrijlating alle politieke gevangenen"
"Vrijheid voor Oost-Timor"
"Geen korvetten voor Marionetten11
"Stop steun aan Suharto, meer hulp voor
Vietnam"
"ÏGGL-steun aan Suharto « onderdrukking van
het volk"
"Ontwikkelingshulp aan corrupte generaalsbewind?"
- 2-
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Geuite leuzen, spreekkoren e.d.

Inhoud van evt. verspreide pamfletten

Oc zie bijlage
O zie onder bijzonderheden

Bekend geworden deelnemers, leiders, sprekers e. d.

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

Verloop van de demonstratie

ordelijk

Publieke belangstelling

gering

Bijzonderheden

ft zie blz. 3

O alleen de aangekruiste zinsnede is van
toepassing
O EINDE

Aan de Nederlandse regering, de volksvertegenwoordigers en het Nederlandse volk werd een open brief (zie
bijlage) bij het gebouw van de Tweede Kamer aangeboden

EINDE

OPEH BRIEF AM Dli NEDERLANDSE REGERING; De Volksvertegenwoordigers ;
en het Nederlandse volk;
Nijnegen, 12 april 1977

Op 12 april 1966 werd Ilr.Dr.Chris Sounokil ,die dóór de Molukse
bevolking als vrijheidsstrijder wordt beschouwd na een gevangenschap
en het ondergaan van nartelingen door het regien van Suharto
ter dood gebracht.
Kaar aanleiding van deze executie hebben v/ij Molukse jongeren geneend
te noeten protesteren tegen de wijze waarop het centralistisch bewind
van DJakarta de fundamentele mensenrechten schendt.
Hoe dit bex/ind te werk gaat bij het verhoor van politieke gevangenen
willen wij aan de hand van het volgende citaat duidelijk naken!
" Be folternethoden worden al naar de snaak van de folteraars toegepast.
• door het gebruik van elketrische stroou . Er zijn politieke
gevangenen die daardoor krankzinnig of blind zijn geworden.
. door het slaan aet harde voorwerpen zopals stoelen,stukken hout,
leren zwepen net spijkers aan het eind.
. door het uittrekken van de nagels en het klennen van de vingers
onder do tafelpoot.
, door ienand met kettingen de handen te binden, hen in een autoband
te laten zitten,, terwijl hij een balk onhoog noet houden.
Door hen net de handen gebonden en het hoofd onlaag in een waterput
te laten zakken.
, Terwijl de politieke gevangene wordt verhoord, wordt zijn vrouw
voor zijn ogen ontkleed, vervolgens worden haar schaanharen
uitgetrokken of net brandende sigaret geschroeid.
. De echtgenote van een EKI-leider van Oost-Java werd genarteld en
verkracht, daarna werd een fles in haa: vagina geduwd, naar ondat
de vrouw standvastig bleef ,kreeg ze in haar vagina een prop watten
.: in benzine gedrenkt, die aangestoken werd.
. De folteringen veroorzaken zwaar lichamelijk letsel als hersenschudding, blindheid, kronlopen, breuk van de rugwervel, nankheid,
krankzinnigheid en zelfs de dood.

(2)

Tot de i/rede en beruchte-folteraars "behoren o. a» kapitein Bonar Sipahutaï^
luitenant Jinny Luninta.
Bovengenoemde folternethoden vinden niet alleen plaats in de beruchte
konsentratiekanpen van Buru en Oost-Java, naar uit belichten uit
.Aabon, lïalnaheira.Papua Barat ,Sulawesi,Sunatra etc,., blijken
bovengenoemde folternethoden in neerdere of uinder nate v/orden toegepast.
Dit generaalsbewind naakt zich niet alleen sclmldig aan schending van
de fundamentele aensenrechten in Indonesië, naar ook in Oost-Tiiior,
•jaar bij de annexatie ervan de soldaten van dit generaalsbei/ind een
werkelijk terreur".
. uitoefent i tegenover de bevolking
van Oost-Tinor en zich schuldig naakt aan genocide.
Dat deze brief aan Uw regering, mr volksvertegenwoordigers en aan U
gericht is hoeft geen betoog, teneer als wij konstateren dat tfw regering
niet alleen verzuiiat heeft zich tegen de schending van de fundanentele
nensenrechten te protesteren, naar
zelfs steun verleent aan dit bewind.
Wij eisen derhalve:
•-

Aktief optreden van Uw regering en uw volksvertegenwoordigers
voor vrijlating van de politieke gevangenen in Indonesië en HelanesiS.
Stopzetting van de steun aan het generaalsregiem van Suharto.
Stappen tegen de Volkerenmoord in Oost-Tinor.te onderneuen.
Aktief optreden van uw regering en uv volksvertegenwoordigers voor
terugtrekking van de Indonesische troepen uit Oost-Tinor.
Aandringen bij UT/ regering voor stopzetting van d e onderhandelingen
bij de levering van narinokorvetten aan Indonesië»

Molukse jongeren.
w.® De Gerakan Pattinura..
Molukse jongeren Ede.
eventuele reaktie: postbus
alphen a/d rijn.

V E R K L A R I N G

"•^•""^"^"^"T—T^™**™^"1™™™

Op de Molukken worden momenteel, evenals op andere eilanden van
Indonesië en Melanesië, de onderdrukking en de u i t b u i t i n g door
het neo-kolonialistische regiem van Suharto aan de lijve
ondervonden.
Het bestaan van vele concentratiekampen met meer dan honderdduizend politieke gevangenen wordt steeds meer een erkend feit.
Het huidige dictatoriaal regiem in Indonesië wordt in stand
gehouden met buitenlands kapitaal. Het is dit kapitaal, dat
het voortbestaan van dit regiem nog mogelijk maakt en waarmee
dit regiem door kan gaan met de onderdrukking en de u i t b u i t i n g
van de volkeren in Indonesië en Melanesië.
Het is ook dit terreurbewind, dat het voor Indonesië noodzakelijk
maakt om Oost-Timor bij zich in te lijven.
Wat zou er immers gebeuren als Oost-Timor onafhankelijk wordt?
Dit zou voor alle onderdrukte volkeren in Indonesië een signaal
zijn dat het mogelijk is hun overheerser te verslaanl
De kracht van de vrijheidsstrijd op de Molukken zal daarom mede
worden bepaald in haar gezamenlijke strijd met andere onderdrukte
volkeren tegen onderdrukking en uitbuiting.
Daarom stellen wij :
bestrijding van de volkerenmoord in Oost-Timor, Kalimantan,
West-Papoea enz.
ondersteuning van het verzet in Oost-Timor, Kalimantan,
West-Papoea enz.
stopzetting van de steun aan het Suharto-bewind
het ondernemen van stappen voor de vrijlating van a l l e
politieke gevangenen

•— ~
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IN MEMORIAM

—

'

&•

Mr. dr. Chris Soumokil
2e president van de Republiek der Zuid-Mol ukken
Hierbij gedenkt het gehele Zuidmolukse volk en haar sympathisanten
de executie op 12 april 1966 van onze geliefde leider

i
"
i1 1
,

1i
Chris Robert Steven "Ventji" Soumokil
die in opdracht van de toenmalige en h u i d i g e president van de
Republik Indonesia, generaal Suharto, vermoord werd.

Den Haag, 12 april

1977.

Deze demonstratie wordt gehouden om de strijd van het Molukse volk
en ^e offers die zij hierin heeft moeten brengen weer i n de
belangstelling van de Nederlandse samenleving te plaatsen.
Historisch Overzicht

begin 1946
20. 4.1946
20. 8.1946

23,12.1946

11. 3.1947

De Zuid-Mol ukken krijgen de status van gewest (daerah)
De daerah Maluku Selatan (het gewest Zuid-Mol ukken)
stelt de Zuid-Mol ukken Raad in (Z.M.R.), een d^r en
uit de bevolking gekozen wetgevend lichaam.
De Z.M.R. stelt een eigen bestuursreglement op. Fén
van deze regelingen bevat de bevoegdheid om de
bevolking van de daerah uiting te laten geven aan
een verdere staatkundige organisatie. F en andere
regeling was, dat de Z.M.R, bevoegd was om te beslissen
over de uiteindelijke status van het Zuidmoluks grondgebi ed.
Overeenkomst van Den D asar.
De Deelstaat Oost-Indonesië wordt uitgeroepen. De
verschillende autonome volksgemeenschappen behouden
het recht op zelfbeschikking. Mr. dr. Soumokil wordt
Minister van Justitie. De daerah M a l u k u Selatan stelt
zich kritisch op. Men wil niet gedomineerd worden
door de Javase kuituur.
De Z.M.R. treedt yoorlopi g en voorwaarde!ijk toe tot de
Deelstaat Oost-Indonesië. He Z.M'.R. behoudt zich het
recht voor om uit te treden als de belangen van het
Zuidmolukse volk dat eisen. Dit voorbehoud wordt door
de Deelstaat Oost-Indonesië aanvaard.

l

25. 3.1947

27.12.194$
april 1950

24. 4.1950
25* 4.1950
8. 5.1950
22. 5.1950
24. 6.1950

juli 1950
november 1950

Overeenkomst van Linggadjati.
Nederland erkent de Republik Indonesia over de e i l a n den Java, Madura en Sumatra. Nederland en de R e p u b l i k
Indonesia (R.I.) zullen gaan samenwerken om te komen
tot een Verenigde Staten van Indonesië, die op feder a t i e v e grondslagen gevestigd zal worden.
Beëindiging van de Ronde Tafel Conferenties. Nederland
draagt de soevereiniteit over aan de Verenigde T.t^ten
van Indonesië, onder leiding van president Sukarno.
Door i n f i l t r a t i e van de centralisten (aanhangers van
Sukarno, die l gehele staat w i l l e n in plaats van een
V e r e n i g d e Staten) b l i j v e n er van de oorspronkelijke
Verenigde Staten alleen nog de deelstaten nostSumatra en Oost-Indonesië over. Troepen van de
R e p u b l i k Inrionesia onder l e i d i n g van Sukarno landen
in de Deelstaat Oost-Indonesië. Mr. dr. Chris
Soumokil stelt de predident van de deelstaat flostIndonesië, dhr. Sukawati , voor om af te scheiHen van
de Verenigde Staten vn Indonesië. Door dreigementen
van Sukarno met m i l i t a i r e akties durft Sukawati He
banden niet te verbreken. De Deelstaat Dost-Indonesië
wordt zo ook bij de R e p u b l i k Indonesia i n g e l i j f d .
Op het eiland Ambon wordt een volkskongres gehouden,
waarbij wordt beslist de betrekkingen met de Deelstaat
Oost-Indonesië te verbreken.
Het hoofd van de daerah M a l u k u Selatan (het gewest
Zuid-Mol ukken), dhr. J.H. M a n u h u t u , proklameert de
R e p u b l i k M a l u k u Selatan.
De R e p u b l i k Indonesia neemt officieel de deelstaten
Oost-Sumtra en Oost-Indonesië op. Verzet wordt met
geweld de kop ingedrukt.
De marine van de R e p u b l i k Indonesia vormt een blokkade
rond de Molukken.
De Vereinging voor Internationaal Recht in Nederland,
waarin alle Nederlandse volkerenrechtsgeleerden
verenigd zijn, verklaart de v o l l e d i g e rechtmatigheid
van het uitroepen van de Republiek der Zuid-Mol ukken.
De troepen van de R e p u b l i k InHon^sia (de T.w.I.)
zetten hun eerste aanval op d e " M o l u k k e n in.
De Arrondissementsrechtbank en het Gerechtshof, beide
te Amsterdam, doen de uitspraak dat de Zuid+Molukken
het zelfbeschikkingsrecht rechtmatig toekomt, en dat
men op de juiste wijze van dit recht gebruik heeft gemaakt door de Republiek der Zuid-Molukken (de
Republik M_a1uku S^elatan) uit te roepen.

Na een half jaar stand te hebben gehouden tegen de grote
overmacht van de T.N.I., uitgerust met moderne wapens,
moeten de R.M.S. troepen uitwijken naar Ceram De
R.M.S. regering evetcueert ook naar Ceram.
Ceram blijft in heit bezit van de R , M . S . ^ndanks hevi ge
1951-1954
strijd slagen de T.N.I. troepen er ni et in meer dan
de kustplaatsen in handen te krijgen.
De troepen van R.M,S. zetten een groot offensief i n
mei 1954
De T.N.I. wordt overal teruggedrongen. Dankzij
m i l i t a i t e steun, voorname!ijk uit N e d e r l a n d , krijgt
de T.N.I. de b e s c h i k k i n g over n i e u w e » modernere, wapens,
schepen en v l i e g t u i g e n . De R.M.S. troepen komen nog
tot in de buitenwijken van de stad Ambon, maar dan loopt
het offensief vast, en worden ze teruggedrongen.
december 1954 De R.M.S. zet een 2e offensief in. De T.N.I. voert
onmiddellijk het aantal manschappen op tot in totaal
ca. 16.000 man (dis R.M.S. beschikt slechts over
ca. 5.000 man). Ook dit offensief van de R.M.S.
mislukt.
R e g i o n a l e opstanden op Sumatra en Celebes. De R e p u b l i k
1955+1960
Indonesia kan niet meer van haar troepen inzetten op
de Molukken. De R.M.S. houdt nog steeds grote
gedeelten onder kontrole.
Na het onderdrukken van de opstanden op Sumatra en
1961
Celebes zet de R e p u b l i k Indonesia meer m i l i t a i r e n in,
in totaal ca. 25.000 man. De R.M.S. wordt teruggedrongen,
De T.N.I. tropen dringen nu ook in het b i n n e n l a n d van
Ceram door.
De T.N.I. troepen nemen Mr, dr. Soumokil , 2e president
2.12.1963
van de R.M.S., gevangen. De strijd is m i n of meer
bes!i st.
Door middel van een staatsgreep komt generaal Suharto
1965
aan de macht.
Omdat Mr. dr. Chris Soumokil weigert toe te geven,
12. 4.1966
dat de R.M.S. onrechtmatig is, wordt hij in opdracht
van Suharto geëxecuteerd, na een gevangenschap en
martelingen van ruim 2 jaar.
4.12.1950
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1 3 DEC, 1977
Activiteiten "Gerakan Pattymura".

Bijl.:

Van ID-Helmond werd op 15-11.77 vernomen, dat
de Gerakan Pattymura,, op 19.11-77 naar Hel
mond komt om voorlichting te geven omtrent de zienswijze
van de Gerakan Pattymura m.b.t. de RMS.

301 At O - 506622*
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W
Gerakan Pattimura

Bijl.:

Op 11 augustus 1977 werd d.t.v. ID-Utrecht
het volgende vernomen:
Oe leider van het "verzet" in de Molukken
zou
zich hebben uitgesproken voor de koers die de Gerakan
Pattimura voorstaat. Deze "verzets"man keurde de
kapingen c.q. gijzelingen in Nederland door Molukkers
af.
wist nog te melden dat de Gerakan Pattimura
contacten zou onderhouden met de PKI.
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: Activiteiten Gerakan Pattimura

Bijl.:

Op 8 juni 1978 werd
het volgende vernomen.
Gerakan Pattimura heeft op 29-4-1978 in Wierden
en op 20-5-1978 in Moordrecht voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waarbij ook het Fretelin en
het Indonesië Comité aanwezig waren. Volgens
was de opkomst bij deze bijeenkomst "heel goed" te
noemen.

301A10-729017F-69
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Gerakan Pattimura

Info:
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van '
het volgende vernomen:

Volgens
onderhoudt G. P. geen contacten met Fretelin,
daar deze organisatie "slechts" strijdt voor de bevrijding
van Oost Timor, terwijl G.P. een verwijdering van de
huidige dictatuur in Indonesië voorstaat.
Ook met Pemuda 20 mai onderhoudt G.P. geen contacten, daar
ook deze organisatie in tegenstelling tot G.P. geweld zou
voorstaan.
Na de uitspraken van
gedaan na diens
oriëntatiereis naar Indonesië signaleert Gerakan Pattimura
een verhoogde belangstelling van Holukkers voor G.P.
Blijkbaar ziet men in G.P. een goed alternatief,
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Op.

11-2-1981

het volgende vernomen:
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301A10-019248F

do oeholingen* verwrgd door do Oerakaa Fattlanrs, werd
vernomen
dat dio ia M Joegen, Caloabevg oa Aoooa worden gehouden. Hot
hier ooa «ohollng gedurende tien wekea, gebonden op do «aterdag of do
Jfc Aoooa oag fattiama sioh aelfm "verhengen» in do belangstelling van
GCHEBA-aanhangers. QGBBBa hooft naanlljlr geen politiek» bodoa en kennelijk «U*
loa doso aanhangen ooa otooati» van do aijde vaa do Pattiaara ia do ros* Onderdio aan do orde koawn «ijas do verhouding vanffederland-Indoneaie*oa do
XCXJX* Tljdeno do disonasio feoat daidoli^c naar voroa, dot Kodorlaal
aiot al to bard. «al aanvallen voor «at betreft do gang vaa sakoa ia
do Moakkea vaanogodo oaorao ooomialaoho ^Itrnfltn, dio Boderlaad heeft ia ladono•iff« D» •ttlti-national» bobboa daarbij ooa dikko vinger ia do pap. 9o Zaidaolid»
koro worden op doao wi4»o ooa opmolbal VA do politieke krachten oa
var«oobt «at dat betreft aiot vool vaa Xodorloai* «a« aaacioa vaa do XOOX geldt ia
foito hotaelfde. DOM instelling venehaft Indonoaif do füumoiolo
ia foito do rijkoa otooda rijker to •aken oa do oraoa uiteraard oteed»
1001 vorteteBwoordigt oleohts makelijke belangen. Do oaroiotoa dienen aan hoi
do oohollngea ooa ooriptie to eohrijvsn over do behandelde onderwerpen
to «ovoa boa plaato ia bot gaheel. Dool vaa do achollngen, dat
aiot onvaraold blijven, is bot verbreidaa vaa do Pattianra-theorle door
geoohoolde kraohtea. Hat i» das aiot alleen oohollng, hot ia ooa
ooa otoJt oploidiag oa varaiag*

AAK* HOOFD B.7.D.

Hr. 86.062.h.9.
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Onü»rw«rpi BoMMlding door P*tiao*x«-gro«p
Op 2 oktob«r 1981 CH»ix««kt 11*10 uur v««d H j te a«ldk«MEr v*n <
t« ütr««htf r«n t«ft MM «pr«fcind »tt ••& «t«rk Indon*»
•isoh
va raohuvi»e* «at d« Anbo» ••• joae«v«n b«v«gin« PatiitD«v«. Wij vaar*
•ohuvwi. 01at**aTond he1>b«a vi4 0»plaat»t 4 iMoatn aan h«t oilitairc
ooatplvx aan d« Kaaaaluttf*11 Ei»ma w«rd da Ttrblndlng vavtookaa* K«naa«
lijk v**d e*t bat oïjaet b*de*ld da ^abowaa van 150 Ifepola ta Otraflb1!
Kanaalwag 69 A» o,a« beetaaada uit grot* hallan, vav^ada^-aaaly kantima
att een tot hat oa«plax babo3r<ada villa Yan FMO Vtraobt*
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: Triple Alliantie

nr

het volgende vernomen:
Voor wat betreft de op de in april 1901 tot stand gekomen
Triple Alliantie tussen de Papoea's, Timorezen en Zuidnolukkers heeft de Gerakan Pattimura een uitgesproken mening.
Het is het zoveelste zoethoudertje van de Badan Persatuan
voor haar achterban, die er overigens voor de zoveelste
maal in gelooft.
Pattimura zelf heeft reeds jaren contact met
van Fretilin en óók enige Papoea-bewegingen, doch dan han»
delt het niet zó zeer om een strijdplan, maar meer over de
ontwikkeling van de mensen in de respectievelijke gebieden,
die deze organisaties vertegenwoordigen voor wat betreft
de oppositie,
Voor de aanhangers van de BP betekent het nieuws, doch voor
de Pattimura is het een open boek.
Het verschil zit hem slechts hierin. Indien MANDSAMA iets
zegt, haalt het de voorpagina, doch wat betekent dat nu
in feite. Het overlijden van de echtgenote van MANUSAMA
zal naar het oordeel van Pattimura geen koerswijziging inhouden. Haar overlijden spreekt niet aan. Zij is nooit,
zeer zeker niet openlijk, actief geweest in tegenstelling
tot mevr. SOUMOKIL.

301 A10-119130F
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Pattimura
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Bijl. :

nr 18-11-1981

werd

het volgende vernomen:
Pattimura blijft zich voornamelijk bezig houden met het
uibiragen van haar eigen opvattingen door middel van
scholings-bijeenkomsten door het gehele land.
Daarbij wordt niet strak vastgehouden aan het
RMS-beeld, doch aan eenZuidmolukken, waarin het vrij
leven is. Wil men zich daarna ooit afsplitsen van
Indonesië dan moet daar ruimte voor zijn, doch het is
bepaald niet het eerste doel van Pattimura.
Buitenlandse contacten, d.w.z. met buitenlandse vertegenwoordigingen heeft Pattimura niet. Zij ziet dat óók
niet als een eerste vereiste.

301 A10-119130F
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Oost-Tjmor bijeenkomst
Op 3 juni 198^ werd in De Balie (centrum voor theater, politiek
en literatuur) in Amsterdam een Oost-Timor bijeenkomst gehouden.
Het evenement was georganiseerd door de Qerakan Pattimura, het
Komitee Indonesië en het MoluJis_Scholings Kollektief i.s.m.
De Populier.
Voor wat betreft programma, sprekers, etc. zie bijlagen.
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MHAHWBASTRAAT 1 POSTBUS «OM

100» AB AMSTEMMM TEL. UD-VMOM POSTGRO XX57W

DE BALIE leidseplein
PKXatttMA OOST-TIMP* BlJtlMEQHST 3 JTOII

14.30-14.40 Opening door Velatoed Koekabakker (teven* presentatrice
van verdere bijeenkoaat).
14,40-15.05 Inleiding door Liea; over de relatie Nederland/Indoneaiï, aan de orde konen IGCI en wapen-embargo.
15.05-15.25 Optreden Daniil Samento «et Oost-Timorese liederen
(vertaling door Jan Halkes).
15.25-16.15 Inleiding door Luis Da Costa; over de situatie op
Ooüt'Tisnr en het vrede*?i*n van Xcnana (vertaling door
Chris Huinder).
16.15-16.30 Optreden Daniël Saraento; gedichten van Fransico
Borjc Da Costa (vertaling Jan Halkes).
16.30-17.30 Optreden van Maluku Men*ti Band.
17.30-19.30 Eetpaute
19.30-19.35 Opening avondgedeelte.
19.35-20.05 Optreden Moluks Koor Bintang Merah.
20.05-20.25 Inleiding door Hein Schroder (Juatitia et Fax)
over de rol van de kerk op Oost-Timer en de verantwoordelijkheid van Weaterse kerken in de oorlog
op Oost-Tiwor.
20.25-70.45 Optreden van Daniël Samento (liederen of
gedichten; vertaling Jan Halkes).
20.45-21.15 Pauxe
21.15-21.30 Inleiding door Camel Budiatjo o v* r solidariteit»
21.30-21.4C

beveging swt Oost-Tii&or.
Afsluiting door Lie Cher Ie.

21.40-21.45 Korte pauxe
21.45-22.30 Optreden Surina«unse Kaaekogroep Oena Soso.

GERAKAN

« 1744175
PATT l M URA™

De Geraken Pattimura is een beueging van hoofdzakelijk
Ftolukse uerkende/uerkeloze jongeren, scholieren en studenten.
Oe beueging is ontstaan uit een groep jongeren die zich
gegroepeerd hebben rondom het tijdschrift Fladjalah Pattimura,
dat in 1973 van start is gegaan.
De doelstelling van dit tijdschrift is :
- het verkrijgen van inzicht en het verschaffen van informatie over de positie van de in Nederland verblijvende
Pt olukkers.(onderwijs,welzijnswerk,drugsproblemen etc.)
- het verkrijgen van inzicht en het verschaffen van informatie over de situatie in Indonesië en de Flolukken in het
bijzonder, (ontwikkelingshulp, politieke gevangenen etc.)
- het verkrijgen van inzicht en het verschaffen van informatie over het ontwikkelingsproces in de Oerde Uereld.
(relatie rijke en arme landen, bevrijdingsbewegingen etc.)
De Gerakan Pattimura heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld
tot een (landelijke) organisatie, die zich ten doel stelt middels
het opzetten en ondersteunen van mondiale vormings- en voorlichtingsaktiviteiten flolukkers in Nederland inzicht te doen
verkrijgen in hun eigen situatie, in relatie tot de Derde Uereld
problematiek. Plet andere woorden, Gerakan Pattimura streeft ernaa
een bijdrage te leveren aan de emancipatie van flolukkers in
Nederland en de volkeren in Indonesië.

Voor nadere informatie :
Korte Schimmelstraat 4 (2-hoog)
1153 SZ Amsterdam, tel.836854
(of 640059)
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Gerakan PATTIHUHA
De Gerakan PATTIMURA organiseert een tweetal PATIIMÏÏRA-avonden
en een -manifestatie, respectievelijk op 19, 26 en 29 juni 1985
in Nijmegen. Centraal daarbij staat de problematiek van de Molukse
bevolkingsgroep, in het bijzonder de jongeren. Middels politieke
vormings- en voorlichtingsprojecten wordt getracht het bewustwordingsproces onder Molukkers op gang te brengen. Aspecten als
ontwikkelingsproblematiek en -samenwerking zijn daar wezenlijke
onderdelen van.
Voor het programma van die dagen,zie bijlage.

200 A 03

pattimura-avonden en
manifestatie

Ao
11.

9,26,29 JUNI
INFORMATIE BIJ: St. Gerakan Pattimura, sekretariaat:
Kraayenberg 91-12, 6601 PN Wijchen
tel. 08894-16978 of O 42, 080-222045
In samenwerking met de Werkgroep Derde Wereld Kuituur van 042 organiseert De Stichting
Gerakan Pattimura in de maand juni een tweetal avonden en een dag, waarbij de problematiek van de Molukse bevolkingsgroep, in het bijzonder de jongeren centraal staan.
De landelijke organisatie Gerakan Pattimura tracht middels politieke vormlngs- en
voorlichtingsprojekten bewustwordingsprocessen onder Holukkers en niet-Molukkers op
gang te brengen. Gerakan Pattimura plaatst de Molukse problematiek in een mondiaal
perspektief, waarbij aspekten van ontwikkelingsproblematiek en ontwikkelingssamenwerking wezenlijke onderdelen zijn.
Het programma dat in samenwerking met 042 wordt gedaan ziet er als volgt uit:
19 Juni om 19.30 Thema-avond: ETNICITEIT EN BELEID
Inleiders: drs. E.P. Rinsampessy (Moluks antropoloog en aktief in div. Molukse organ.).
dhr. Ch.L. Mantouw (regiomedewerker inzake het minderhedenbeleid in de
provincies Gelderland en Brabant).
Gespreksleider: dhr. A. Haurissa, vice-voorzitter Gerakan Pattimura.
26 juni om 19.30 Thema-avond: VROUW EN BELEID
Inleidsters: mevr. K. Drakopoulou (ombudsvrouw gemeente Nijmegen).
mevr. dra. Tomatala (beleidsmedewerkster Molukse vrouwen bij het
Inspraak Orgaan Welzijn Molukkers).
Gespreksleidster: mevr. A. Haurissa-Mailuhu (emancipatiewerkster Molukse vrouwen
Gerakan Pattimura).
29 juni PATTIMURA MANIFESTATIE
12.30
13.30
13.45
14.15
14.30

-

13.45
14.15
14.30
15.30

.30 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 - 17.00

17.00
17.15
18.00
19.00
20.30
22.00

-

17.15
18.00
19.00
20.30
22.00

l GEHELE DAG

STANDS EN MOLüKS_E HAPJES l

: aankomst,ontvangst en kennismaking.
: aanvang en opening door dhr. A. Haurissa (vice-voorzitter Gerakan Pattimura)
: diaserie Molukkers.
: Djodji Rinsampessy, Molukse dichter.
: drs. E. Rinsampessy in gesprek met drs. Ch. Mariè'n (coördinatie Molukkers
BIZA) en ir. I. Reawaruw (coördinator Stichting RELA), over het Dilemma
van ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingsprojekten in de Molukken.
: J.J. & Friend, zanger/gitarist en percussionist.
: PAUZE
: mevr. A. Haurissa in gesprek met mevr. drs. F. Tomatala (beleidsmedewerkster
emancipatie Molukse vrouwen van het Inspraak Orgaan Welzijn Molukkers) en
mevr. A. Syranamual (zwarte vrouwengroep Arnhem) over VROUW EN BELEID.
PAUZE
Band X, muziektheater.
PAUZE
TIFA met De Zeetuin, muziektheater.
OMBOUWPAUZE
NAVAJO , Molukse band.

PLAATS: 19 en 26 juni zaal l, O 42, Oranjesingel 42, Nijmegen
29 juni café O 42 en vanaf 17.15 uur Blauwe Zaal O 42
ENTREEPRIJZEN EN AANVANGSTIJDEN: 19 juni 19.30 uur ƒ 2,50, 26 juni idem
29 juni 12.30 uur ƒ 10,- voor de gehele dag en
ƒ 5,- vanaf 19.00 uur.
Tnschrijven voor de bijeenkomsten en de manifestatie is mogelijkdoor het bedrag van
epassing te storten op gironummer 4011695 van Stichting Gerakan Pattimura, Wijchen.
Vermeld hierbij de data en het aantal personen. Gireren vóór 9 juni!!
Telefonisch reserveren en voorverkoop bij O 42 is mogelijk vanaf 25 juni (alleen voor 29)
Kassanummer 080 223411, tussen 18.30 en 20.30 uur.

i 29 JUNI, BLAUWE ZAAL PROGRAMMA VANAF 17.15 UUR]

BAND X
17,15 UUR

"BAND X", muzlektheatergroep uit Winterswijk met
met maatschappijkritische sketches welke gaan over:
rascisme/faseisme, geld, verbaal geweld en pedagogie
als onedrdrukkingsfactor.
'De Zeetuin
van Martlia C. <rn J-jrathan' üoor theatergroep TlfA. 'De Zeetum' is een
co-productie van Tejater Kikker en Frasoati Productie» B.V,
Deze mulli-culturele productie is geschreven door Huub Scholten en wordt
geregisseerd door Yvonne Pelasula.
'De Zeetuin1 is gebaseerd op een ware gebeurtenis in het verleden en speelt
zich af op verschillende tijdstippen en plaatsen. Het stuk begint

in het

jaar 1985 In Nederland met de repetitie van een popband.
Op verrassende wijze veranderen tijd en plaats naar het Molukse eiland
Saparoea in het jaar 1842. Op dat moment worden daar de voorbereidingen
getroffen voor een groot herdenklngsfeest. ter ere van de opatand 25 jaar

DE
ZEETUIN
DOOR
TIFA
19,00 UUR

daarvoor. Hierbij kwamen d« toenmalige Holland»* resident, genaamd Van
den Berg, en bijna xijn hele familie om het leven, met uitzondering van
Jonathan, het vijfjarig zoontje. Deze bleef op mysterieuze wijze gespaard,
keerde terug naar Nederland en nam, eenmaal volwassen, de naam Van
den Berg van Saparoea aan. Nog steeds wonen er in Amsterdam afstammelingen van hem met diezelfde naam.
Op het toneel i;

het dan natuurlijk ook feest met veel traditionele dans

en muziek. Het einde van het stuk speelt zich weer in Nederland af.
De lijn van het verhaal wordt

aangegeven door

Jonathan, de Hollandse

Romeo, met naast hem Martha, de Molukse Julia. Een oud thema dat vele
theatermakers heeft geïnspireerd en door dB eenren heen actueel geMeven
'*•

De voorstelling wordt gespeeld door l ff A, opgericht ooor Yvonne Pela*,.;
Dit

was de eerste

Molukse theatergroep

in Nederland en überhaupt <•••

van de eerste theatergroepen die zich bezighielden
migranteiuheater.

met het

ïojjenaamr

Na een pauze van ongeveer drie jaar is TIFA nu weer terug, zij net m.-:
een gewijzigde opzet. Naast Molukse- maken nu ook Hollandse en Surinaamv
spelers deel uit

van TIFA. Ook de doelgroep heeft

zich gewijzigd; omd-r

er Nederlands gesproken wordt is de voorstelling voor meer mensen toegann.
lijk geworden en wordt nu dan ook in het normale theatercircuii gespeeld.
De

spelers

zijn:

Anis

Magge.

Jaap Poitna, Nel Lekatompesiy.

Yvi.im

Pelasula, Otto Sterman, Ward van Groenland (piano), Herman Uuhullma lp. r
cussie), Joop Tuhuieru (gitaar), Crace flernardus, Charly Barnart en F.r:
Narain.
zeer

Otto Sterman, Inmiddels 71 jaar, heeft mei /./

vele tv-optredens en films geen verdere Introductie nodig. Op <ln

moment Is hij nog 1n de theaters te bewonderen, waar hij in het stuk 'D<
Negers' van Oenet speek. Yvonne Pelaaula, die het stuk regisseert, sp«." >•
zelf al vele jaren bij gezelschappen als Werk In Uitvoering, het RO-theof r

AFSLUITEND OPTREDEN VAN

de Theater-unie en de Voorziening.

NAVAJO
EEN MOLUKSE BAND,
22,00 UUR

pattimura -avonden en
manifestatie
19, 26, 29 JUNI

O 42

ACD

1807980
2 2 AUG. 1985

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

DlBtr.:

Bijlage(n):

Afschr:

BO;

Betreft:

.7

GeraHan Pattimura.
Vernomen werd, dat er in de Gerauan Pattimura een splitsing heeft plaatsgevonden.
De groep
uit Amsterdam heeft zich gedistancieerd van de groep
uit Nijmegen.
.Omtrent de" oorzaak hiervan zijn geen nadere bijzonderheden bekend
'gewerden.
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