Staf Missie Muiter republiek
Maluku Selatan (SMM)

datum

3 0 M E I 1 9 /A

CO
b.

C ( CFO) nr.
Aan

:

Betreft

75/1167
CFO
"Missieraad"

d.

d.d. 29.5.75.

Bijl.:

Van

werd op 7-4-1975 het

Tolgende vernomen.
Tijdens de bijeenkomst van de z.g. Miesieraad op 29-3-1971
te Tilburg is het bestuur voor deze raad samengesteld.
De navolgende personen werden gekozeni
M.L. WALANGITAlrfL

voorzitter
vice voorzitter
1e secretaris
2e secretaris

Adviseur van deze raad is L. TAHAPARY
De raad zal zich niet integreren in de B.P. maar wel het
beleid van MANUSAMA steunen. De volgelingen van WALANGIB

o.m. de "groeft.
." hebben zich achter deze raad gesteld.
Naar verluidt zou deze raad reeds 200 aanhangers tellen.
Van de geïnde contributie zal de helft worden afgestaan a
het Fonds Nationaal (MANUSAMA) terwijl van de andere helf

een fonds zal worden gesticht t.b*v. de nissieraad.
De leden zullen trachten aanhangers van TAMAELA over te
halen zich bij hen aan te sluiten. Voorts zullen er onde
de Eeiezen leden worden geworven.
Tot slot deelde
mede dat circa honderd aanhangers
van de Missieraad op 25-^-1975 de KPK zullen bijstaan bij

het handhaven van rust en orde.
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d.d.
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d.

. X^

Aan

Betreft

: Oprichting en doelstelling "Staf Militaire Missie".

Bijl.:

Van
het volgende Yernoraen.

werd op 39-^-1975

De zogenaamde "missieraad", bestaande uit circa 20
leden van de in het verleden door SOUMOKIL uitgezonden "militaire missies", noemt zich offci'e'el "Staf
Militaire Missie"(S.M.M.).
Binnenkort zal zij;f MANUSAMA officieel schriftelijk
op de hoogte stellen van haar oprichting en doelstellingen.
M.b.t. de uiteindelijke bestemming van de S.M.M, deelde
mede dat zij de basis moet leggen van wat, na
de bevrijding van de Zuidmolukken, aldaar als leger
kan worden ingezet.
Dit houdt niet in dat de jongeren die zich achter de
doelstellingen van de S.M.M, scharen in Nederland
een militaire opleiding zullen krijgen, zoals wel het
geval is bij de commando's van TAMAeLA.
Zij zullen slechts exercitielessen krijgen en onderwezen worden in de krijgstucht die in het voormalige
KNIL van toepassing was. E.e.a. ora deze groep discipline bij te brengen.
Daarnaast stelt de S.M.M, zich tot taak in Nederland
erop toe te zien dat de activiteiten van de diverse
groeperingen en organisaties die MANÜSAMA(s leiderschap hebben erkend c.q. zullen erkennen, niet in
strijd zullen zijn mat de uitgangspunten van diens
beleid.
-2-
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Vervolgblad nr.

bij C-rapport nr.

Bij constatering van het tegendeel zal de S.M.M, de
verantwoordelijke personen ter verantwoording roepen
en trachten d.ra.v. een gedachtenwisseling betrokkenen
weer op het rechte spoor te brengen.
Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, dan
zullen betrokkenen uit de organisatie worden gestoten.
M.b.t. de voorgenomen actie van de S.M.M, om de groepering van TAMAeLA nin te lijven", gaf
te kennen
dat de S.M.M, daarbij geen moeilijkheden verwacht.
Er is reeds besloten alle commando's in de gelegenheid te stellen zich aan te sluiten bij de groep die
het toekèmstige R.M.S.-leger moet vormen.
Het schijnt dat verschillende commando's^van TAMAELA
in Vaassen zich reeds van hem gedistancieerd hebben
om aich achter de S.M.M, te stellen.
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datum

O 9 JUN1 19/5

co
b.

r.: -J'S
C (CFO ) nr.:

J

d.

d.d.

Aan

: CFO

Betreft

: Staf. Missie Militair.

Bijl.:

Uit
vernomen.

werd

het navolgend

Op za. 12.^.75 hield de Staf MM te Huizen een bijeenkomst
waarbij veel ex-TAKAëLA jongeren aanwezig waren.
O. m. werd bekend gemaakt dat beschikt wordt over een aanhang

van ± i^OO maa waarvan een geselecteerde groep van 100 man
die vergeleken moet worden Bét de KPK in de BP.
Deze 100 aan zullen samenwerken met de KPK.
Het hoofdkwartier van de ^taf HM ie gevestigd te Huizen
t. h. v. i
Afgevaardigden van WALANGlfAN hebben contacten gelegd met de
twee zo genoemde "Amsterdam-groepen" .
Onder de Amsterdam- groepen verstaat men:
si. een groep beïnvloed door (c.q. aanhang van)
"" en die zo genoemd wordt omdat deze groep destijds in
Amsterdam actief was; o. a. poging gijzeling BI-consul.
b. een groep jongere Molukkers die^ beïnvloed worden door
"Rode Jeugd", j
.....

Een hondBrdtal geselecteerde jongeren uit de groep WALANGIT
zal de KPK versterken tijdene de manifestaties op- en rond
25.^.75.
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Aan
Betreft
Bijl.:

Benoeming
k

Op 10-6-75 werd
het volgende vernomen,.:
~

*»

rijven v. d. Badan Persatuan, waarin
aan het communiqué dd. 12-4-75 inz.
de
de "Staf Missie Militat EMS" is een bi;
lage gevoegd, ondertekend door president MANAUSAMA
waarin bekend gemaakt wordt dat kol. L. TAHAPARY sinds
2k mei 1975 is opgenomen in het kabinet v. d. regering
HANUSAHA en hierin belast is met militaire zaken (bij]
II).

Uit bijl III blijkt nog dat de inmiddels gevormde Sta:
Missie Militair RMS wordt geleid door: P. TUANKOTTA
en M.L. WALANGITAN.
Dit wordt .behartigd -door kol. L. TAHAPARÏ, opperbevelhebber strijdkrachten RMS (zie bijl. III).
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BABAH PER5ATÏÏAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
BAZARSTRAAT $0
TEL. 52.32.50
Nomor

t 4896/FR/005/B.P.
's-GRAVENHAGE, 2

juni

1975.-

Lampiran : 1. (Satu)

Kehadapan
Pok«k

: Pengumuman Pemerintah,

Jth. Tuan2 Dewan Wijk/Dewan Kamp
(Pengurus Tjabang Badan Persatuan)
dl

NEDERLAND.

Tuan2 jang terhormat,
Pusat Pimpinan Badan Peraatuan bersama ini menjampaikan kepada tuan "Pengumuman Pemerintah Republik Maluku Selatan" jang
dikeluarkan "berhubung dengan "Komunike" Pimpinan Tinggi Staf
Missi Muiter ttgl.12 april jang baru lalu itu.
Pusat Piopinan berpendapat, bahva ta' usah lagi kami memberi
barang keterangan landjut, karena apa jang sudah berlaku itu
adalah semata-mata idam-idaman kami semua jang tjinta perdamaian dan persatuan untuk membantu perdjuangan kita.
Selandjutnja Pusat Pimpinan berharap kiranja tuan2 mau umumkan ini kepada semua rajat ditempat supaja mereka tinggal berketinggian dengan segala kedjadian2 jang berlaku.
Sekianlah sadja untuk diketahui. Terimalah horraat kami seperti biasa aisertai salam Tanah-Air jang bebas
"MEKA-KURIA"
BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
PUSAT PIMFINAH/PENGURUS HARIAN
Ketua, ' t

r"l~^T::^~fcS
^ M".É. A TPÜETtRAY.

- IL

P E N G Ü M U M A N
PEMERINTAH REPUBLIK MALUKU SELATAN
Dengan menundjuk kepada s e put j uk aurat "komunike" jang dikeluar-i .;,
kan eleh Pimpinan Tinggi Staf Missi Militair pada tgl.12 april jbl.
komunike mana ada kami lampirkan pada Pengumuman Pemerintah ini,
maka dengan ini kami umumkan dengan resmi kepada semua ra jat-R.Tl. S.
dimana-mana sadja mereka berada, bahwa patut pembentukan Staf Missi Militair ini kita semua sambut dengan perasaan sjukur dan gembira.
Maksud anggota-anggota Stat Misi Militair jang sudah turut dalam
pembentukan ini, supaja suasana jang tadi-tadinja kabur mendjadi
terang dan beraih, hingga dengari bantuan mereka perdjuangan kita
beien mendapat kemadjuan jang berguna.
Kepada Pimpinan Tinggi Staf Missi Militair dipertugaskan untuk
memperhatikan dan mempeladjari perkembangan perdjuangan di-Tanah
Air serta memadjukan pemandangannja dan usul-usulnja dalam hal-hal
ini lansung kepada Kepala Negara. Disaraping itu Staf Missie Militair akan bekerdja dengan rapih bersama-dengan Badan Persatuan dan
•rganisasi-organisasi resmi jang lain-lain, supaja segala perdjuangan bangsa diluar negeri dapat berdjalan dengan lebih lantjar lagi.
Dengan surat Pengumuman-Pemerintah ini diumumkan djuga, bahva
dalam rapat Pemerintah R.M.S. pada tan^gal l? mei 1975 telah diambil putusan untuk mengundang Paduka Tuan Kolonel L.Tahapary duduk
sebagai Penasihat dalam hal "Kemiliteran" dalam Kabinet Pemerintah'
R.M.S. Hendaklah mulai terhitung tanggal 24 mei 1975 Paduka Tuan
Kolonel L.Tahapary sudah masuk Kabinet Pemerintah itu.
Moga-moga segala kabar ini diterima oleh rajat semua dengan senang
hati.
"ME1IA-MURIA"
ROTTERDAM, 24

mei

1975.-

Kepala Negara R.M.S.,

ir. J.A.KAFTJSAMA.

STAF MISSI MILITER REPÏÏBLIK MALÏÏKU SELATAN.

^

K O M U N I K E .

1.

Sesudah dalam djangka waktu beberapa tahun Missi Muiter R.IÏ.S.
diliputi oleh suasana jang keruh, karena perkembangan jang terdjadi dalam masjarakat dan bangsa.

2.

Kami berpendapat, bahva perdjuangan R.M,S, mustahil akan tertjapai apabila didasarkan pada perpetjahan2 dikalangan kita sampai
pada masjarakat dan bangaa jang hanja melahirkan kerugian2 baik
dipihak dalam, terlebih pada pandangan dunia luar.

J.

Kami berkesimpulan, bahwa suasana jang keruh ini harus diachirkan demi kelantjaran perdjuangan kami menudju ke-kemerdekaan
dan kedaulatan.

4«

Hal ini terdjadi setelah terdapat keinsjafan jang sxuigguh antara
Missi Muiter jang tadinja di-Bonekakan oleh tn.I.J.Tamaela.

5»

Oleh satu kejakinan beraama, maka Missi Niliter telah tiba pada
satu titik pertemuan bulat, jaitu membentuk aatu Staf Missi Militer jang Anggota2nja inti (kern) terdiri dari Iaskar2 Angkatan
Perang R.M.S. jang dipertugaskan dari Nusa-Ina.

6,

Staf Missi Muiter ini taSt kepada Kepala Negara, jang pada
dewasa ini dibawah pimpinan P.J.T-Ï. Ir. J.A.Manusama.

7.

Pimpinan tinggi Staf Missi Muiter ini terdiri dari s
Cdt. Missi Muiter II,
(ttd)

Tuankotta.P.
Kapt. A,P. RMS.

Cdt. Missi Muiter III,
Valangitan.H.L.
Kapt. A.P. RMS.

Disetudjuis
Aoting Panglin-a Perang RMS.,
(ttd) Tahapary.L.
Kol. A.P. RMS.
Dikeluarkan: HUIZEN; 12 april 1975.-

Tembusan;
- P.J.M. Kepala Negara.

STAP MISSI MILITER REPUBLIK MALÏÏKU SELATAN.

Sebagal keputusan bersama dalam rapat di-Huizen - N.H. tertanggal
12 april 1975, telah ditentukan:
Cdt. Staf Kissi Militer R.M.S. - Kapt. P.Tuankotta.
Wakil Cdt.

-

Kapt. M.L.Walangitan.

Sek.

-

Lt.II. J.J.Mustamu.

Bendahara

-

Lt.II. C.Noya.

Penasihat/anggota kehonnatan

-

Acting Panglima Perang R.H.S.
Kol. L.Tahapary.

Semua anggota Staf Missi Militer terdiri dari Iaskar2 Angkatan
Perang Republik Maluku Selatan jang dipertugaskan dari Nusa-Ina,
terketjuali:
1.

It.Kol. I.J.Tamaela.

2.

Kapt. J.J.Manuputty.

3.

Lt.I. B.Lumatalale.

4.

Lt.Md. J.Leihitu.
•oooOooo-
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datum
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d.d.

Aan

: CFO

Betreft

: Bijeenkomst S.M.M, in Huizen.

d.

r

Bijl.:

Van
werd
vernomen dat er op 2^-5-1975 ia Huizen een bijeenkomst
is geweest van de "regering" MANUSAMA en de recentelijk
in het leven geroepen "Staf Missie Militair*1.
Voor deze z.g. kennismakingsbijeenkomst waren eveneens
uitgenodigd vertegenwoordigers van de KPK, BP en PM.'
De BP heeft echter verstek laten gaaxu.
Een van de woordvoerders, L.TAHAPASIJ heeft op de
bijeenkomst verklaard dat de SMM in het leven is geroepen om alsnog te trachten de in het verleden ontvangen opdracht, waarvoor zij naar het buitenland
waren gezonden, te realiseren.
De berichten als zou de SMM doende zijn de macht aan
zich te willen trekken zijn derhalve uit de ludHT
gegeepen, aldus TAHAPABY.
M.b.t. het streven naar herstel tot eenheid werd, in
tegenstelling tot eerder gemaakte plannen, op deze
bijeenkomst besloten geen rechtstreekse aanval op
ÏAMAELA te ondernemen.
TSnkële leden waren n.l. van mening dat TAMAELA, van
wie de achterban reeds sterk geslonken is, zelf wel
tot inkeer zal komen. Men wil hem n.l. in verband met
zijn verdiensten in het verleden een "afgang" besparen.
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GEMEENTEPOLITIE - HUIZEN
TELEFOON (02152) 3333
Gelieve bij beantwoording dagtekening, kenmerk
en onderw«rp van dit schrijven te vermelden.

Aan de commissaris van politie,
t.a.v. da heer
Kiryat Onoplein 1,
Dra c h t B n .

Bijlagen: geen.
Uw brief van:
••

«• •

Uw nummer (letter):
*»*•••

Ons nummer:
ID Z/J/75

HUIZEN,

Onderwerp: Zuidmolukkers.

Datum: 28 mei

1975.

Net verwijzing naar hst op 28 mei 1975 door de hoofdagent
met de hser
won uw korps gcvoorde telefoongesprek,
bericht ik u het volgende i
Cp zaterdag 24 mei 1975 tussen 10.45 en 11.15 uur kwam de president der .'uidmolukken, ris hser r>anuaama, nst zijn ragaring
in ballingschap naar Huizen('!-H) om te vergaderen met vertegenwoordigers van Zuidmolukae groeperingen, waaronder de groep
van "kolonel TahapsrV', door u ook usl de"Ualangitangroep" genoemd.
Het gebouw waar vergaderd uerd, n.l. het verenigingsgebouw van
de Zul Molukse gemeenschap aan de Ueideueg, hoek Studiostraat
te Huizen(n-H)t uerd bewaakt en besurveilleerd door ongeveer
tien jongs Zuidmolukkers onder leiding van een oudere.
Ometrpeks 16.45 uur uerd de bewaking opgeheven, waardoor aangenomen uerd dat ftanusama c.a. toen ueg gingen of ui e g waren.

Oe

ACD
datum

O 4 juli i g / 5

CO
b.

C
Aan
Betreft

nr,

«Ld.
GFO

'7-T'

: Bundeling Missie's Militair

Bijl.:

Uit
volgende vernomen:

werd

het na-

Van de verscheidene Missie's Militair is een bundelin,
ontstaan waaruit een Staf is gekozen waarvan de leden
werden geïnstalleerd op 29-3~75- 3= plechtigheid had
plaats t.h.v. kol! JSAHAPAJII te Tilburg.
DCSG staf bestaat uit~tf5 navolgende leden:
Voora. _ _ _
(ex-min. TAMAÏSLA)
Vice- .voor?,.^vïALANGIÏAN (destijds Ferrnesta-bewsging)
Secreta(fiat
" '
'
Ledens
Nièt~iri de~s'taf opgenomen omdat hij t.z.t. aal v/orden
benoemd in een re^erings-functie bij KAKUSAMA, is
TAHAPAHY. Wel treedt hij op als adviseur van dess sts
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datum

2 2 JULi ! ij / 5

CO

d.

b.

C (
Aan

Betreft

nr.:

<7 J /
XIX

""-'

d.d.

CFO

Staf Missie Militair

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen:

Tijdens de bijeenkomst
werd belegd waren alle_
uitzondering van
liet gaan.

werd
llf-6-1975 te Vaassen
.fleden aanwezig met
die wegens ziekte verstek

Voorts waren aanwezig:
Kol. TAHAPAET (die duidelijk ook lid is van de Staf M.M.)
Wed.SOüMOKIL

Alle hierboven genoemde personen alsook de stafleden
MM voerden het woord. Van al deze toespraken valt
weinig te vermelden omdat elke toespraak op hetzelfde
stramien was gebaseerd; t.w.
- terugblik RMS-proclamatie 1950
- RMS-strijd
- streven naar eenheid.
Kol.TAHAPART heeft in zijn betoog nog aangehaald, de
plannen tot gijzeling van H.M. de Koningin door de
groep
waarbij hij de mededeling deed dat hij
tijdens de voorgeleiding van de verdachten aanwezig
was en dat één der verdachten had gesteld dat als zij
Soestdijk bezet hadden» zij niet de RM5-vlag hadden
getesen, maar hun eigen vlag. Deze vlag zou als volgt
zijn samengesteld:
"Rood vlak, waarop 7 gele sterren en in de linker bovenhoek ingezet de kleuren van de SMS-vlag".
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Betreft

:

d.

d.d/*-8-«75

/

Bijeenkomst SHM te Bommel.

Bijl.:

Van

_
werd
vernomen dat er op 13 juli j.l. te
Bemmel een voorlichtingsbijeenkomst is geweest
van de Staf Missie Militair. Een en ander naar
aanleiding van een daartoe gedaan verzoek-van
de wijkbewoners, voor het merendeel Timorezen
en Keiezen. Nadat door L.TAHAPARïl Hen uiteenzetting was gegeven over de doelstellingen
van de SHM, kwamen de activiteiten van TAMAELA
ter sprake. Diverse personen w.o.

kregen hierop het woord en
gaven in niet mis te verstane bewoordingen
uiting van hun nA versie jegens TAMAELA»
Eerder genoemde ÏAHAPABY zei tot de conclusie
te zijn gekomen dat TAMAELA geestelijk gestoord
is en dat het voor de Z-Molukse gemeenschap
beter zou zijn als hij met spoed opgenomen zou
worden in een psychiatrische inrichting.
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datum

12AUG.1975
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Aan

:

CFO

Betreft

:

Staf Missie Militair.

d.

d.d.

Bijl.:

Uit

werd op ^-7-1975

het volgende vernomen.
De S.M.M, is thans aangeland in een periode van consolidatie. Onder meer is dit te merken aan het houden van
propaganda/voorlichtings bijeenkomsten waarbij uiteraarc
ook gestreefd wordt naar het vergroten van het aantal .
aanhangers.
Meerdere malen werd door de S.M.M, gesteld dat zij bard*
acties in Nederland verwerpt en aangenomen kan worden
dat er ook werkelijk naar wordt gestreefd dit te voorkomen opdat de organisatie (in Nederland) niet in opspraak komt.
Het is dan ook niet te verwachten dat deze organisatie
op 17-8-1975 iets zal ondernemen, gericht tegen de B.I.vertegenwoordigingen of het Nederl. Gezag.
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:

Betreft

:

d.

d.d.

Staf Missie Militair

Bijl.:

Van

werd op 2*1—7-75

het navolgende vernomen:
De Staf van Walangitang is vast besloten om t.z.t. ±:
de Molukken een RMS opstand te laten plaats vinden.
Ter voorbereiding hiervan zal in de Molukken worden
geïnfiltreerd, dit volgens uitgewerkt plan van Walan
gitang c.s. en onder supervisie van kol^'TAHAPARY^
HANÏÏSAMA is van dit alles op de hoogte en stemt er
volkomen mee in; onder voorwaarde dat in Nederland
nimmer een militaire actie wordt ondernomen.
is met zijn aanhang toegetre

den £oi de SMM.
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CO
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d.d.
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Aan

Betreft

Staf Missie Militair

Bijl.:

Uit
werd het navolgende vernomen:
Het onstaan van de S.M.M, is feitelijk voortgesproten uit een
handeling van de wed* J&OUMOKIL 2 jaar geleden; toen zij op ex
initiatief (maar met medeweten van kol TAHAPARY) met
generaal ïAMAELA_een gesprek had, welk tot doel had TAMAELA
er toe te brengen in de gelederen van MANUSAMA terug te keren
De w.ad. SOUMCKJ1I was en is nog steeds zeer goed bevriend met
kol. TAHAPAEY. De stap die- de wed. SOUMOKIL ondernam,' had tot
gevolg een verwijdering tussen haar en D Si METIARY, omdat laat
genoemde het de wed. SOUMOKIL kwalijk nam dat hij niet tevure
werd ingelicht.
Hoewel het initiatief v.d. wed. SOUMOKIL, er~'t6e leidde dat hè
tot ontmoeting kwam van TAMAELA met MANUSAMA is van de opzet
(komen tot eenheid) niets terecht gekomen omdat beide, zich
noemende "presidenten" zich beriepen op een door v/ijlen
SOUMOKIL verstrekt mandaat, op grond waarvan, zo\-;el MANUSAMA
als TAMAELA zich zelf als de enige ware Molukse leider
beschouwden.
Het kwam er derhalve op neer, dat TAMAELA de eenheidspoging
van de wed. SOUMOKIL afwees.
Er volgde toen een periode dat v.d. zijde van TAMAELA, maar
ook door ds. METIARY allerlei verwijten aan de wed. SOUMOKIL
werden gedaan, o.m. dat zij zich (onrechtmatig) bemoeide
met Molukse (RMS) staatszaken.
De wed. SOUMOKIL stelde hierop, dat zij als weduwe van wijlen
SOUMOKIL het recht had de RMS zaak te dienen en dat de verschillende (militaire) Missiesleden (die destijds door
wijlen haar echtgenoot waren uitgezonden) achter haar stonde
en haar respecteerde,
Hierop haastte kptJ WALANGITANG zien dit te bevestigen door
zijn loyaliteit aan de wed. SOUMOKIL te bevestigen.

-2-
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Vervolgblad n r.

-2-

bij C-rapport nr.

Dit i/npliceerde daF-WALANGITANG (en zijn organisatie de
S?kF) toen al (ongeveer eind 1973) het gezag vs-n MANÏÏSAMA
erkende omdat immers de wed. SOUMOKIL de zijde van MANUSAMA hz
gekozen.
Vervolgens bewerkte WALANGITANG de mensen die hij goed kenden
uit zijn verzetsperiode op Cerarr\. wijlen SOUMOKIL) en
de leden van de verschillende Missies die door .v/ijlen 30UMOK3
waren uitgewezen en wa-.rmede WALANGITANG inNederland nog
contact had. '
Intussen werd het contact tussen WALANGITANG en de regeling
MANUSAMA min of meer aangehaald waarbij de wed. SOUMOKIL
en haar relatie kol TAÏÏAPARY a.h.v;, als tussenpersoon
fungeerden. Dit alles had tot resultaat dat in een jaar
tijd, 19?^» het tot een bundeling kwam va.n de verscheidende (
dóorwijlen SOUMOKIL uitgezonden) Missie's v/aar ui t o.l.v. ikoT
TAHAPARY de Staf Missie Militair ontstond die tot samenwerking
kwam met de reg. MANUSAMA.
De opzet van deze samenwerking is het streven naar eenheidwaarbij getracht wordt t.z.t. TAMAELA uit te schakelen.
Voorts werd er van uitgegaan dat de erkenning van MANUSAMA doe
de SMM de positie van de reg. MANUSAMA verstevigt door het
militaire element (SMM) dat deze regering ondersteunt.
In de bedoeling ligt dat in de RMS strijd, MANUSAMA en zijn
ministers f. de politieke kwesties entamerenen de SMM de railita:
zaken behartigt.
Vooral wordt hierbij gedacht aan het leggen van contacten met
de legerleiding van andere landen, militair attaché's e.d.
Ook behoort het tot de taak van de SMM om zich bezig te houdei
met planning van (militaire) acties in de Molukken, uiteraard
gericht tegen de R.I.
Hoewel de SMM i.c. WALANGITANG schermt met de woorden dat de
SMM nooit of te nimmer militaire (harde) acties in Nederland
zal uitvoeren dient er toch mee rekening gehouden/worden dat <
leiding bestaat uit personen die zich "militair" voelen en
zich op een gegeven moment moeten v/aar maken, waarbij het gev;
bestaat dat zij toch tot aèties in Nederland overgaan.
Hier komt nog bij, dat het maar de vraag is of de SMM-leiding
haar aanhang in de hand kan houden. Hierbij dient bedacht dat
van deze aanhang niet verwacht kan worden dat zij zich
disciplinair zal (blijven) gedragen. Immers, het overgrote
deel van de SMM aanhang bestaat uit jongeren die een samenraapj
zijn van ongeorganiseerden: teleurgestelde-afvalligen uit zowi
de MANUSAMA- of TAMAELA groep , een aantal criminele randfiguren en zelfs figuren die politiek zeer links zijn /'opgesteld, (beïnvloeding Rode Jeugd etc.)
Opmerkelijk is ook dat de in minder of meerdere mate op de
voorgrond tredende figuren bij deze aanhang, personen
zijn met extreme opvattingen, z.o.
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:

Gezamenlijke bijeenkomst Staf MM.; Hfd.bestuur BP.;
Reeerine MANUSAMA.

Bijl.:

Uit

werd op 13-8-1975 het
volgende vernomen*
Op 2-8-1975 werd te Vaassen een bijeenkomst gehouden waarbi
voor het eerst aan het publiek getoond werd dat de drie
bovengenoemde "staven11 daadwerkelijk net elkaar samenwerken
De bedoeling van deze bijeenkomst was het winnen van aanhangers.

Aan de bestuurstafel van de SMM waren gezeten:WALANGITANG

Het B.P.-Hfd.bestuur werd vertegenwoordigd doori
ds. MBTIART

Van de r^iög MANUSAMA waren aanwezig:
MANUSAMA
LOKOLLO
N IK UU LUW
LATDMAKINA
kol. TAHAPARY
Het comité dat belast werd met de ontvangst stond onder
voorzitterschap van
uit Vaassen.
Onder de belangstellenden waren een groot aantal MM(TAMAEL/
aanhangers <
Ook een groot aantal partijlozen en pro-R.I./Molukkers uit
Apeldoorn waren aanwezig.
Vrijwel alle wijkraadleden uit de BP-regio 2 waren aanwezig
- 2-
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Een vertegenwoordiger uit Harlingen
en uit Houveer
woonden de bijeenkomst bij*
MANUSAMA werd te Vaassen met veel egards ontvangen.
Ook de TAMAELA aanhangers gaven blijk van hun respect voor
MANUSAMA.
In een nogal langdurig betoog gaf MANUSAMA een overzicht
van het door hem gevoerde politiek beleid waarin hij benadrukte dat hij alleen heil zag in het voeren van een politieke activiteit.
Hierop stelde ene
uit Vaassen waarom MANUSAMA niet
persoonlijk stappen nam bij de V.N..
MANUSAMA antwoordde dat hij een vertegenwoordiger in Aaeriki
had
en dit voldoende was.
Ene
uit Vaassen stelde de vraag of het nu wel nodig
was dat de TAMAELA M.M. naast de SMM blijft voortbestaan.
Door TAHAPARY werd deze vraag beantwoord. Hij stelde dat
de schaamtelpie houding van TAMAELA de eenheid dwarsboomt.
uit Teuge wilde weten of het waar was (of bekend) dat TAMAELA in de Holukken anti-R.I. propaganda had
doen verspreiden, waarvan het gevolg was dat ca. 200
Molukkers door de 8.1. werden gearresteerd.
MANUSAMA gaf hierop geen rechtstreeks antwoord «aar gaf
te kennen dat hij eerder al de Nederl. regering had geatten
deerd op arrestaties in de Molukken maar\dat de Nederl.
regering hierop teleurstellend had gereageerd.
Aansluitend hierop deed MANUSAMA een beroep op vooral de
jongeren, om geen acties te voeren daar dit de RMS-strijd
schade toebrengt.
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Staf Missie Militair

Bijl.:

Op
werd
het navolgende vernomen
Op initiatief c.q. verzoek van de wijkraad van Vaassen
Kal op zaterdag 2.8.1975 een voorlichtingsbijeenkomst
worden gehouden door de regering MANTJSAMA, de BP en de •
SMM samen.
Bekendmaking hieromtrent uitgaande van de BP gericht aan
een aantal RMS prominenten en aan een aantal woonwijken
als bijlage I en II.
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BADAN PËRSATPAN (RAJAT MALÏÏKU SELATAN)
BAZARSTRAAT 50
TEL. 32.32.56

X

w
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; 4924 /US/011/B.P.
'8-GRAVENHAGE, 28

juli

1975.-

Lampiran : Tidak.

Kehadapan
Pokok

: ïïndangan.

-P.J.M. Kepala Negara R.M.S.
'- P.J.M. Vakil Kepala Negara R.M.S.

- P.J.M. Dr. P.E.J.Tutuhatunewa
-

P.J.M.
P.J.M,
P.J.M.
Paduka
Paduka
Paduka
Paduka
Paduka

Ir. N.P. Ririaasa
J.A.Latumahina
Penasehat Pemerintah R.M.S.
Tuan L.Tahapary
Tuan2 Bestuur Daerah II
Tuan Wakil Ketua J.Matauseja
Tuan Drs. M.Fr.Mual
Tuan2 K.P.K.

DITEMPAT KEDIAMAN HASING2.
Paduka Jang Mulia/Paduka Tuan2/Nona jang tei?hormat,
Dengan melalui suratnja ttgl.24 juli 1975» jang oleh karena
sesuatu hal baru kami raenerimanja pada hari ini, maka Pengurus
Tjabang w.o."Vaassen" di-Vaassen memadjukan perraintaan kepada
kami untuk memohon suatu "rapat penerangan" dari pihak Pemerintah R.M.S., Badan Persatuan dan Staf Missi Muiter R.F.S. pada
hari Sabtu tgl,2 augustus jang akan datang ini dari bertempat
di-woonoord "Vaassen" sendiri,
Olehnja itu naka bersama ini Pusat Pimpinan Badan Persatuan
mengTindang Paduka Jang Hulia/Paduka Tuan2/Nona untuk datang keVaassen pada membex^ikan penerangan jang dibutuhkan itu.
Penerimaan para undangan mulai berlaku pada djam 11.00 pagl
sedang pengurusan selandjutnja kami menjerahkannja sadja kepada
Pimpinan ditempat untuk mengaturnja.
Dengan pengharapan penuh, bahwa undangan kami ini mendapat
perhatian jang aungguh dari Paduka Jang Mulia0Paduka Tuan2/Noria
maka kami achirkan surat ini dengan raenjampaikan horraat kami
jang patut disertai salam Tanah-Air jang bebas
"MENA-Ï-IURIA"
BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKÜ SELATAN)
PDSAT PIMPIEAH/PEKGUUÜS
HARIAN
'
j*"^ N
Sekertaris^
'9

Paduka Tuan2/Nona Bestuur Daerah II j
- S.Lckatompessy
- Dra. J.E.Keiluhu
- P.Sapulete
- M.D.Latupeirisaa.

/tvt/f'?
BADAN PERSATITM (RAJAT MALÏÏKU SELATAH)
BAZABSTHAAT 50
TEL. 32.52.56

Nomor

; 4926/US/011/B.P.
.«s-GRAVENHAGE, 28

juli

1975.-

Lampiran : Tidak, .
Pokok

: Undangan.

Kehadapan
Jth. Tuan2 Dewan Vijk/Dewan Kamp
Waalwijk, Breda, Lunetten, Tilburg,
Hatert, Gennep, Eist, Bemmel, Tiel,
Opheusden, Lunteren, Barneveld, Twello,
Doesburg dan Deventer.

Tuan2 jang terhormat,
Pusat Pimpinan Badan Persatuan memalumkan bersama
ini, bahwa pada hari Sabtu tgl.2 augustus 1975 akan diadakan "rapat penerangan" oleh Pemerintah R.M.S., Badan
Persatuan dan Staf Missi Militer R.M.S., bertempat diwoonoord "Vaassen" di-Vaasaen.
Bila dari pihak tuan2 dan rajat tidak ada barang ha
langan, maka tuan2 diperbolehkau untuk mengikuti rapat
penerangan tersebut tetapi harus ditegaskan disini, bahwa mengenai makanan dan minuman ditanggung oleh tuan2
sendiri.
Sekianlah sadja gupaja tuan2 mendjadi raaklum adanja.
Terimalah horraat kaïni seperti biaaa disertai salam
bebas
"MENA-MURIA"
j BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
PUSAT PIMPINAN/PENGURUS HARIAN
Sekertari^.

M.E. A .POETIRAY.
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Aan;CF3
B e t r e f t : Staf Missie Militair»

Op 2k juli 1975 werd

van
vernomen

van de oprichting van de zogenaamde "Staf Missie
Muiter", een groep oud Knil-officieren onder leiding van
koloneJL VMHAPARY, waarbij de bekende kapitein Maarten Luther
WALANGITAN"' ( 16-3-2^) een grote rol speelt.
Voor zover
" dat tot dusver kan bekijken, slaat het
streven van de "Staf Missie Muiter" ( eenheid derZuidMolukkers onder President MANUSAMA) bij de jongeren niet aan.
MANUSAKA heeft bij de jongeren geen s^zag meer. Het zal alleen dar
aanslaan wanneer WALANGITAN c.s. er inderdaad in slagen wapens
te verkrijgen en een soort legertje te vormen.
Dan zullen diverse avonturiers weer voor een tijdje warm lopen voc
dit idee.
verwacht dat de "Staf Missie Muiter" zal verzanden in het
militair-oom»rvatisme van de ouderen.
Ben gerucht als souden WALANGITAN c.s. akties voorbereiden tegen
militaire complexen om zich wapens te verschaffen, wordt door
naar h^t land der fabelen verwezen. Hij stelt: "WALANGITAN,
de vo flatje t:, zou dat wel willen, maar kolonel TAHAPARY zal dat noc
toestaan !! ".

19.9.1975

AC D

datum

J f 3.
3 1 OKI 19 75
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b.

C ( CF ) nr.:

dd-

Aan

:

Betreft

: R.F.-R.M,S. (of S.M.H,).

3

d.

O OKT. 1975

CF

Bijl.:

Uit

werd

op 10.10.75 het navolgende vernomen.
In een streven tot eenheid onder de Molukkers heeft
WALANGITANG omstreeks half 197^ een begin gemaakt met de
oprichting van een organisatie, genaamd: Revolutionair
Front-RMS.
Om zijn doel te bereiken heeft hij getracht alle leiders
van de Militaite Missies, die destijds door wijlen SOUMOKIL,
werd uitgezonden, bijeen -fee .brengen in een Staf, die zich
dan achter pres* MANUSAMA zou eftellen.
Een aantal van deze leiders gaf aan de oproep van WALANGITANC
gehoor, waarop een soort kerngroep ontstond, die werd aangeduid als Staf Missie Militair. Deze staf vormt de leiding
van de R.F.-RMS, die een zelfstandige organisatie is maar
zich achter MANUSAMA heeft gesteld en ook met de reg.
MANUSAMA samenwerkt.
WALANGITANG en zijn staf hebben zich ter verkrijging van een
aanhang, hoofdzakelijk gericht op jongere Molukkers,f die niei
reeds behoorden tot een Molukse organisatie.
Deze aanhang betaalt een maandelijkse contributie van ƒ 5,per persoon waarvan een fonds wordt opgebouwd. Voorts worden gelden verkregen uit de opbrengst van feestavonden die
georganiseerd worden.
De SMM streeft uiteraard ook naar de tot standkoming van een
EMS. Hierbij wordt er vanuit gegaan, dat het geen zin heeft
in Nederland acties te voeren. Men richt zich dan ook op het
activeren van het verzet in de Molukken zelf o.m.door het
voeren van anti Rl-propaganda.
Men gelooffe dat dit zal leiden tot ongeregeldheden in de
Molukken waarvan de climax zal moeten samenvallen met een
opstand in W.-Nw.Guinea, waarvan men zeker denkt te a*3n,
dat deze binnen niet al te lange tijd tot ontwikkeling komt.
De SKH, i.c. WALANGITANG, heeft contact met verzetslieden
in de Molukken.
- 2-
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Dit contact wordt middels briefwisseling onderhouden, maar
ook middels "koeriers", personen die onder voorwendsel van
familiebezoek vanuit Nederland naar de Molukken reizen.
De R.F.-RMS (SMM) beschikt over een aantal leiders die plaatselijk als afdelingshoofd optreden, zoals bv. de Mplukjcer
-en
die (samen) de groep Vaassen
leiden (3° man) en
die de groep Hoogeveen leidt
(± 60 man).
Sinds enige tijd zijn er stemmen opgegaan die "kritiek hebben
op de organisatorische vorm en op de persoon WALANG1TANG
vanwie men vindt dat hij geen krachtfiguur is.
In voorbereiding is dan ook een nieuwe bestuurs- en afdelings
leider verkiezing, die op korte termijn zal moeten plaats
vinden.
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Staf Missie Militair,

d.d. 1V3- v -

Bijl.:

Dd. 15.1.76 heeft de S.M.M, een bijeenkomst gehouden in
Appingedam o.l.v.
Doel: ledenwerving,
Een aantal Molukkers trad toe tot de organisatie. Deze groep
staat onder voorlopige leiding van:
Een soortgelijke bijeenkomst wordt gehouden te:
Groningen (de Weyert) op 18.1.76
Tiel
7.2.76.
In ??iel bestaat reeds een afd. van de S.M.M, o.l.v.

Vóór 25-^.76 zal m.b.t. het RMS ideaal in Indonesië een
spectaculaire actie worden ondernomen.
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d.d.

6 FÉB. 1976
S.H.H* te Appingedam
Bijl.:

Op 27-1-76 werd
het volgende
vernomen:
De kerngroep van de S.H.H. (Groep Walangftan) bestaa
Uit de navolgende personen:
1 ."TEat«
2T_K»

J. ïiHAPABY
Op 15 januari 1976 heeft een bijeenkomst plaategevonden in het jeugdgebouw te Appingedam.
De bedoeling was, om aldaar een afdeling van de
Walangitangroep op te richten. (Wervingsbijeenkomst)
De delegatie van de Walangitangroep bestond» uit:

De bijeenkomst duurde van 19*00 tot 23-00 uur en wei
door circa 20 Molukkers bezocht.
Hensen die zich opgeven voor deelname moeten een
persoonsstaat invullen en 2 pasfoto's inleveren.
Wanneer dit geburd is, zijn zij opgenomen als soldaat in deze organisatie.
Deze groep staat achter HANUSAHA, volgens de woordei
van
die tevens samenwerkt met dex KPK,
Leden van de groep mogen zich dus niet aansluiten b:

—
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Volgens
ligt het in de bedoeling oa
t.z.t. iets op de Zuid Molukken te ondernemen, t.v.
op Ceraffl op de plaats Amahai. Men zal dit alles
plannen, bestuderen, om te komen tot de werkelijke
E.M.S.-strijd.
De militaire aangelegenheid in deze wordt behartigd
door Kapt.
en Kapt. VALANGITA&.
, WALANGITAN en TAHAPABÏ hebben gezegd, dat
t.z.t. geoefend zal worden op de Canarische eilanden
volgens
valse voorspiegelingen.
Contactpersonen van de Walangitan-groep:
Appingedaa*

Delfzijl
Een soortgelijke bijeenkomst als bovengenoemde zal
op 14-2-76 te Vaassen worden gehouden.
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b.

dd

d.

1 6 FEB. 1976

: Activiteiten
Bijl.:

Van
nomen dat

werd op 6.1.1976 ver-

zou doende zijn een z.g. "derde regering"
te vormen.: (TAHAPARY, de man achter de S.M.M, zou opdracht heblfell gegeven
tot de orde te roepen
Eén van de doelstellingenvan de SMM is
het herstel
van de eenheid onder de Z-Molukkers in Nederland. Zij
kunnen derhalve niet tolereren dat er een derde groep
gevormd wordt. Voorts deelde bron mede dat L.TAHAPARY
in het kader van herstel tot eenheid, een verzoek van
SMM leden om tegen I.J.TAMAELA (president van de noodregering) te mogen optreden van de hand heeft gewezen.
M.b.t. de SMM leden deelde
mede dat hun activiteiten
zich beperken tot handhaving van orde en rust onder de
Z-Molukkers en bescherming van hen tegen acties van proIndon. personen. Zij zullen er voorts op toe zien dat het
beleid van MANUSAMA niet wordt doorkruist.
Tot het voeren van gewelddadige acties zullen zij # niet
over gaan, aldus
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:

Voorlichting S.M.M.

JUN11976

Bijl.: l

Van
werd op 4.5«76 vernomen,
dat de jongeren uit Tilburg, Breda, Waalwijk en Vught
"kolonel" TAHAPARY hebben verzocht hen voor te lichten omtrent de doelstellingen van de S.M.M.
Zij hebben nl. het plan zich bij deze organisatie aan te
sluiten.
Op de S.M.M, bijeenkomst te Hoogeveen op 1.5»?6 werd aan
de leden het "voorlopige orde- en tuchtregelement" uitgereikt.
Een vertaling van dit regelement is als bijlage bij dit
rapport gevoegd.

301A10 - 506622*

k lid,verbonden aan het bestuur van de Staf Missie Militair is ver plicht zich t!
aliseren, dat hij zich bevindt in een land, die een strafvordering heeft volgens de
tt"~" van dat land, opdat hij uit onwetendheid geen overtredingen begaat tegen die wetn, odat hij hierdoor niet gehinderd wordt in sigs in de vervulling van zijn roeping als
-stuurde leden, overeenkomstig het Voorlopige Orde en Tucht Regelement van de Staf Mis.e Militair.
>orwoord:
iitriot R.M.S.
s arbeid aan de Vrijheid van het Vaderland is een zware verplichting, eist een morele
tandvastigheid.
Lt ken geen : Zwakheid
Angst
v;
Twijfel
Maar
g eist een ware persoonlijkheid:
Onvervaard
Trouw en
Eerlijk.
...«ooOoo»...
Voorlopige Orde en Tucht Regeleraent.
Staf Missie Militair R.M.S.
Jnder Voorlopige Orde ent Tucht Regelement wordt verstaan, de voorwaarden die gehouden
lient te worden door leden /lid onder leiding van de Staf Missie Militair.
I. Verplicht alle leden te gehoorzamen aan de bevelen en regelementen,mondeling/schriftelijk, door hogerhand uitgevaardigd.
?. Verplicht alle leden elkaar te eerbiedigen op het gebied van het geloof en de voorwaarden van de verdiensten te handhaven.
5. Verplicht elk lid, al&e geheimen die hem zijn toevrtrouwd,te bewaren 'J
ft. Verplicht alle leden altijd in een K«EHXK verband te blijven tijdens een hechte samenwerking benevens elkaar te eerbiedigen en MEXCSX te waken over de eer van een ieder;
eenheid.
~.^>'\. Verplicht alle leden om op elk tijdstip klaar te
voor bepaalde tijden.
x
Verplicht alle leden van een eenheid de hoogste eer te bewijzen aan de KN en de hoge
Regeringsinstelling en deze als een symbool te beschouwenC vrij vert.)
7.'jR"'erplicht alle leden zich bewust te zijn van faijn taak,
a -at hij tijdens de confrontatie met de vijand of welke beproevingen ook, altijd alleen
met zijn sterke persoonlijkheid het hoofd biedt.
b. dat hij zich niet laat beïnvloeden door allerlei propaganda van buiten,
c. dat hij, overeenkomstig zijn roeping, _tijdens de uitoefening van zijn plicht, afstand
neemt van alle sterke drank/alcoho3i,J))zowel buiten de uitoefening van zijn plicht nio
beïnvloed wordt door sterke drank, zodat hij onbewust geen handelingen verricht in
strijd met de bepalingen van deze voorlopige orde en tucht regelement en tevens het
aanzien/eer van zijn eenheid verlasgd/besoedeld.
8a. Elke leider, aangewezen door het hoofdbestuur van de staf missie militair, is verplicht op bepaalde tijden verslag uit te brengen bij bepaalde gebeurtenissen of XEXH
plaatselijke veranderingen of over de onder zijn bestuur/leiderschap staande leden.
b. Alle verslagen moeten nauwkeurig zijn. en onpartijdig»
c. Treed onvervaard en sportief op, zowel in gesprekken als in uw doen en laten.
d. Elk lid die niet tevreden is over de werkv/ijze van het bestuur/de leiding moet Mxi
iaxjK de hiërarchieke weg volgen tot deze net hoofdbestuur van de staf missie mili
tair bereikt.
vf» **?o .
j. T c .
n.jt. ,
9a. Elk bestuur is ge£ËHKEH Bij het uitvaardigen van een bevel/order zich te houden aan
de vastgestelde tijd/het program.
v
Elk gegeven bevel/order moet kort en duidelijk zijn, het moet met overleg aan dat li
, gegevon worden.
c. Het bestuur/de leiding isxsHïHHtwssrdx heeft zich, bij het uitvaardiggn van een order/bevel te houden aan de wetten, de omstandigheden, het doel of strekking hierva
Elk .lid is verplicht de hem opgedragen taak/oroer/bevel zowel mondeling als schril
telijR naar behoren te vervullen.
6.

b. Verplicht alle leden datgene te doen xaarxhHfe wat voor de eenheid belangrijk geacht
' wordt, met dien verstande dat dit feit niet vooraf is gegaan door een order of *HgsÏEBiïHi geldende reg/lement, hoewel het naar zijn mening goed is,
a Dit voorlopige regeleraent heeft niet de bedoeling de leden het gevoel te geven, dat
'"'j niet zefotandig kunnen handelen of zwak of bang zijn in het nemen van besluiten*
b. ^lk lid mag in noodtoestand zelf een besluit nemen en hierna een verslag uitbrengen
bij het bestuur.
c. Indien er een order komt van 2 besturen, moet de order van het eerste bestuur doorgegeven worden an het 2de bestuur.
«.. Indien een lid niet eens is met de gegeven order of regeling moet hij dit via de hiëi
archieke weg voorbrengen.
b. Maar het bevel/de order raag niet verwaarloosd worden.
'a. Alle bezwaren van de leden moeten onderzocht en rechtgezet worden.
b. Bjj plaatselijke reglementen, met in achtneming van de situatie, kan naast de voorlopige orde en tucht regelement ook nog andere regflementen gemaakt worden.
. Elk persoon, die lid is van het bestuur Staf missie militair is verplicht een exemplaar van het Orde en Tucht Regelement Staf Missie Militair in bezit te hebben.
10 mei 1976

datum

l 2 JUL1197 6

CO

b.
C

) nr. :

d.d.

d.

_ 9- 7-

Aan
Betreft

Zuid Moluks Revolutionair Front (3EMF)/S.H.M.

Bijl.:

Van
werd op 30-3-76 het navolgende
vernomen.
Omstreeks eind 1973 begon Kpt. V/ALANGITANG niet de
oprichting van de 3HMF die niet gezien moet worden
als een organisatie, naar als een soort Staf met als
commandant, kpt. WALANGITANG.
De Staf v;erd gevormd uit een aantal personen die
streefden naar eenheid onder de Molukkers in Nederland en die in de verschillende Molukse groeperingex
enig gezag hadden of over een eigan aanhang beschikken.
Dsze Staf-S.H.M.F. wordt gevormd door de navolgende
personen:
WALAHGITAHG
cradt.
officier
n

ti
tt
In een later stadium is ooi kol. SAiiAPAEY tot deze
Staf toegetreden; en wel als adviseur.
Sinds enige tijd is Einen echter doende, hemop een
zijspoor te zetten, omdat hij er van verdacht wordt
een informant te cijn van de Ned. Inlichtingendiens'
en van de K.I. Ambassade.
Op initiatief van WALAHGITANG heeft de wed*-SOUMfflKi:
vanaf feor. '7^ ale tussenpersoon gefungeerd bij hè
aftasten van de mogelijkheid tot samenwerking van
de Staf SI-ffiF en de regering MANUSAMA.

Ook heeft de wed. SOUMOKIL er voor gezorgd dat de
officieren., die destijds door v/ijlen haar echtgenoo
vanuit de Molukken werden uitgezonden, bij elkaar -

301A10 - 506622*

Vervolgblad nr.

~2-

bij C-rapport nr.

te brengen en hen (op een .enïeLe uitzondering na) te
bewegen zich te groeperen en te fungeren als ruggesteun van de S.H.M.F. (Walangitan/g) waarbij zij dan
openlijk zouden verklaren achter. MANUSAMA te staan.
Deze Missie officieren
bundelen zich onder de aanduiding Staf Missie Militair.
Dese 3MM moet gezien v/orden als een soort dagelijks
bestuur v.d. SRMF "organisatie".

301A11

datum

| 9 JULI

CO
b.

C ( CFO)nr.:
Aan

:

Betreft

:

fli / ÜJf'j'2,

d.d.

d.

JUL11976

Voorlichting SMM te Vught.

Bijl.:

Van
werd
vernomen dat op 9 juni i° ^e avond in het woonoord te
Vught een voorlichtingsavond is gehouden door "kolonel"
TAHAPARY over de SMM.
In zijn betoog heeft TA"HAPARY de aanwezigen doen weten
dat zij die lid willen worden van de SMM, zich hebben
te onderwerpen aan de "wet óp de krijgstucht" (het
bekende groene boekje). Handelen op eigen initiatief
wordt niet getoloreerd, hiertoe moet opdracht worden
verkregen van hem. Hij waarschuwde de aanwezigen zich
nijiet te laten meeslepen door z.g. leiders tot het voer»
van acties etc. Hij haalde in dit verband de acties
van Amsterdam en Beilen aan, de deelnemers aan deze
actie die in de bloei van hun leven zijn, moeten nüt
voor een actie die geen enkele zin had, de nodige jaren
in gevangenschap doorbrengen, aldus TAHAPARY
Hij nodigde hen uit het z.g. groene boekje goed te bestuderen en gaf te kennen dat zij die zich hiermee
kunnen verenigen, welkom zijn als lid van de SMM.
Tot slot deelde hij mede dat het als lid van de SMM
niet was toegestaan mil»uniform te dragen of militaire
oefeningen te houden. Conditie training in b.v. trainin,
pakken is toegestaan, aldus TAHAPARY. Enkele ouderen
die de bijeenkomst hadden bijgewoond, hebben TAHAPARY
verzocht nog eens een dergelijke voorlichtingsavond te
houden voor alle bewoners van het woonoord. TAHAPARY
heeft zich hiertoe bereid verklaard.

301A10 - 506622*

datum

2 9 DEC. 197 6

CO
b.

CFO

nr-

Ws

Aan

d.d.

cr/3

d.

2 8 DEC. 197*

Betreft

Bijl.:

Van

werd

het navolgende vernomen:

/PM

301A10 - 506622*

Op verzoek van de jongere Z.Molukkers in Zeeland is
QP 6.11.1976 de staf missie militair, o.l.v. L.
3L&HAPARY naar Middelburg gereisd om aldaar voorlichting
te geven over de doelstellingen van de SMM. Men wilde
voorts het standpunt weten van de SMM t.o.v. de KPK^BP
PPKM en of zij zich met het beleid van de regering MANU.
SAMA konden verenigen. L.TAHAPARY die als woordvoerder
optrad heeft de aanwezigen te kennen gegeven geheel
achter eerder genoemde organisaties te staan en het
beleid van MANUSAMA te steunen.
Toen de groep van
ter sprake kwam deelde
TAHAPARY mede deze groep te rangschikken onder de
rebellen en adviseerde aanwezigen om zich van deze
groep te distancieren.

/ 3 ff.6/6

ACD
datum

18 JAN. 197 7

CO

d.

b.

d.d.

C (CFO ) nr.

17

. ;377

Aan

CF

Betreft

Voorlichtingsbijeenkomst Staf Missie Militair d.d.
6.11.76 te Middelburg.

Bijl.:

werd van
het navolgende vernomen.
Op de bijeenkomst als bovenbedoeld was . een groot aantal
Stafleden aanwezig,
In totaal waren ± 150 belangstellende Molukkers aanwezig.
Een van de verschillende toespraken was die vanrjkolonel
TAHAPARY.
Hierin verweet hij de jongeren, dat zij te passief zijp.
Verwijzende naar het politieel optreden te Vaassen stelde
hij dat ook toen de jongeren passief bleven terwijl zij
toch "hun tanden hadden moeten"tonen" en "hun nagels uitsteken" tegen het Nederlands gezag.
Voorts stelde TAHAPARY dat de SMM niet alleen in Nederland,
maar ook in het buitenland werkt.
Als bijlage II de uitnodiging ter bijwoning van deze bijeenkomst.

30IA10 - 506622*

MR. DR. SOUMOKIL .iTICHTIt-JG
Sociaal Kultureel Centrum voor Suid-Molukkers op V.'alcheren

•'<• >V/*.. •.

•eeo*

beste landgenoten,
hierbij nodigen v/ij U uit voor een lezing van
STAF MILITAIRE KIS3IS
op zaterdagmiddag 6 november a.s. s~\. 13.lv.uu;; in. de Kr.Dr. Soi:.;.vDkilStichting gelegen aan de Koudekerkse;ves tö Middelburg.

Tijdens de bijeenkomst zullen de volgende aspekten. aan de orde komen:
1. doelstelling en samenstelling Staf Militaire Missie
2. programma onder de regering R,K.S.
3. onderscheid functies KPK
Staf Militaire Missie
Ifr. beleid Staf Militaire Missie t.o.v. a. Perauda Masjarakat
b. Pattimurabeweging

hoogachtend,

SaudaraH ku sebangsa,
Dengan ini kami mengundangkan saudaraS akan datanfe mendengar pidato
dari
'

STAF MILITAIRE MISSIE

pada hari sabtu tertanggal 6 november djam 13*13 di Mr,Dr.Soutnokil
Stichting Koudekerkseweg di Middelburg.
Pada pertamuan ini akan diperbintjangkan sebagai berikut:
1. Tudjuan/raaksud dan kedudukan Staf Militaire Missie
2. programma dibawa Pemerintah R.M.S.
3. Pekerdjaan KPK
Staf Militaire Miseie

k» Sikap Staf Militaire Missie terhadap a. Pemuda Masjarakat
b. Pattimurabeweging
Sektie Voorlichting

AC D
datum

18 JA» 1 9 7 7

co
b.
d.d.

C(CFO)nr.:
Aan

:

Betreft

:

«7
I l

d.

inn /--r

d«»i. Ei'j J

staf Missie Militair

Bijl.:

Op 22-11-1976 werd
het navolgende vernomen:
Op 26-11-76 werd te Vaassen een bijeenkomst gehouden
v.d. stafleden van de S.M.M, waarbij verschillende
onderwerpen werden besproken t.w.
- het omverwerpen van de regering MANUSAMA,
- aanschaf vuurwapens voor de strijd op de Molukken
- onderkenning v. tipgeveis üVD,
- twee, uit te voeren acties(voor de kerstdagen '?6)
- belangrijk nieuws zal v/orden bekend gemaakt op een
vergadering gepland op 27-1 -76.

301 A10 -

506621*

HOOCEVEEET

Onderwerp: Zuid Molukkers

RAP P OR T
Ondergetekende
, hoofdagent van gemeentepolitie te Hoogeveeii, heeft de eer U het volgende te rapporteren*
Een Zuid Molukker, die niet nader wenst te worden genoemd, heeft op zaterdag 20 november 1976
van de groep Walangitan, een
vergadering bijgewoond in het woonoord Vaassen
Bij deze
vergadering waren tevens aanwezig: Walangitan uit Brachten; Tahapari uit
Breda;
Het aantal mensen dat deelnam aan deze vergaderin
•gedroeg ongeveer 20»
De groep Walangitan bestaat uit ongeveer 2000 meest jongere leden.
De vergadering besprak verschillende onderwerpen onder andere het omver
werpen van de regering in ballingschap van Hunusama en het aanschaffen
van vuurwapens voor de strijd in de Molukken.
Ook werd er gesproken over het bezoeken van B»V.D, functionarissen
aan verschillende Molukkers. Indien er maar enkele geruchten zijn, dan
staan deze ambtenaren alweer op de stoep van enkele bepaalde Z.M.ers, zo
dat kwaadwillende Z.H. ere steeds weten wie de tipgevers van de B.V.D.
of politie zijn. Met name werd ene
als tipgever voor de politi
en/of B.V.D. genoemd*
Br werd door eer
.onbekend iemand vertelt dat een nis
set name genoemde of onbeklede groep',' nog voor de kerstdagen 1976, twee
actie"s zal uitvoeren* Waar deze acties zullen worden uitgevoerd wist
hij niet*
Zaterdag 27 november 1976 «ordt er weer vergaderd bjj Tahapari te
Breda* Gaat deze vergadering door, de deelnemers zullen telefonisch worden bericht, dan zal daar belangrijk nieuws Borden bekend gemaakt aldus
•
Tevens stelde
dat de strijd om een vrije Zuid-Molukken
gedeeltelijk moet worden gestreden in de Molukken zelf* Verder bordurend
op dit thema zei hij dat ze echter niet lopend of fietsend de EoIuBcën
konden "bereiken* Dit zou moeten gebeuren met een vliegtuig of schip, wel
gekaapt zouden moeten worden. De voorkeur zou echter uitgaan naar een
schip, fcelk schip een oorlogsschip zou moeten zijn. Er souden voldoende
Atabonneze jongeren bij de marine en mariniers zijn die met een oorlogsschi
zouden kunnen varen.
AKiaewel
over de nodige fantasie zal beschikken, neea
ik rapporteur, voor zover ;.k hem ken aan, dat er in Zuid-Molukse kringer
over iü gesproken ora een v3.iegtuig of oorlogsschip te kapen. Het kap*»n
van een oorlogsschip was volgens hem mogelijk, want dat hadden de Israeli
ook al eens gedaan en wat de joden konden, kunnen de .Ambonezen ook*

fi-an.
ie commissaris van gameentepolitie
Kc

Hoogeveen, 23 november 1976.
De rapporteur^'

datum

(UOKr'77

CO
d.

b.

C(CFO)nr.:
Aan

: CFB

Betreft

: Kol.

d.d.

T i* OKT. 1977

TAHAPABY

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen:

werd

Op initiatief van Kol. TAHAPABY'werd op 6-8-1977 te
Breda een bijeenkomst gehouden door de leden v.d.
Staf Missie Militair,
De bijeenkomst had tot doel, de algehele situatie te
bespreken en vooral ook een inschatting te geven van
de activiteiten van de z.g.n. anti HANUSAMA-groepen.
Men kwam tot de overtuiging dat vooralsnog MANUSAMA
niets te vrezen heeft, omdat de antij. MANUSAMA jongeren
te klein in aantal zijn om het afzetten nan HANUSAMA
te bewerkstelligen.
Op de vergadering waren aanwezig:
Kol. TAHAPARY
Kpt. WALANGITANG

Van de hierboven genoemde
valt te vermelden dat
uit hetgeen hij tijdens de vergadering naar voren
bracht, hij elke vorm van geweld afwijst en dan ook
acties als de trein- en schoolbezetting afwijst.
Kol. TAHAPARY deed het voorstel om enkele SNM -leden
contacten te doen leggen met jongeren uit Assen en Smi]
de met het doel, op de hoogte te blijven van de activa
teiten van de jongeren aldaar.

301A10 - 506622*

datum

Q2FEB.1978

CO

b.
C (CFO

^

d.d.

) nr.:

Aan

:

CF

Betreft

:

Staf Missie Militair.

d.

/s

Bijl.:

Van
werd het navolgende vernomen.
Aansluitend aan eert voorgaande melding, die zegt dat kol.
TAHAPiRY eigenmachtig het secretariaat van de SMM aan zich
heeft getrokken, blijkt nu, dat hij zelfs verder is gegaan
en zichzelf heeft benoemd tot commandant/voorzitter van
de SMM.
In een rondschrijven heeft hij dit aan de stafleden bekend
gemaakt (alsmede de functieverdeling van de overige stafleden) waarbij hij zegt dat deze benoeming c.q. het besluit
in overeenstemming is met de beslissingen, die genomen
werden op de stafbijeenkomst d.d. l oktober 1977*
De stafleden van de SMM kijken hiervan op, omdat op l oktober wel werd vergaderd en gesproken over de positie van het
staflid
maar in het geheel niet over de benoeming
van TAHAPARY tot voorzitter of commandant SMM.
Men is het hiermede dan ook niet eens maar besloten is het
er maar bij \e laten om de eenheid (naar buiten uit) te
bewaren

301A10 - 506622*
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datum

2 8 JUNI IS 7 8

CO
b.

d.

d.d.

C (CFO ) nr.:
Aan

:

CF

Betreft

:

Staf Missie Militair.

Bijl.:

Van
volgende vernomen.

werd op 27.^.78 het na-

Op initiatief van de officieren van de SMM werd op 22.2.78
te Vaaseen een bijeenkomst belegd, die tot doel had, tot
een besluit te komen waarin kol. TAHAPARY (die ook aanwezig
was) duidelijk werd gemaakt dat men zich er nog steeds niet
bij heeft neergelegd, dat kol^pAPAPART zichzelf tot voorzitter (commandant) had verheven.
E.e.a., verliep volgens plan en besloten werd dat binnen
afzienbare tijd een verkiezing wordt gehouden voor het vervallen van het voorzitterschap.

301A10-729017F-69

AC D

datum 0 4 AUG.1978
CO

b.

d.

C(CFO)nr,
Aan

:

Betren

: Staf Missie Militair

Bijl.:

—

Van

werd op Hf-6-78 het

navolgende Jternomejn:

De door de SMM te honden feestavond ter verkrijging van
kasgelden n (uit de opbrengst) wordt gehouden op 15-7-78
in het woonoord Vught.
Volgens de voorzitter van de SMM te Vaassen
is de Molukse gemeenschap te Vaassen langzamerhand overtuigd dat de Ned. regering niet zal buigen voor Molukse
terreur en nimmer de RMS-gedachte zal «teuaen,
Het is hierom dat men ook geloof^T dat terreuracties geen
zin hebben en deze alléén maar de uitvoerders in levensgevaar brengen, zonder dat iets bereikt wordt.
Daarom is te verwachten dat vanuit Vaassen geen terreurdaad is te verwachten.

301A10-729017F-C9

ACD
datum
CO
b.

«w-

C ( CFO ) nr.:
Aan

:

Betreft

: staf Missie Militair

AUG. 1978

f#V&

Bijl.:

Van

werd op

21-6-78 het navolgende vernomen:
Van de bestrijding van de kosten verbonden aan de voorbereiding van het SMM-feest hebben de officieren van de
SMM ƒ 100,- p.p* in de kas gestort.
De aankondiging van het feest werd te Vaassen gestencild
en deze zullen door
secrt. SMM worden

verzonden.
Op zaterdag 2k'-6 wordt door SMM een voorlichtingsdag gehouden te Vught, o.l.v. WALANGITANG.

301A10-729017F-69

da<um

1 C MG. 191 8

CO

b.

,10 Al/6. f978

C ( CFO ) nr.:
Aan

:

Betreft

:

Sta f

Missie Militair

Bijl.:

Op
werd
navolgende vernomen:

het

Op 20-5-1978 werd t.h.v. kol. TARAPARY een Staf-bijeenkomst gehouden van de SMM, ter bespreking van het organiseren van festiviteiten ter verkrijging van gelden (contributie, fancy fair) ter dekking van kosten verbonden
aan politieke SMM activiteiten.
Aanwezig waren:
TAHAPARY
WALANGITANG

Besloten werd om voor de eerste maal het feest te houden
in een SMM-minded omgeving, en wel te Vught. Gestreefd
wordt dit in juli te houden.
TAKAPARY stelde voor bij de organisatie ook de Stichting
Door de Beuwen Trouw te betrekken.
Vele aanwezigen waren hier tegen.
Afgesproken werd, dat de Stafleden van de SMM elk ƒ 100,zullen inleggen, bedoeld als eerste aanzet om de kosten
van voorbereiding te betalen.
(Vaassen) heeft WALANGITANG doen weten, dat hij en
zijn groep, onvoorwaardelijk achter de SMM staan.

301A10-729017F-69

datum

30AUG.1978

CO
b.

C(CFO )nr.:

J////^/

d.d.

Aan

:

CF

Betreft

: SMM-mani f estatie Vught op 15.7.78.

d.

2 9 AU6.1978

Bijl.:

Van
volgende vernomen.

werd

het na-

De SMM-mani f e stat i e werd door de plaatselijke BP-leiders ge/~
torpedeerd door middels van het achterhouden van de bekend/r
makingen c.q. uitnodigingen voor deze manifestatie.
Toch waren er nog 300 belangstellenden, in hoofdzaak jongeren
Als sprekers traden op:
.
- pres. MANÜSAMA. In zijn toespraak benadrukte MANUSAMA de
integriteit van de SMM, vooral ook omdat alle SMM-officiere
beschikken over een mandaat destijds door SOUMOKIL verleend
Zonder wantrouwen kan dan ook geaccepteerd worden, de politieke opvattingen van de SMM die paralel lopen met de opvat
tingen van de regering MANÜSAMA.

De
gevoèWHe speeches hielden in hoofdzaak in
dat er op gewezen werd dat de SMM vooral bedoeld is als
ruggesteun van de reg. MANUSAMA en bij het streven naar een
RMS, dezelfde weg bewandelen als MANUSAMA.
Hierbij wordt elke vorm van geweld (in Nederland) afgewezen
Wel kan worden ingestemd met harde akties op Indonesisch
grondgebied. Echter alleen dan, wanneer de Molukse leiding
de tijd rijp acht en hiervoor haar fiat geeft.
kol. TAHAPARY. Hij maakte van zijn spreekbeurt gebruik door
een samenvatting te geven van het RMS-gebeuren sinds 1950
waarbij hij vooral zijn eigen functie destijds invlocht en
deed uitkomen hoe belangrijk hij wel was.
Hij wees erop dat de dicipline onder de Molukkers was verwaterd en dat hierin verandering moest komen.
Ook lanceerde hij het idee om een zeer gedicplineerd, strij
baar bataljon te vormen dat t.z.t. als stoottroep in de
Molukken ingezet zou kunnen worden.
- 2-

301A10-729017F-89

Vervolgblad nr. 2

bij C-rapport n r.

Te vermelden valt nog dat op aandringen van TAHAPARY een
aantal SMM-aanhangers in het khaki gekleed was en getooid
met een rode baret. Deze baretten heeft TAHAPABY verstrekt.
Zelf was hij ook in het khaki gekleed, had een rode baret
op, een rode strijdband om de arm en had hij een aantal
onderscheidingen op de borst gespeld.

301A11

ACO /. J f y. j fffi
datum

30A1£1978

co
b.

d.d.

C(

2 9 AUG. 1978

Aan
Betreft

SMMrbijeenkomst te Vught

Bijl.:

Op
werd van
Tolgende vernomen:

het

De SHM-bijeenkomst te Vught was groots opgezet, maar werd
slechts door zo'n 80 Molukkere uit den lande bezocht.
V66r de toespraken werd er door meisjes en jongens in
KNÏL-uniformen met rode baretten een defilé gehouden. De
Molukse vlag werd ceremonieel genezen en er werd éln
minuut stilte gehouden voor de Molukse vrijheidsstrijders.
De Staf Missie Militer (SMM) was door 14 man vertegenwoordigd en verschillende van hen t.w.: TAEAPARÏ,
WALANÖITAN en
hielden een toespraak.
Ook
en Ir. MAHUSAMA hielden hun gebruikelijke
praatje.
Verder
onder de aanwezigen:

301A10-728017F-89
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18ÜKl19'/8

CO
b.
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d.d.

nr:

Aan

CFB

Betreft

Staf Missi Militer

d.

1 8 OKT. 1978

Bijl.:

Op 11 september 1978 werd
het volgende vernomen:
Door de SMM wordt overwogen een gedeelte van de opbrengst
van de herdenkingsdag van de APRMS (15 juli-Vught) in
de kas van het Fonds Nasional te Btorten (ƒ 500,-).
Voorts werd bekend, dat opeen van de laatste vergaderingen
van de SMM, de Missi-leden
en
2 voorstellen hebben gedaan:
- De SMM moet zich aansluiten bij de radicale jongeren;
- de commando's voor de strijdkrachten zullen in het vervolg in de Engelse taal gegeven moet(en_worden.
De bij deze vergadering aanwezige KoloneiJBIHAFARÏ is
zeer ontstemd over deze voorstellen en vroeg zich af of
öe SMM soms pro-RI was geworden (= hatelijk bedoeld).
TT. MANÜSAMA - op de hoogte gesteld door een boze TAHAPART - liet uit, dat de SMM zich niet met politieke aangelegenheden in Nederland mag bemoeien; zij moeten hun
taak in het vaderland (Molukken) niet verwaarlozen.
Voorts deelde MANÜSAMA nog mede, dat indien opnieuw dergelijke krankzinnige voorstellen gedaan worden hij zich
persoonlijk zal verstaan met de leiding van de SMM.

301A10-728017F-68
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230KÏ1978
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C ( CFO ) nr.:, W

«Ld.
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. CFB

Aan
Betreft

SMM

Bijl.:

Op 20-9-1978 werd
het volgende vernomen:
In de SMM zijn er enige« strubbelingen ontstaan rond de
persoon van Kolonel TAHAPARY (Bambang Suking).
Hem wordt verweten dat hij te veel op de voorgrond wil
treden. TAHAPARY zou de anderen in de SMM daarop van een
pro-Indonesische houding hebben beschuldigd.

301 Al 0-729017F-69
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15NOV.1

lctyNig78
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b.

«"• 1 5 NOV. 1978

C (CFO ) nr,:
Aan

:

CF(

Betreft

:

SAHALESSY.

Bijl.:

d.

/

werd op 10.10.1978 het navolgende vernomen.
is doende om politieke activiteiten te voeren,
in die zin, dat hij middels het houden van voorlichtingsbijeenkomsten, de jongeren ertoe wil brengen, zich te laten
leiden door de opvattingen/zienswijze van de S.M.M, (die ook
de zijne zijn) t.a.v. het streven voor een B.M.S.
Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op:
- streven naar eenheid o.l.v. president MANUSAlÉH
- verdieping van de democratische opvattingen bij het strevei
naar een B.M.S.
- naleven van de wet van het gastland Nederland (afwijzen
van verstoring van orde en rust);
- zich richten/realiseren dat de B.M.S. alleen gerealiseerd
kan worden door activiteiten te ontplooien in de Molukken
zelf, maar alleen dan als de tijd hiervoor rijp is. Derhali
in de verre toekomst;
- voeren van politieke activiteit, gericht op het verkrijgen
van steun, rechtvaardiging van landen die deel uitmaken vai
de UNO.
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Vervolgblad nr. -2-

bij C-rapport nr.

Intussen heeft SAHALESSY duidelijk gesteld dat hij ondergeschikt is aan kpt. WALANGITANG.
Als uitvoering van het bovenstaande werd in overleg met de
officieren van de S.M.M, op zaterdag J? oktober een g^esprsksbijeenkomst belegd te Groningen in het ontspanningjscentrum
De Weyert.
Hierbij voerde in hoofdzaak SAHALESSY het woord, in de geest
als eerder omschreven4(zie bijlage).
Aanwezig waren een twintigtal personen, o.w. een aantal
jongeren
Voorts waren aanwezig: WALANGITANG, '
,
en de
wed. SOUMOKIL.
Intussen is gebleken dat de opvattingen van S.M.M./
reeds enig gunstig resultaat hebben omdat een aantal jongere
verspreidt over Nederland (ook uit Assen) aan
heef
doen weten dat zij genegen zijn zich te stellen onder het jje
zag_van de S.M.M.
Gebleken is, dat ook hier weer kol. TAHAPARY hiertegenover
afwijzend staat, omdat deze jongeren niet uitgesproken proMANUSAMA zijn.
Voor de S.M.M, is dit nu juist geen bezwaar omdat juist,
deze zgn. niet-gebondenen een gevaar vormen voor de handhaving van orde en rust.
Getracht wordt nu om een weg te vinden, TAHAPARY uit te
schakelen. Hierover zal van gedachten worden gewisseld door
de S.M.M.-officieren ^en
en wel op 13.10.78 te
Huizen.
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ACD

datum

15MV.1978

CO
b.
C (CFO

d.d.

) nr.:

Aan

: CFB

Betren

:

d.

\ HO V. V378

Bijl.:

Van
werd op 1?-10-?8 het navolgende vernomen:
Op 7-10-78 heeft SAHALESSY een bijeenkomst geleid welk werd
gehouden in het vergaderlokaal in de Weijert te Groningen.
Aanwezig waren een vijftigtal Molukkers overwegend jongeren;
o.m. uit Assen en Sjsilde. Opvallend was, de aanwezigheid
van J Papua'si
De bijeenkomst had tot do_ej^ de aanwezigen te informeren over
zienswijze/opvattingen van
Cen de SMM) m.b.t. het
streven naar een RMS.
ventileerde zijn ideeën hierover.
Samengevat bestaat deze uit het navolgende.
- Geen gewelddadige acties voeren in Nederland omdat die geer
enkel resultaat afwerpen ten gunste van de EMS.
- De Ned. regering niet betrekken in EMS aangelegenheden omds
. de Ned. regering niet in staat is (o.m. gezien de betrekkingen met Indonesië) ora de RMS zaak te steunen.
- Zoeken naar wegen, ter verkrijging van politieke steun van
landen die sympathiek staan t.o. het EMS streven.
- Het RMS-jjifdeaal instalft houden en hierbij streven naar eenheid en daadwerkelijk hieraan meewerken.
Het besef ontwikkelen dat de RMS niet op korte termijn is
te verwezenlijken en dat dit ideaal alleen kan worden bereikt door activiteiten in de Molukken zelf en hierbij
> gebruik moet worden gemaakt (c.q. steun verleend moet worden aan separatistische groeperingen die zich t.z.t. in Indonesië zullen roeren.
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/ M.
m 15Nflfl978

datum
CO
b.

C (CFO > nr.:

d.d. 1 5 NQV. 1978

Aan

: CFB

Betreft

: Contact SAHALESSÏ - S.M.M.

Bijl.:

Op 3-10-1978 werd van

het volgend*

vertelde
dat hij sedert enige tijd^Ü»atact
heeft met de Staf Missie Muiter. Met name ***.
heeft hij verschillende aaien gesprokn.
Het gevolg van deze gesprekken is dat
voortaan
gaat samenwerken met de SMM. Dit samenwerkingsverband zal
worden bekrachtigd tijdens een vergadering te Groningen op
zaterdag 7 oktober a. s.
Tijdens deze vergadering die door
is uitgeschreven
(zie bijlage) zal met name aan de jongeren in het Noorden
worden gevraagd om zich aan te sluiten bij de SMM.
De SMM zal trachten meer invloed uit te oefenen op de
organisaties van MANTTSAMA en TAMAELA. Twee doelstellingen
staan bij
en de SMM hoog in het vaandel:
1e. Er moet z.s.m. een doorbraak worden gerealiseerd op
internationaal niveau t. b. v. de EMS.
2e. Be vrijheidsstrijd op de Molukken moet actiever worden
gesteund.
^
'.
Het is heel belauJKLjk volgens
dat veel Molukse
jongeren zich achter de^e ideeën «haren. Alleen met een
grote achterban zijn £e in etaat^wjf injQ.oed uit te oefenen
op het beleid van MA&USAMA en TAMfflBLA.
Volgens
kan hij in ieder geval rekenen op de
steun van jLavjBüuiw SOÜMOKIL^
en hun achterban.
Bijlage: Programma van de vergavering op 7-10-1978*
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MISSION RAKJAT DAK PEDJUAi!G2 BANGSA KALUKU PARI TANAH MR
PERT3MUAK I,TGI. 7 OKTOBSR 1978 DEijGA^ HISSI3
MBNGmGAT;
*

BAJIWA PERDJUAMCAii RAKJAT J-iALUKU(l950-1967) HI-Lt-fAK TI'.DAKAK ACltliSSIB KOLONIAL IMXD .iJSIA Dl KAL'TIOJ, nasih tinggal mendjadi SATU PENDE RIT/JJ-. BAI.GSA
JAK G TÜRTUTUP/ÏJÏRLUPA dihadapan PGiiGADIbAï. DUMA BA..G3A2 sainpai begini la».

*

(196?) sampai sekarang, Pemerintah Kolonial Baru Indonesia selalu tinggal
nenindas dan MSMBtfNlTH HAK2 HIDUP dan SEDJARAH KCBA. .GSAAiJ Kita di Maluku aan
pai se-dalam2nja setjara Politiek amat halus aaat kedjam.
?ULA

* selaku POLLO'/ ÜP dari Peristiwa ,'assenar, malta setiap geraken bawah^ jt anah
(1971 datuja) ditanah air, pun uiasih ada neninggalkan SEDJUI-iLAH PEND3RITAAH,
* jaitu KA'/AK2 KITA DALAM PEHDJARA, ditanah air sanpaipun di-tanah2 asing ini,
SIANG K/.L/uM i'L.JiUl'.A KKRIIJTIH, Ciinta kelepaaan, baik ba0i dirinja, teriatic;©wah bagi TAK/Jï TiJMPAH ÜAPJUi KITA SEJCA.LIAÜ.

'ontuk dapat nerobah segala PEWOERITAA>i itu nendjadi SATU P5RSOAUN
TinrTkat International, bailclah:
-). kita cenghilaagkan KI-SLAHA1^2 I T2R3W diantara ICebanjaaan kita sekarang,
pada dapat ttE.;JUS'JIÏ SATU JvEKlIAT/j. ^ATIOKAL, dari Tanah Air puil di tanaZ
perasin^a^i i li, agar:
+) . Dengo.il auatu Xerdja Saua jan^ compact, kita dapat raerealiserkan TJITA2
ICBA,.G3AA,i MLUICO MSRJEICA, terlepas dari Belitan Jlar Patola Mataraa,
jaitu Pemerintah Tiraaie Indoaesia.
TTTTTTirTTirifirTTTTTTTT-TT^ry'rTT-TT^^TTTT

naka selaku i-ilSSI^J PLUDERITAArJ' BA iGSA HALÜKU dari tanah air, beta(Dosianus
Sahalesay) atas PESA><2 uaupun S;JRAT2 jan,j dikirini dari bulan Januari 1973
sampai sa'at ini *)se-niata2 nen^andjurkan supaja:
1.

se^ra menperaatukaa diri denjan Porun Tliasie lïiliter /JPRiIS di belai'da,
pada dapat r.enjuaun satu "Xekuatan fiatio,ial jang bersifat "EX E1CUTI3P" un tuk
2. raenbantu Penerintah RI.S di tanah porasi igan dalan nuapcrdjuGiickan KEÜ.-JllDE
KAAi; fili'SA DA11 B.'.--GSA Kita.
naka selaku satu pcrnulaan .lanf: baik pada uolaksanalcan Keluh Kesah Dari
Tanah Air itu, atas ksnauan bersania dengan Cdt. Staf liissie i.iliter A?iü;S
(ïn Kapt.iin "-'alan^itan) kani mengadakan Rapat I, tgl 7-10-1978, dengan/atas
"Atjara Atjara
Kapat a/1 seperti berikut:
' T « ' r T T T T T T
r T
l

-

Gronirgef? t.q 7 Ohtobjr 1978 / ATJARA RAPAT.
T>>v-f"'Vs^ywv^
I.

(bagaina-ia tjaranja) rEHBA,.TU P^KJUI^Ty-H RM3 di ta iah porasingan JANG
MAU UKjrealiacrkar'. JLiriAlJA.-: JA G SU GCP.H.. DARI RAKJAT i:ALU10J(ProlclaLiasi
25 AP1UL 1950) j'i<!nur>at Ucrcld Order dan. Constitutie ,;egnra Republiek
Maluku Selatan.

wm-TTvwrw'rT'wrrm i i i TTTTTTTTTTTTTTTTTT

*)= a/1 satu surat lagi kani terina via Tuan Dominee Motiary tgl ll,sept,
1978. untuk ditor^kau "keluhan i ja" kepada Pemerintah2 RliS di Belanda.

>
r;

II»

pengenbalikan Perasaan/Hak Ekgekutip dalan "djiua sotiap anggota Kiasie

Hilter, bahv;a KITA ADAUÏÏ APPAHAATUR :BGAIIA RMS jang disuapah atas Tugas2
National jang dipertjajakan kepada kita, olch Penerintah RUS a/n Itusa
dan Bangsa Ilaluku. Dalan pada itu,
f
**). Staf Missie Militcr adalah satu B;jJA>i EUKL'M/EKSEKIITIP jan;; turut nenban-, '
Peiaerintah dalan ncnontukan Haluan Perdjuan/jan. Seaentara itu:
**) . set jara interen, Forun Missie harus bekerd ja koraa dalan nengactieveer
setiap "oran/r .lanfr borbakat ciliter^diantara Putra/i I:aluku di tanah2
perasingan, dalan satu forun rcsui, dengan satu kesadaraii bahwa: •
**). KILITSR adalah DLRI B/J:GSA, OLEH BA1.GSA, dan Ui.TUX BA) GSA. Kare^a setiap nanusia jang berdisiplin ailiter, adalah STREf;GTH-POïvER dari KEHI-

B;J;GSA DAÜ IDEOLOGIE n ja

III. nienbantu Penerintah RKS diperasingan, pada mengadalcan satu "Struktuur
Penorintahan .lang Donocratis" uenurut AZAS laSTAT/JJKGAE/JiK . Jaitu satu
KBHIDUPAN D!3MOCRATID MSinJRV.T " t r i a s p o l i t i e a" dimrjna
](EBÜ.GSA/J-.'AUi]J!;^ tHiGARA" hendaknja ditetapkan atas Pcrtiubangan BADto2
HH'.tUni: LW'T»
• - . GrT?.rTTTTTTTTTTTT
g l* ^_ T _L£'
l T • t • • . . . . «.
I

^"** ^'ËT ET ^T H
^
T T

1

1

^

T V

dan

J U R I D I S.
» • » » » . » . » • VYïf

IV.

S O A L-S O A L

K E L I L I ïï G.

t^l 30 Sept. 1970.
'

HI S S I O
u. p.

RKJAT

f O M Y * S L H A L B S S Y)
V T »"v—r -i v v T v v v 't -r

Missie van het Volk en Strijders van de Molukken.
Ontmoeting I, op 7.10.197%" met de Missie Militer III,
APRMo'in Nederland.
Overwegende
Dst het vrijheidsstreven van het Molukse volk (1950 dat zich keert tegen de koloniale agressie van Indonesië
in de Molukken, nog steeds vergeten wordt door het volkerenrecht.
Van 1967 tot en met heden onderdrukt het nieuwe koloniale
bewind in Indonesië het bestaansrecht van ons volk in de
Molukken op subtiele en wrede politieke wijze.
Voorts:
Dat als gevolg van de gebeurtenissen in Wassenaar, elke
ondergrondse beweging (1971 en daarna) het zwaar te verduren
heeft, i.c. onze vrienden in de gevangenissen in Nederland
en in het geboorteland.
Is het gewenst
Dat dit lijden een rechtszaak wordt op internationaal niveau
Daartoe dienen wij:
- de interne geschillen bij te leggen, teneinde de nationale
krachten te kunnen bundelen - zowel hier als in het geboor
land;
- eendrachtig ons ideaal - een vrij Molukken - te realiseren
los van de Indonesische tirannie.
Als lid van het lijdende Molukse volk, stel ik
SAHALESSY) voor, om:
- zich onmiddellijk te verenigen met het Forum
APRMS in Nederland om een nationale macht te
een executief karakter, teneinde
- de RMS-regering in den vreemde te steunen in
strijd.

(Doaanus
Missie Milite:
formeren met
onze vrijheid,

Als eerste aanzet om aan de nood in het geboorteland een
eind te maken, houden wij - mede op aandrang van de Cdt.
Staf Missie Muiter APRMS (kapt. WALANGITAN) - een vergaderi
I op 7.10.78 met o.a. het volgende op de agenda.

- 2-

- 2-

Groningen^?»10.78/agenda v/d vergadering
I.

(op welke wijze) steun aan de HMS-regering in den vreemde
om de oprechte wil van het Volk te realiseren (proc. 25 apri!
1950) volgens de "Wereld Order en Constitutie van de
Republiek der Zd.Molukken".

II.

Aansturen op een executief rechtsgevoel in de ziel van elk
lid van de Missie Muiter, omdat wij een apparatuur hebben
(aijn) van de RMS-regering, aan wie een nationale taak is
toevertrouwd namens het Land en Volk der Molukken.
Daarom is de Staf Missie Muiter een executief rechtsorgaan
dat de Regering bijstaat bij het bepalen van de richting in
het vrijheidsstreven.
Met het oog daarop zal het Missie Forum intern hard moeten
werken aan het activeren van alle jongeren in den vreemde,
die militairistisch zijn ingesteld, voor een officieel forum
met het besef dat:
De Militair is van, door (gevormd door) en voor het volk.
Iedereen die militair gedisciplineerd is, vormt immers de
ruggegraat van het Volk en zijn ideologie.

III. Voor hulp aan de RMS in den vreemde moet er een democratische regeringsstructuur zijn volgens het principiële stadsbestel.
Dat is de democratie volgens "trias politica" waarin het lot
van het volk en de Bestemming van het Land is bepaald, zulks
ter beoordeling van de wetgeraüe, executieve en juridische
rechtsorganen.
IV.

Rondvraag.

Groningen, 30 sept.
Mission Rakjat
u.p. (?)
(Ony SAHALESSY)

1978

datum

24NÜV.1978

CO

b.
C (CFO ) nr.:

3"

d.d.

Aan

:

Betreft

: Activiteiten WALANGITANG c.s.

d.

2 \. 1978

Bijl.:

_

Op 26-10-78 werd

vernomen:
dat de leden van de groep WALANGITANG (SMM?) reeds bij
MANÜSAMA zijn geweest om hun plannen te ontvouwen.
De plannen houden in dat ze met een groep Molukkers naar
Singapore willen vertrekken om van daaruit het contact
met het ex-WALANGITANG-netwerk in Indonesië te verstevigen.
Verder zouden ze vanuit Singapore terreuractiviteiten
willen uitvoeren in Indonesië.
WALANGITANG c.s. hebben MANÜSAMA om geld gevraagd.
MANÜSAMA heeft dit in principe toegezegd mits ze met een
concreet en gedegen plan komen.
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ACD

24NÓV.1978
datum
CO
b.

d.

C ( CFO ) nr. ;
Aan

:

Betreft

; Vergadering SMM

d.d. 7-10-78

Bijl.;

Op
werd van
gende vernomen:

het vol-

Op zaterdag 7 oktober j.l. vond in het vergadercentrum
van de Wijert in Groningen een bijeenkomst plaats, die
was georganiseerd door
en enkele kopstukken
van de SMM.
Onder de aanwezigen bevonden zich:

Door
werd de vergadering
op de band vastgelegd en werden er foto's gemaakt.
De bijeenkomst werd geleid door
. Hij gebruikte
hiervoor een eerder door hem voor de vergadering opgesteld programma.
Zoals ook uit de tekst van het programma blijkt, wil
in samenwerking met de SMM een bundeling tot
stand brengen van de verschillende - versplinterde - Molukse
groeperingen. Toch wil hij geen nieuwe organisatie in het
leven roepen. Ook spreekt hij zich niet uit v68r of tegen
MANUSAMA, hoewel hij het beleid van MANUSAMA bekritiseert.
Hij en met hem enkele SMM-leden willen dat de Molukkers
-2-
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Vervolgblad n r. 2

bij C-rapport nr.

in Nederland zien met nieuwe moed zullen gaan inzetten
voor hun doelstellingen t.w.: — Het verinternationaliseren van het RMS-ideaal;
— het steunen van de bevrijdingsstrijd op de Molukken.
Na de uiteenzetting van
werden er door de aanwezigen verschillende vragen gesteld.
Met name
was langdurig aan het woord.
Zij informeerde bij
waarom niet alle SMM-leden
aanwezig waren.
Volgens
was iedereen uitgenodigd; ook'kolonel"
TAHAPARY. Deze laatste heeft echter af laten weten, omdat
hij vond dat de SMM had verzuimd om uitvoerig overleg te
plegen met MANUSAMA.
Verder vroeg
hoe men zich eigenlijk
voorstelde om een eenheid te smeden van de versplinterde
Molukse jongerengroeperingen.
liet weten dat hij van plan was om de Molukse
jongeren opnieuw te motiveren voor de strijd door ze
voor te lichten over de huidige strijd op de Molukken.
"Maar", aldus
, "dat kan ik niet alleen. Vaqc
heb ik jullie steun bij nodig. Iedereen moet in zijn
eigen wijk "proberen jongeren voor onze strijd te winnen" .
Hierop informeerde
of er ook reeds concrete plannen waren om de doelstellingen te verwezenlijken.
antwoordde dat er inderdaad plannen bestonden om
niet alleen politiek, maar ook materieel de strijd op
de Molukken te steunen.
In Nederland zal men echter geen acties ondernemen.
Voorts zal de politieke lijn van het communisme worden
afgewezen.
Verschillende andere Molukken maakten hun instemming kenbaar op de door
en de SMM voorgestelde ideeën.
liet weten dat zijn groep (?) - ondanks
een eventueel af leuren van MANUSAMA - de SMM zal blijven
steunen.
zei letterlijk: "We moeten niet naar
links of rechts kijken, maar hard doorwerken".
De weduwe SOTJMOKIL riep op om de onderlinge haat te vergeten en zich in te zetten voor de strijd.
In zijn eindwoord gaf
op zijn manier commentaar op de beschuldigingen van TAMAeLA.
TAMAeLA behoeft niet serieus te worden genomen, aldus
. Hij heeft nooit een volmacht vaiL zi^n broer
gekregen en heeft zichzelf tot "president" gebombaroeerd.
Reden genoeg om hem niet te vertrouwen.
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ACD

datum

280EC.1978

CO

b.

d.d.

C ( CfO) nr,

Aan

:

CFB

Betreft

:

Samenwerking

_--

i s DEC.

d. —

- S.M.M.

Bijl.:

Op 21 en 2k oktober 1978 werd uit betrouwbare bron het
volgende vernomen:
Het S.M.M.-bestuur heeft de voorlichtingstaak van de
S.M.M. irL handen gelegd van
en
Overwogen was hierbij dat
de "nieuwe generatie"
beter zal kunnen bereiken door zijn bekendheid met de situatie in de Molukken.

7.12.1978
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2 8 DEC. 191 8

CO
b.
d.d.

C ( CFO) nr.:
Aan

:

CFB

Betreft

:

Samenwerking

2 8 DLIT1B78

- S.K.M.

Bijl.:

—

Op 15 en 18 september 19?8 werd uit betrouwbare bron het
volgende vernomen:
Tussen

en de 3. K. H. -leden WALANÜfTAN,
,
en
werd overeenstemming bereikt over een sara eïTwerkirigsvej^^Rid S. M. M. -i
Tevens souden nauwere contacten worden aangehaald met '
Een en ander ontlokte goedkeurende geluiden (kir kir) van
MevraÉüiï, SOTJMüKIL. Ze benadrukte wel dat er gewerkt moest
worde»' en niet; slechts vergaderd.
Op 7 oktober d. a. v. wen^Jeèn voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Kolonel TAHAPAHV, die verontwaardigd was over hej;
aangaan van J«e contacten met de "verrader"
, zou
alle S. M. 11. -leden hebben verboden naar deze bijeenkomst te
gaan. Een tegenactie van
bracht niet het gewenste
resultaat.
heeft gezegd de plannen te zullen doorzetten.
,
en anderen zullen het "strafwerk" verrichten, bi jgestaan/igestuurd door de jongeren^_
Voorts heeft hij uitgelaten dat hij bij ^p. MJ&töl3AMA~ïs geweest om financiële steun. Ir. HANUSAMAfSou met de plannen
akkoord zijn gegaan, doch wilde geen geld geven.
Tenslotte werd vernomen dat een deel J&GT- Molukse bevolking
in Assen (ook de wijkraad) een weifelende houding inneemt
^IQ»V. het verzoek van
zich in Assen té*M$?estigen.

7.12.1978
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ACD,/
datum

09JAN.1979

CO
b.

d.

9 JA:I. 1979
Aan
Betreft

staf M iesie

Militair

Bijl.:

Van
navolgende vernamen:

werd

het

Koii IAHAPARY is niet verschenen op de door de SMM bijeengeroepen verg. te Vaassen op "11-11-1978.
Aanwezig waren:

H*
Gesproken werd over het TAPABÏ plan om in de Molukken actie
te voeren ter opvoering van het verzet c.q. terreur aldaar.
Eenstemmig werd dit afgewezen omdat dergelijke onvoorbereide
acties geen kans van slagen hebben en Molukkers in de
Molukken in moeilijkheden brengt.
Voorts was de verg. het er over eens dat het geen zin heeft
om te streven naar een souverein RMS, uitgaande v.d. situatii
zoals die zich nu voordoet en een feit is. Gedacht wordt
aan een geleidelijkaan groeien naar een EMS.
Dit, voorafgegaan door autonomie (eventueel als gevolg van
de terugkeer tot de federatieve staat Indonesië.
Voorafgaand hieraan zal het zinnig zijn om een gesprek te
hebben met de Indon. regering, met het doel de Molukken
nu meer zelfstandigheid te geven op het gebied van handel
(in-esport); opbouw bedrijven in de Molnkken en indien mogelijk, meer bestuurszelfstandigheid.
Gedacht wordt ook aan een bezoek aan de Molukken om de
situatie aldaar in ogenschouw te nemen en dit bezoek te
benutten als eerste contact met de Rl-regering.
Ter financiering van deze plannen denkt men aan donaties/con
tributies; te starten op een te opnen bank of girorekening.
In principe werd besloten hiertoe over te gaan.
ad, de voorbereidende werkzaamheden verrichten.
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* ACD

\WV.t>

datum 17M1979
CO
b.
C (CFO ) nr:

'- ff l

(13

d.d.

d.

il 7 JAS, 197*

Aan

Betreft

:

Bijeenkomst op 16 dec.

a.s.

Bijl.:

Van
werd
vernomen dat op 25 nov. in Huisen een bijeenkomst heeft plaatsgevonden van de SMM met enkele radlcal? jongeren.
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Bijl.:

—

Van
14-12-78 het ,ifavolg©ïïde~ vernomen:

werd op

Tijdens e#n bijeenkomst van de SMM-officieren met
werd "overeengekomen dat getracht zou worden
kol. TAHAPARY uit de SMM kwijt te raken omdat men niet
gediend is van zijn bemoeienis met de SMM.
Om dit off galante wijze te doen, werd voorgesteld,
TAHAPARY te doen geloven dat de SMM van mening is dat
hij zich bijzonder verdienstelijk zou kunnen maken als
hij weer tot het kabinet Manusama zou toetreden als
Minister van Defensie.
Gezien de ijdelheid van TAHAPAKY werd erop gespeculeerd
dat TAHAPARY aan e.e.a. wel zou willen meewerken.
Hem zou dan ook worden gesuggereert dat de SMM dan, middels TAHAPARY, vaste voet in de regering Manusama zou
verkrijgen.
Volgens plan werd e.e.a. dan ook tijdens de SMM-bijeenkomst d.d. 11-11-78 te Vaassen naar voren gebracht en
uiteraard opgenomen in fret verslag van deze bijeenkomst
Dit verslag werd tevens aangeboden aan de regering Manusama.
Zoals verwacht werd, voelde TAHAPARY er wel voor om weer
op te treden als Minister van Defensie en op zijn initiatief hield hij op 9-12-78 te Breda een bijeenkomst
(bijgewoond door de SMM-officieren en een aantal geestverwaten).
TAHAPARY maakte toen bekend dat "velen" hem verzocht
hadden om de post van Minister van Defensie weer op zich
te nemen en dat hij zich derhalve beschikbaar stelde
nu op hem een beroep werd gedaan. Wel leek het hem noodzakelijk (aldus TAHAPAHY) dat een handtekeningenlijst tot
stand zou komen (vooral van de zijde der jongeren) ter
aanbieding aan MANITSAMA waardoor MANUSAMA, TAHAPARY zou
moeten accepterea.
De SMM deed de toezegging aan een handtekeningenactie te
-2-
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: Voorlichtingsbijeenkomst SMM d.d. 16-12-78 Assen

Bijl.:

Van

werd

het

navolgende vernomen:

Er.,waren circa 150 (jongeren) belangstellenden aanwezig,
gaf een overzicht van het ontstaan van de SMM en
bracht tot uitdrukking dat de SMM geen politiek orgaan
is, maar slechts bedoeld om destijds naar middelen te
zoeken om de (militaire) strijd te ondersteunen.
Kol. TAHAPART was in het kabinet Manusama belast met
militaire aangelegenheden en derhalve in deze, coördinator.
Gesteld werd dat het geejj' zin heeft om steun te zoeken
bij communistische landen omdat hiermede ook de laatste
sporen van sympatWj* voor de RMS verloren zouden gaan.
sa ,
traden ook op als sprekers en betoogden Ttet het wel van belang is om in het buitenland steun
te zoeken, ook van communistische landen.
Vanuit de toehoorders werd veel kritiek uitgeoefend op
het gedrag van kol. TAHAPAET.
Ook werd hun de vraag gesteld waarom hij niet in het
kabinet terugkeerde om MANUSAMA's beleid in andere banen
te leiden.
Hij antwoordde hierop dat hij hiertoe wel genegen was
maar dat een Volkscongres dit moet eisen.
Ten aanzien van de militaire strijd zei TAHAPARY dat hij
nooit iets tot uitvoering heeft kunnen brengen omdat
hij niet over de financiële middelen beschikte en het
volk onvoldoende gehoor gaf op verzoeken voor financiële
bijdragen.
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: SMM voorlichtingsbijeenkomst 16.12.78.

Bijl.:

Van

werd op 20.12.?8 het na-

volgende vernomen.
Op instigatie van
werd door de Jongeren Werkgroep Assen een bijeenkomst gehouden op 16.12.?8 waar de
SMM een uiteenzetting zou geven over haar (en
's)
opvattingen m.b.t. de RMS-strijd (zie bijlage).
Bij monde van
werd dit gedaan en in het kort vermeld
werd erop gewezen dat een streven naar een RMS alleen succes
zal hebben als vanuit de Molukken zelf activiteiten hiertoe
worden ontplooid.
Het voeren van gewelddadige aktiesin Nederland in een poging
de Nederlandse Begering onder druk te zetten (of met andere
bedoelingen) is zinloos en leidt tot onaangename gevolgen
voor de Molukkers in Nederland, maar ook voor hen. in de
Molukken.
Ook pogingen om steun te zoeken bij communistische staten
zal niet tot resultaat leiden, alleen al omdat men in de
Molukken zelf afwijzend staat tegenover elke vorm van communisme.
Ter verkrijging van de souvereiniteit op zeer lange termijn
moet bv. middels gedachtenwisseling met de Rl-regering eerst
gestreefd worden naar uitgebreider autonomie van de (gehele)
Molukken en mogelijk in een later stadium de RI weer terugkeert tot de federale staatsvorm.
Hierbij wordt er aan herinnerd dat wijlen Chris SOUMOKIL ook
akkoord ging met de federatieve staat Indonesië en tot aktie
overging toen SUKARNO de eenheidsstaat uitriep.
en
betoogden onafhankelijk van elkaar wel
brood te zien in het zoeken van steun bij communistische
landen.
Uit de reacties van de belangstellende jongeren viel op te
maken, dat zij het er mee eens zijn dat gewelddadige akties
in Nederland niet meer mogen voorkomen.
— 2—
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Van deze zijde werd veel kritiek geuit op MANÜSAMA en zijn
kabinet, op MET1ARY en de BP en vooral ook op kol. TAHAPABT.
Hem werd verweten dat hij in Nederland zijnde niets heeft
bijgedragen in de RMS-strijd en daardoor in Manilla ook
niets heeft bereikt en alleen maar veel geld heeft uitgegeven ten koste van de Molukkers in Nederland.
Gesuggereerd werd om de BP op te heffen en METIAHY's activiteiten aan banden te leggen*
Van de zijde der jongeren werd ook nog gesuggereerd
MANÏÏSAMA (en kabinet) te vervangen door de kern van de SMM.
Door de SMM werd dit van de hand gewezen, omdat de Staf een
militair karakter heeft en geen politiek lichaam is*
Overigens is een wijziging van de BMS-leiding alleen te bewerkstelligen door een uitspraak van het volk.
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MISSI-MILITER.

Fakta-fakta jang menjebabkan keadaan»
Keadaan sehabis Proklamasi-RI^S ada amat bertimbang berat, sehingga Pemerintah
RMS harus mundurkan diri ke Ceram. Ahiolo mendjadi Pusat Pertehanan. Ceram
dipersendirikan, dan oleh karena itu djuga telah diputus didalam satu rapat,
^ahüja satu missi-plitik harus dikirim, dihentar oleh satu missi-militer untuk
mengambil pertolongan dari luar.

Tugas,
Püssi-militer ada tugas untuk hentar missi-politik ke Nieuu-Guinea, djuga
harus mereka tanja pertolongan daripada pemerintah Belanda di Nieuui-Guinea
jang merupakan sendjata-2 jang harus dibaua ke Ceram dan dipergunakan dalam
perdjuangan di Ceram. Kepala dari missi-politik ialah tuan Manusama dan radja
Ohorella. Anggota-2 dari missi-militer ialah a.l. Kol. Tahapary, Luit.Kol.
Tamaela, Pattipeiluhu d.1.1.
Perdjalanan»
Pada tanggal 6 mei kebrangkatan dari Ahiolo; perdjalanan sampai pantai Ceram
ada amat berat. Oleh karena untuk langgar lautan ke Nieuu-Guinea mereka sendiri harus membuat satu prau, mereka achirnja meninggalkan Ceram pada tanggal
28 oktober. Pada tanggal 30 oktober mereka tiba di Nieuu-Guinea. Disini mereka
mengalami satu waktu jang sulit oleh karena mereka ditauan. Dalam waktu itu
tuan radja Ohorella diganti oleh tuan Uairisal; sehabis pelepasan difikirkan
perdjalanan kembali ke Ceram. Perdjalanan kembali tidak diturut bersama oleh
tuan-2 Tamaela dan Wairisal. Mereka tidak tiba di Ceram, tetapi anjo kembali
ke Nieuu-Guinea, oleh karena prau tidak lagi bisa dipimpin. Dari Nieuw-Guinea
mereka dipaksa untuk pergi ke tanah Belanda. Oleh karena missi-militer tidak
lagi kembali, dr. Soumokil telah mengirim lagi tiga missi-2-militer;
1 s missi-tniliter d.p. Kol. Kakiasina
2 s
,,
,, Kap. Tuankotta
3 s
,,
,, Kap, Ualangitan
* 8

,,

t*

Tugas-2 mereka rljuga bersifat pertologan dari luar untuk perdjuangan di Ceram.
Semua anggota missi-militer tiba di Nieuw-Guinea. Tidak ada satu missi sudah
kemabali di Ceram. Mereka semua di-interneer di Nieuiu-Guinea. Sehabis penjerahan kedaulatan dari Nieuw-Guinea kepada Indonesia semua anggota missi-militer
bersama riengan penduduk-2 Maluku dibawa ke Nederland. Dalam tahun 1962 pada
tanggal 26 september mereka tiba di Nederland. Penerimaan di Nederland ada
amat katjau. Pemimpin-2 di Nederland seakan-akan tinggalkan mereka sendiri
dalam penrieritaan dan kesulitan jang mereka ada.
Kediaman di Nederland.
Palam tahun 1960 Tamaela bentuk satu partai sendiri. Rajat-belakangnja ada
pada saat itu besar; djuga beberapa anggota-2 missi turut dia. Dalam tahun 1975
pada tanggal 19 februari telah diresmikan di Leiden satu staf baru bagi missimiliter. Achirnja kap. Walangitan mendjadi kepala dari staf missi-militer,
oleh karena kol. Tahapary mendjadi dalam tahun 1975/1976 penasihat bahagian
Porkara-Kemiliteran dalam kabinet fflanusama. Sekarang staf missi-militer ada
kerdjakan satu tata-kerdja sendiri.
STELLINGEN'. / VRAAGSTELLINGEN l
VOORBEELD / T30NTO s
1. Kan de militaire missie binnen de real-politik gestalte geven aan de noodzakelijke politieke en militair-strategische relatie-punten in Indonesië en
in het bijzonder in de nolukken ?
2» Hoe wil en kan de militaire missie zich op dit moment struktureren binnen
het totale geheel van de Molukse politieke gemeenschap ?
3. Welke aktualiteit moot gegeven worden aan het bestaan van de militaire
missie en eventueel de politieke missie die nog herhoren moet worden ?
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Betrett

SMM-bi j eenkomst op 16.12. 78 in Assen.

Bijl.:

werd van
Op
het volgende vernomen.
Tijdens de bijeenkomst van de J¥G en de SMM op 16.12.7& tn
Assen verden door
en
erg veel vragen
afgevuurd op "kolonel" TAHAPARY; m.n. werd hem verweten, dat
hij teveel achter MANUSAHA aan zou lopen.
Hierop antwoordde TAHAPARY dat hij als militair slechts de
bevelen van MANUSAMA opvolgt.
Aanwezig waren voortsj

Tijdens deze vergadering heeft de SMM TAHAPARY verzocht weer
zitting te nemen in het "kabinet11 MANUSAMA,
Ir. MANUSAMA zelf zou hier op tegen zijn.
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Bijl.:

Op 5 februari 1979 werd
vernomen:

het volgende

Op 4 februari 1979 werd in Assen een bijeenkomst gehouden
van de S.K.H, met jongeren uit Assen en Bovensmilde.
Kapitein WALANGITAK toonde recent uit Indonesië ontvangen
correspondentie en een kwitanti«lVJ
De jongeren uit Assen kunnen instemmen met het S.M.M.beleid, Bovensmilde leek weinig geïnteresseerd te zijn.
Uit de uit Indonesië ontvangen brieven zou duidelijk blijken dat dr. Chr. 30ÜMOKIL had opgedragen dat kapt.
WALANGITAN zijn idealen zou moeten verwezenlijken.

17-^-79
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: Kwestie TAHAPARY.

6 JUL11979

Bijl.:

Van
nomen.

werd op 9-5»1979 het navolgende ver-

De regering MANUSAMA verzond aan de wijkraden (met verzoek
tot verspreiding) een aanbiedingsbrief met 2 bijbehorende
bijlagen, t.w.: een bedankbrief aan het volk voor de betoonde
belangstelling bij de herdenking van 25 april en een uiteenzetting van het regeringsstandpunt inz. de kwestie TAHAPARY,
waarbij MANUSAMA ÏAHAPARY ie. handen boven het hoofd houdt
(zie bijlagen)
De 3MM is het niet eens met de wijze waarop de kwestie
TAHAPARY werd afgedaan en denkt erover dit duidelijk te makei
door het opstellen van een protestbrief (gericht aan
MANUSAMA) waarop ook een zo groot mogelijk aantal handtekeningen voorkomen van gelijkdenkenden»
De SMM denkt bij de voorbereiding van e.e.a., vooral aan
samenwerking met Goheba .en de Molukse Mahafiswa groep van
Amsterdam.
Het vertegenwoordigers van deae groepen zal vergaderd worden
te Assen op 19-5.79.
Voorts ligt in de bedoeling deze protestbrief als stencil
in de verschillende wijken te verspreiden, tegelijk met de
verspreiding van de uitgewerkte tekst van het zgn. TAHAPARYbandje.

301A10-729017F-6B

BADAN PERSATUAN. (RAJAT MALUKU SELATAN)
SEKERTAR1AT URUSAN UMUM

Jomor

: 6012/PR/001/B.P.

BAZARSTRAAT 50

2518 AK 's-GRAVENHAGE,

ampiran

: 2, (Dua)

Tel.: (070) 45.52.91

'okok

: Utjapan terimakasih
dan Pengumunan Pemerintah R.M.S.

r

2

mei

1979.-

n
Kehadapan
Jth. Tuan2 Devan Wijk/Dewan Kamp
(Pengurus Tjabang Badan Persatuan)
di

N E D E R L A N D .

Tuan2 Pemimpin dan Rajat jang terhormat,
Pusat Pimpinan Badan Persatuan bersama ini, menjampaikan kepada
Tuan2 dan Rajat, ialah :
1. Utjapan terimakasih dari Pemerintah R.M.S, mengenai hari
ulang tahun jang ke 29 proklamasi Negara kita pada tanggal
25 april Jbl. itu, utjapan raana ditudjukan djuga kepada semua ra jat jang dengan kemauan jang aungguh sudah turut mengambil bahagian bersama, sehingga hari nasional itu sudah dapat
diperingatkan dan berdjalan dengan teratur baik,
2. Penguimiman Pemerintah H*M«S« mengenai kekundj-ungan tuan kol.
L.Tahapary ke-Indonesia jang sudah menimbulkan banjak kritik
dan keketjewaan dikalangan rajat Maluku Selatan diperantauan
ini.
Selain dari itu, dari fihak kami Pusat Pimpinan Badan Persatuan, merasa amat senang, melihat kerdja sama jang begitu bagus jang Tuan2 Pemimpin dan Rajat sudah tundjuk, memandang kepada perhatian rajat terhadap
hari Nasionalnja, jang tidak dibiarkan begitu sadja, melainkan dengan
sangat memuaskan sudah dapat kita memperingatkan hari nasional kita
jang bersedjarah itu, sehingga segala pertjobaan2 jang membimbangkan
terhadap maksud ini, sudah dapat dihilangkan.
Djuga kepada anak2 kita jang kita kasihi, jang dipimpin oleh kedua(2)
HJonja jang keBOhor itu,(Pnj.Pattipeilohy dan Pnj.Latumahina) sudah
memainkan permainan2nja jang menggembirakan,
Sedang paduan suara Wierden, Nijverdal,Almelo,Rijssen, bukan sadja
Lagu Tanahnja jang menggembirakan, tetapi djuga bantuannja jang besar
mengenai "penerimaan tamu2 dan hal mendjalankan collecte" sehingga peringatan ini kali, sudah menghasilkan seluruhnja , f 20,000 (dua puluh
ribu rupiah) lebih dari tahun2 jang lalu, sehingga segala perongkosan
guna maksud ini sudah dapat ditutup dan sisanja 3ebahagian dari djumlah jang diatas ini, sudah dimasukkan kedalam Fonds nasional kita*
Sekali lagi untuk ini semuanja, kami utjapkan beribu-ribu terimakasih
bagi Tuan2 Pemimpin dan Rajat, Penjanji2 dan Pemain2, djuga Paduka
Tuan2 Pusat Pimpinan jang telah kerdjakan tugas jang dibebankan keatas
masing2, Pun Pemuda dan Pemudi Kita jang sudah membantu dengan penuh
ketjintaan hal djalan baiknja upatjara ini dengan programmanja, dan
ketenteramannja oleh pendjagaan K.P.K.

VervotgbUd

Pusat Pimpinan berharap, kiranja Tuan2 mau memperbanjakkan surat2
ini, lalu sebarkan kepada segala lapisan rajat, supaja mereka dapat
berketinggian tentangnja*
Sekianlah sadja ada maksud kami dengan surat ini.
Terimalah hormat kami jang patut disertai Salam Tanah Air jang bebas.

"MENA-MURIA"
BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
PUSAT PIMPINANXPENGURUS HARIAN
Ketua,

M.E.A.POETIRAY.

République
d«s Moluques du Sud

Repubiic
of the South - Moluccas

Kepada:
Bangsa Maluku Selatan jang
dengan setia hadir pada
Upatjara Peringatan 29 tahun
usia Proklamasi R.M.S. di
Houtrusthallen di kota Den
Haag pada tanggal 25 april 197*

Saudara2 sebangsa dan setanah air,
Upatjara peringatan 29 tahun usia Proklamasi
H.M.S. jang baru-baru diadakan di Houtrusthallentsudah
berlaku dengan teratur dan memuaskan. Sekalipun dunia luar
masih tetap abaikan dan menjangkal hak mutlak bangsa Maluku
Selatan untuk menentukan nasibnja sendiri, tetapi dengan
kundjungan saudara-saudara sekalian dengan ramai-ramai pada
upatjara tersebut, dapat dunia luar saksikan lagi dengan
njata-njata, bahxva kita sebagai satu bangsa jarig sungguh
setia terhadap kepada republiknoa jang sudah diproklameer
itu, tetap berniat meneruskan segala usaha kita untuk
mewudjudkan tjita-tjita kebangsaan kita.
Dengan djalan ini mau bèta utjapkan terima kasih jang ta'
terhingga kepada semua jang sudah datang turut raengambil
bahagian dalam upatgara tersebut^ Utjapan terima kasih
istimewa bèta aturkan kepada semua, jang dibawah pimpinan
Putjuk Pimpinan Badan Persatuan, sudah mengurus dan mengatuo? segala sesuatu sebegitu rupa hingga meraang benar
upatjara berdjalan dengan lantjar dan teratur. Ta' lupa
bèta sebut djuga disini para penjanji dari V/ierden, Almelo,
Nijverdal dan Hysden, dan djuga para penari dar i Vught dan
Breda dengan pemimpin-pemirapin mereka.
Kudah-mudahan dengan segala apa jang sudah dipertundjukan
dan diperdengarkan pada Hari Kebangsaan kita itu, kita
sekalian, tua dan muda, sudah dihibur dan diperkuat kembali
untuk meneruskan segala tugas kita masing-masing. Ingatlah
masih banjak jang tiau-tiap anak Maluku Selatan ditanah
perantauan ini dapat kerdjakan untuk kepentingan dan kemadjuan
Nusa dan Bangsanja. Sampaikanlah segala sesuatu jang sudah
didengar pada upatjara peringatan itu kepada saudara-saudara
lain, jang berhalangan hadir pada upatjara tersebut. Marilah
peliharakanlah persatuan dan waspadalah terhadap segala usaha
dari luar jang hanja bisa mengakibatkan perpitjahan dan
kekatjauan dikalangan kita. Dan djangan lupa:
kalau seng bisa ter:be.ag, larilah
kalau seng bisa lari, djalanlah
kalau seng bisa djalan, rajaplah
tetapi sekali-kali djangan berhenti
djangan mundur, melainkan selau madju
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dan kalau seng bisa tertawa, tersenjumlah
kalau seng bisa tersenjum, bersukalah
kalau seng bisa bersuka, rasa puaslah
tetapi do'angan sekali-kali berputus asa
melainkan berusahalah dan madjulah terus.
Teriring salam kebangsaan,
MENA MURIA!
CAPELLE a.d. IJSSEL. 2.5.1979»-

ir.J.A.Manusama.Kepala Negara.

des Moluqo« do Sud

// /OUsV\f the South-Moluccas

PEKGUMUMAH PEMEHINTAH.
Kundjungan Paduka Tuan Tahapary ke Indonesia sudah
menimbulkan banjak kritik dan keketjewaan dalam kalangan bangsa
kita dinegeri Belanda ini» Ada jang menuntut dari pada Pemerintah
R,M.S, ditanah perantauan ini, supaja Pemerintah mengambil
tindakan kebidjaksanaan seperlunja terhadapnja. Mereka Jang
hadapkan tuntutan demikian sudah serahkan segala urusan lebih
landjut dalam hal ini kedalam tangan kami, tangan Pemerintah»
Tetapi bukan sadja terhadap golongan inij-melainkan djuga terhadap seluruh rajat kami disini, jang selalu tinggal setia terhadap
perdjuangan bangsa, kami rasa, bahwa kami harus mengeluarkan
seputjuk surat pengumuman resmi mengenai perkara ini, supaja
hilanglah segala keragu-raguan dalam hal ini, Tagal itu sudah
kami selidiki hal ini dengan penuh perasaan tanggung djawab dan
dengan memperhatikan semata-mata kepentingan perd^'uangan tanahair. Lagi pula penjelidikan itu kami lakukan dengan teliti dan
objéctif dan sesudahnja itu kami mengambil satu putusan Jang
berdasarkan kebenaran dan keadilan sadja.
Kami berkejakinan penuh bahwa rajat kami jang sudah serahkan
umsan perkara ini kepada kami, mau terima putusan kami ini
dengan tenang dan sabar. Dan sekiranja masih ada jang belum
merasa puas djuga dengan putusan kami itu, kami toch berharap
dengan sangat bahwa putusan kami «jang sungguh berdasar adil dan
benar itu, dihormati dan diindahkan djuga oleh mereka itu.
Oleh karena kepada kami sudah dihadapkan satu tuduhan keras,
tuduhan mana disertai lagi dengan bukti, maka jang terutama
kami perhatikan dalam penjelidikan itu, ialah hal-hal jang berikut:"
a. adakah bukti jang diserahkan kedalam tangan kami, bukti jang
njata dan benar;
b. benarkah Kolonel Tahapary sudah botjorkan barang rahasia
kepada musuh;
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c. adakah segala perbuatan Tuan Tahapary merugikan dan mem-
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Mengenai titik a. ternjata bagi kami, bahwa bukti jang sudah
diserahkan kedalam tangan kami, adalah bukti jang didapati
dengan satu djalan jang tidak baik, jang sesungguhnja ta' boleh
kami terima. Tetapi oleh karena dengan bukti itu, Tuan Tahapary
dipersalahkan sudah berbitjara dengan seorang musuh, maka harus
kami tegaskan disini, bahwa kami berpendapat^ hal ini tidak benar,
Djadi dengan sendirinja, kami, dengan suara bulat, djuga berpendapat bahwa dalam bukti jang sudah dihadapkan kepada kami, tiada
terdapat barang fakta jang memberatkan Tuan Tahapary terhadap
titik b. Sungguhpun demikian sudah kami selidiki djuga segala
pembitjaraan jang Tuan Tahapary sudah keluarkan, pembitjaraan
mana dengan gampang dapat dipergunakan sebagai satu bukti jang
njata bahwa Tuan Tahapary sudah tidak bisa dipertjajai lagi dan
perdjuangan kita sudah dirugikan dan dibahajakan olehnja. Dalam
penjelidikan ini kami sendiri sudah dapat ireterangan dari Tuan
Tahapary, baik setjara lisan maupun setjara tulisan, dan dari
keterangan2 itu kami mendapat kesimpulan bahwa djuga dalam hal
ini tiada terdapat barang fakta jang raemberatkan Tuan Tahapary
_ dan kami sungguh berpendapat bahwa segala sesuatu jang sudah
dikerdjakan dan diutjapkan oleh Kolonel Tahapary tiada merugikan
dan membahajakan perdjuangan kita. Mengingat kepentingan perdjuangan maka keterangan Tuan Tahapary itu bersifat rahasia,
hal mana, kami fikir, semua orang dengan mudah dapat mengerti.
Tetapi segala hal diatas ini tidak berarti bahwa kami dapat
~_ menjetudjui begitu sadja, tjaranja Kolonel Tahapary sudah djalankan tugasnja. Dalam hal ini, kami rasa, bahwa Kolonel Tahapary
kurang saksama memperhatikan segala akibat-akibat jang mungkin
dapat terdjadi dari pada perbuatannja itu. Untuk mendjalankan
hal-hal sebegini, maka sedikit-dikitnja Tuan Tahapary sudah harus
mendapat persetudjuan terlebih dahulu dari pada kami. Perasaan
kami ini sudah kami beritahukan dengan tegas kepadanja, supaja
hal ini diperhatikan olehnja, Dengan begini, maka kami rasa,
tjukuplah segala sesuatu jang sudah kami umumkan diatas ini.
Mudah-mudahan dengan pengumuman ini, hilanglah segala keraguraguan dalam hal ini,
Achiraja kami mau umumkan lagi bahwa pada upatjara peringatan
29 tahun usia R.M.S. di Houtrusthallen, Tuan Tahapary tidak
hadir, bukan oleh karena beliau tidak sudi datang, melainkan atas
andjuran jang sangat dari fihak kami kepadanja.
3APELLE a.d. USSEL. 2.5.1979*-
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