Stichting Pembangunan Maluku
(Stichting Opbouw Molukken)

RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

NR.

: 11086

10-2-1971

BETE.: Commissie

Van
26.1.71 het navolgende

werd op
vernomen:

De commissie
had op 13•1*71 een bijeenkomst
op de RI-Ambassade te Den Haag*
Een volgende bijeenkomst vond plaats op 2^.1.71.

ACD/
Dupi:
Datum :

/O 3 f o//
"

8 FE8. 1971

Bijl.:

RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

NR.

: 1

8.2.1971

BETR.: Oplossing Ambonezenprobleem

werd op

Van
het navolgende vernomen:

Zoals eerder gemeld bestaat er contact tussen de
RI-Ambassade en enkele Ambonezen in een poging tot
een oplossing te komen van het Ambonezenprobleem.

In de bedoeling ligt een soort commissie te formeren,
waarvoor dan meerdere terzake deskundige Ambonezen
worden aangetrokken.
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RAPPORT VAN C,
Aan

: CFO,

No. : 11302.
'

1 7 M 1971

"

'

"

"~~ ""15-3-1971

Betr.: Comité

Van
het navolgende vernomen.

werd

De bijeenkomst op 20-2-1971 is in goede sfeer verlopen.
Op algemeen verzoek werd geen bandopname van het besproke
gemaakt; dit om eventuele remmingen bij de aanwezigen te
voorkomen.

Alle aanwezigen standen in met de idee-c.q. planningen hebben toegezegd zich geheel hiervoor in te
zetten.
maakte de restrictie dat hij niet op de
voorgrond wenst te treden.
Zeer actief in de vergadering warenBesloten werd dat de volgende bijeenkomst gehouden wordt
op 13-3-1971» jaarbeursgebouw Utrecht.
Men hoopt op één uitbreiding van het aantal aanwezigen.
Inmiddels zijn nog enkele Molukkers aangezocht de bijeenkomst bij te wonen. Als allen hieraan gevolg geven zullen
30 Molukkers de bijeenkomst bijwonen
Punten van bespreking zullen zijn:
a. Op welke wijzje de jongere Molukkers maatschappelijk/
sociale begeleiding zal worden verleend;
b. Op welke wijze vanuit Nederland (door Molukkers) iets
daadwerkelijks gedaan kan worden Voor de Molukken
(Indonesisch Molukken);
c. Concretisering van: 1. het ontvangen van een Molukse
delegatie uit Indonesië;
2. het uitzenden (vanuit Ned.)
van een Molukse delegatie naar
de MoluikJta«'-(-I»donasiiê)

RAPPORT VAM C,
Aan

: c PO

No.

: 11.893

22.6.1971

Betr.: Ontwikkelingscentrum Z.-Molukkers.
Bijl.:

Van
werd
het navolgende vernomen.
Op een vergadering van 15-5-1971 werd besloten het O.Ü.M. om
te vormen tot een stichting die genaamd is Pembangunan Maluku.
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S Datum: ^ ..«'.... V-/1

Bijl,:
RAPPORT VAN C.
Aan : °FO
No.

: 11.91*

|22.6.1971

Betr.: Ontwikkelingscentrum Zuid-Molukkers.

Van
werd op 7-5-1971 het
navolgende vernomen.
Het O.Z.M, kwam op 30-^-1971 wederom bijeen met als hoofdpunt
de voorbespreking om te komen tot de oprichting van een Stichting die de plaats in zal nemen van het Ü.Z.M.
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d. d. 5.7-71

BETR.: Bijeenkomst 13.3*71 Ontwikkelingscentrum
Zuid-Molukken

Van
navolgende vernomen.

werd

het

De bijeenkomst op 13.3.71 verliep in een goede sfeer.

RAPPORT VAK G.
Aan

: CFÜ.

Ho.

: 12. OH

3etr.:

d.d. 16.7.71
-comité.

Cp 2-7-1971 werd
vernomen, dat
de leden van het
-comité var. nening zijn, dat slacht
ca. 20;ó vai- de /.uid-i-iolukkers in '"ederland. geporteerd is voor
3 e n repatriëring; naar Indcnesïs.
(iloot rapporteur: Als slechts ca 20;'/> wil repatrieren, wat is
dan het nut van dit comité).

RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

NR.

J 13.011

3 augustus 1971.

BETR.: Stichting Pembangunan Maluku

Van

werd
het navolgende vernomen:

Op 7.7*71 werd voor notaris

verleden

de Stichting Pembangunan Maluku.

De stichting Pembangunan Maluku hield op 19*6.71 een
bijeenkomst te Utrecht*

LHipi.
Datum:
RAPPORT VAN C

l O AUG. 1171

Bijl.:

AAN : CFO
NR. :

13.050

9.8.1971

BETR. : Zuidmolukse zaken

Op 20.7.71 werd
het volgende vernomen.
Nadat
aanvankelijk bij geruchte iets had gehoord over de
oprichting van de "Stichting Pembangunan Maluku", had hij
hiernaar een diepgaand onderzoek ingesteld, waarbij hij tenslotte kans zag de statuten van genoemde Stichting in handen
te krijgen.
Uit deze statuten, aldus
, kon hij opmaken dat bedoelde
Stichting voornemens was om de fondsen, benodigd voor de reali
sering van de doelstellingen, te krijgen van de ZuidmoluKkers
in Nederland»
vroeg zich af of de op deze wijze verkregen fondsen indez
daad voor de opgegeven bestemming zouden worden aangewend.
Hij betwijfelde dit ten sterkste» Hij zag het meer als een
van de vele gevallen van uitpersing van zijn landgenoten ten
bate van een bepa&lde kliek.
noemde het een "smerige
zaak".
Toen destijds - aldus
- de "JAPIM" (=Jajasan Pembangunan
Indonesia Maluku) werd opgericht met soortgelijke doelstelling
als de "Stichting Pembangunan Maluku" en ook om fondsen vroeg
onder Zuidmolukkers h.t.l. kreeg deze "JAPIM^ geen voet aan
de grond, omdat al spoedig duidelijk wercf dat dit een door
pro-Indonesië figuren opgezette zaak was»
Nu wil men het proberen met deze "Stichting Pembangunan Haluki;
maar ook in deze Stichting heeft Indonesië een vinger in de
pap.
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C

_
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AAN : CFO

NR. : 13.055

17.8.1971

BETR. Bijeenkomst van de Stichting
Perabangunan M£uku

Op 19.6.71 heeft de Stichting P.M. weer een bijeenkomst
gehouden»

RAPPORT VAM C.

Aan
No.

: CFO
: 1^.0!P9

Betr.: Aanhang

Op 1+-8-1971 werd
navolgende vernomen*

2.9.71
in Zeeland»

het

uit Zeeland heeft zijn aanhang doen
weten dat zij zich scharen achter de activiteiten van de S.P.M,

ACD;
t 8 O KT, 1871

RAPPORT VAN C

AAN

15.10.1971

: CFO

NB. : 14.29O
BETR.: Stichting Pembangunan Maluku

Üp 3.9.71 werd
de navolgende mededeling ontvangen:
üp 28.8.71 heeft de SPM te Utrecht vergaderd.

Dupl.
Dt«m:

lOJAN.t972

RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

NR. : 15.019
10.1.1972
BETR.: Ontmoeting Molukkers uit Indonesië met
Molukkers in Nederland.

Uit
navolgende vernomen:

werd op 29.11-71 het

Op 20.11.71 werd te Oegstgeest in het NH-zendingsgebouw
een gesprek gevoerd tussen enkele Molukkers uit Indonesië
waaronder Dr
, met Molukkers in Nederland, t.w.
bestuursleden van de SOM.
Ook aanwezig was
van de redactie van "TOMA".
Een kort overzicht van dit gesprek volgt hieronder:
20.11.71

Oegstgeest

NH-Zendingsgebouw

Aanvang 10.00 uur.
Uit Indonesië: Doktoren Medische Dienst Indonesia, o.a,

Bestuursleden
SOM:

Doel:

Kennismaking medici van Molukse origine uit
Indonesië met Molukkers in Nederland.

MANUSAMA-zijde vertegenwoordigd door
van de Bond Ex-KNIL: dhr
van de Pelita Leerdam:

van "TOMA";

Ook de radicalen waren aanwezig.

-2-

-2-

Conclusie: de gegevens over en weer werden gebracfiT
De Molukse jongeren in Nederland kwamen tot de conclusie,
dat in Nederland door de leiders een verkeerde situatieschet
van Maluku werd gegeven;
MANUSAMA-zijde bij monde van
van de EMS, daarna pas opbouw}

: eerst vrijheid

Bond Ex-KNIL: politiek loskoppelen -opbouw bevorderen niet zwammen over de RMS. Probleem. ex-KNIL staat los van
RMS en de SOM»
Slotwoord van de medici uit Indonesië:
RMS = Rakjat Maluku Jamg Sehat.

AGD/

v: 2 6 JAN, 1972

RAPPORT

VAN

AAN

: CFO

No.

: 15071

C

26-1-1972

Betr.:

Op
werd
het volgende vernomen.
De secretaris van de S.O.M.
is door de R.I.arabassade uitgenodigd tot het bijwonen van een kerstviering
op 18 december 1971 en tot het bijwonen van een nieuwjaarsreceptie op 5 januari 1972.

ACD
datum

2 * ra 1972

RAPPORT YAW C

AAN

: CFO

Nr.

: 15.328

Betr.:

24.2.1972

Activiteiten v.d. SOM.

Van
volgende vernomen.

werd op 9.2.72 het na-

De "Min. van Defensie van de noodregering"
heeft zijn ongerustheid uitgesproken over de
mate waarin de belangstelling onder de Z.mol. - ook MM
leden - toeneemt voor de Stichting Opbouw Molukken.
Volgens
zijn
- allen bestuursleden
van de SOM - betaalde agenten van de RI.

RAPPORT VAN C.
Aan

: CFO

No.

: 15.385

1.3.1972

Betr.: Uitgaande brief Ministerie van Voorlichting van de
M.M.

Van
werden op 18-2-1972
de navolgende gegevens verkregen.
In een brieft gericht aan de leden van de M.M., waarschuwt
de Minister van Voorlichting van de M.K. tegen de activiteiten van de R.I. en de S.O.M.

RAPPORT VAN G.
Aan

: CFO

No.

f 15.384

1.3.1973

Betr.: Vertrek ambassadeur TASWIH.

Van een doorgaans betrouwbare informant werden op 18-2-197^
de navolgende gegevens verkregen.
Bij de afscheidsreceptie van ambassadeur TASWIN heeft o.m.
(S.O.M.) uit naam van de pro-R.I. Molukkers
een afscheidsrede uitgesproken*

ACD
datum

^
3 O M 1972 5

RAPPORT VAN C.
Aan

:CFO

No. : 15.590
d.d. 28.3.72
Betr.: Activiteiten van de S.O.M.

Van
werd
dat de K.P_.K. in Noord Nederland van de
opdracht heeft gekregen de activiteiten
lettend gade te slaan en bijzonderheden
Volgens zegsman zijn in Noord Nederland
leden actief:

op 6-3-1972 vernomen
staf in IJsseloord
van de S.O.M* nauwte rapporteren.
de navolgende S.O.M.-

ACD

/0#Yjf4f'

datum

2 O APR. 1972 J """

CO :

,-

RAPPORT VAM C

AAM

: CFO

Nr.

: 15.755

Betr.:

20.4.1972

SOM-bestuur.

Van
volgende vernomen.

werd op 29.3.1972 het na-

In Molukse kring gaan stemmen op die zeggen dat de SOM een
instrument van de RI is.
Om dit gerucht de kop in te drukken heeft
besloten af te treden als bestuurslid van de SOM.

p ACD
datum

2 * M E11972

CO

RAPPORT VAN C

AAN

2^.5.72

CFO

Nr.

3etr.:

Stichting Opbouw Molukken.

Op 9 mei 1972 werd
navolgende vernomen.

het

"S.O.H.-propagandisten" in het noorden van Nederland zijn:
De propaganda die zij maken is gebaseerd op de doelstellinge
van de S.O.M.
verklaarde dat de S.O.M, tot dan toe niets gemerkt had
van eventuele tegenwerking en/of speciale aandacht van de
zijde van K.?.K. en Commando's. <
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CO
HAPPQRT VAM G.
Aan :
Ho' :

6.6.1973

Betr.: Vacantiereizen naar R.I*

Op 23-5-1972 werd
het navolgende vernomen.
De R.I.-ambassade te Den Haag heeft aan het S.O.M.-bestuur
doen weten dat de H.I.-regering wederom (per 20-5-1972)
vacantie groepsreizen van Molukkers naar Indonesië toestaat.
Dit onder voorwaarde dat de deelnemers of de Nederlandse of
de Indonesische nationaliteit bezitten.

RAPPORT VAN C.

Aan : CFO
„
No. : I6*f8^
Betr.: S.O.M.

20.7.72

werd
het navolgende vernomen.
Op 2^-6-1972 werd te Utrecht het nieuwe S.O.M.-bestuur gekozen. Dit is thans alsvolgt samengesteld:
voorzitter;
vice-voorzitter;
1ste secretaris;
2de
"
j
penningmeester;
2de
"
;
leden;
candidaat leden*
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RAPPORT VAN C.
Aan

CFO

No.

16.610

15.8.1972
Betr.: S.O.H, en viering R.I. onafhankelijkheidsdag
17-8-19727

Op initiatief van de R.I.-ambassadeur bestaat het plan
dit jaar de pro-R.I,- Molukkers nauw te betrekken bij de
viering van de onafhankelijkheidsdag.
Het S.O.M.-bestuur is hier tegen, omdat men aanneemt dat
R.M.S.-Molukkers hiertegen zullen ageren en ongeregeldheden
hiervan het gevolg zullen zijn.
Het is dan ook daarom dat de S.O.M, aich niet wenst in te
laten met de voorbereiding c.q. organisatie van een en ande:
De R.I.-ambassadeur heeft (op de argumenten van de S.O.M.)
gesteld dat het hem niets kan schelen en dat de Ked. overhe
er voor heeft te zorgen dat rust en orde gewaarborgd zal zij

