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Betreft: Demonstratie op 27 december a.s.

Bericht:
Relatie deelt mee dat een grote groep Zuid-Molukkers op dinsdag 27
december a.s. een demonstratieve optocht wil houden naar aanleiding
van historische gebeurtenissen. De organisatie heeft een vergunning
aangevraagd maar laten weten dat als zij die niet krijgt, de
demonstratie toch doorgaat. Er zijn inmiddels al 63 bussen gehuurd.
De demonstranten zijn van plan bij de Indonesische ambassade ïn D"e~n
Haag een petitie aan te bieden. De ambassade zal het document niet
in ontvangst nemen.
Relatie vroeg ons, indien mogelijk, van informatie te voorzien.
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deel ik het navolgende mede:
Uit binnengekomen informatie is gebleken dat een groep Zuid-Molukkers uit Tiel betrokken is geweest bij de ongeregeldheden tijdens
de demonstratie op 25 april 1995 tijdens de viering van 45 proclamatie van de RMS.
fanaf genoemde datum is de sfeer in de Molukkenwijk in Tiel gespannen. Er zouden stokken, stenen en flessen worden verzameld om te
worden gebruikt bij het plegen van verzet bij eventuele aanhouding
van personen, betrokken bij de ongeregeldheden.
Voorts zijn er in Tiel al diverse vechtpartijen geweest tussen
groepen Zuid-Molukkers, Marokkanen en Nederlanders. Een en ander
zou het gevolg zijn van het "opgefokt" gedrag van Zuid-Molukkers,
die betrokken zijn geweest bij de rellen in Den Haag.
Vanuit Tiel zouden er contacten zijn met Molukkers uit Eist,
CapelIe a.d. IJssel en Moordrecht.

De korpschef van de Regio 8
namens deze het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.: —

l2950811/227
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Agendanr.

NR:008/95
Datum: 10-08-1995

Tijd: 14.00 uur.

Bijlagen:

Van:RID-Gelderland-Midden
Betreft: Molukse hongerstaking 17 t/m 19 aug. '95

Volgens RID-GldMidden is de animo is de woonwijken niet zo groot, mogelijk komen
er zaterdag meer dan op de andere dagen van de week.
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NR:007/95
Datum: 10-08-95.
Van:RID Breda

Agendanr.:
.Tijd:09:30

Bijlagen:

Betreft:Molukse hongerstaking in Den Haag.
Info: Op 17-18 en 19 zal te Den Haag een aantal Molukkers een hongerstaking
organiseren op het Binnenhof
. Tevens zal er in de Kloosterkerk een
bijeenkomst worden gehouden waarna men zich naar het Binnenhof begeeft. Vanuit
Breda zullen een 50-tal personen naar Den Haag gaan. De ordedienst zal 150 man op
de been brengen. Deze personen zijn herkenbaar aan bepaalde speldjes (n.g.o.).
Volgens
moet men met de jongeren blijven praten om ongeregeld te
zien voorkomen. In oktober in vaassen en 25 november in Breda zullen discussie
bijeenkomsten georganiseerd worden. Betreffende het bezoek van de Koningin aan
Ind. meldde
dat de Molukse organisaties een brief zullen sturen met het verzoek
de mensenrechten situatie aan te kaarten. Tevens meldde
dat de Molukken een
soort zelfbeschikkingsrecht zullen krijgen, wel onder toezicht van Ind.
achtte niet
waarschijnlijk dat dit tot gevolg zal hebben dat vele Molukkers terug zullen keren naar
de Molukken (misschien l %). Over de situatie in Breda betreffende jongeren valt te
melden dat er +/- 10 tot 15 jongeren in een soort uniform rond lopen en zich radicaal
uitlaten. Dit was volgens
geen probleem aangezien er met deze jongens gesproken wordt en dit houdt ze voorlopig rustig. Op 16-17 en 18 augustus zal o.a. een
persoon uit Breda (n.g.o.) naar Genève gaan i.v.m. de UNPO.
Telefonische aanvulling:
verwacht een aantal belangstellenden variërend van 300
tot 600 personen; op zaterdag (vrije dag) iets meer dan op donderdag en vrijdag

ACTIE:

Te verwachten activiteiten van Molukse zjjde op donderdag 17 augustus 1995
Stand van zaken: 8 augustus 1995

Rond het bezoek van H.K.H. Koningin Beatrix aan Indonesië (21 t/m 31 augustus) zullen
Molukkers in Nederland aandacht vragen voor "de repressie door de Indonesische machthebbers in dat land".
. .
Bronnen:

RID-Haaglanden
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Haagsche Courant

*Op het Binnenhof in Den Haag zal een 'hongerstaking' worden gehouden door steeds zes
Molukkers die elkaar in estafette-vorm aflossen. Organisatiecomité is de Molukse overkoelende organisatie Badan Persatuan in Den Haag.
De hongerstaking vindt plaats gedurende drie opeenvolgende dagen, donderdag 17 tot en
met zaterdag 19 augustus 1995.
Ook het houden van picketline op het Binnenhof behoort tot de mogelijkheden.
Coördinatiegroep "Hongerstakingsmanifestatie".
Coördinator: '
Totaal benodigde deelnemers aan deze 'estafette-manifestatie':
34 'hongerstakers': 4 groepen van 6 personen + 10 reserve stakers,
15 vrijwilligers voor een picket-line.
Op 12 augustus zal een laatste bijeenkomst zijn om de geschiedenis van de RMS door te
spreken en om voorbereidingen te treffen hoe om te gaan met de pers.
Ballotage:
Aanmelden via de wijkraad van de eigen woonplaats.
Boven de leeftijd van 18 jaar.
Niet drugs- en/of alcohol verslaafd zijn.
Zij die waren betrokken bij de ongeregeldheden van 25 april 1995 zullen een gesprek moeten voeren met het coördinerend comité.
N.B.:
Aan dit laatste punt zouden de raddraaiers van 25 april jl. zich kunnen ergeren en besluiten zelfstandig de aandacht op zich te vestigen.
Overigens schaart de grootste Molukse (politieke) organisatie, BPRMS, zich in woord,
geschrift en daad achter de relschoppers van april.
Zo is elke werkende Molukker verzocht 30 gulden te storten op een girorekening ter
leniging van de hoge boetes (f 3000,-) die relschoppers is opgelegd.

*Molukse politieke organisaties en de Molukse kerken overwegen brieven te schrijven aan
Hare Majesteit, waarin zij gevraagd wordt de Indonesische regering te wijzen op het
schenden van de mensenrechten en het onderdrukken van volkeren.
*De 'regering in ballingschap van de Republik Maluku Selatan (R.M.S.)' neemt het initiatief om op 17 augustus een symposium te houden in de Haagse Kloosterkerk met als
thema "Dekolonisatie en zelfbeschikkingsrecht".
Dit symposium zal worden geleid door de heer Mr Michel van Walt van Praag, secretarisgeneraal van de UNPO, de Verenigde Naties van niet vertegenwoordigde landen en
volkeren.
*Een demonstratie van de Molukse vrouwenbond FIKIM is aangevraagd doch zou geen
doorgang meer vinden, aldus de RID-Haaglanden.
* Vertegenwoordigers van Papoea's in Nederland is verboden in Den Haag te demonstreren, omdat Molukkers reeds de wens hebben gegeven te demonstreren.
Waarschijnlijk is dat de Papoea's zich die dag bij de Molukkers zullen aansluiten.
*De Molukse ordedienst (PAS) inventariseert de activiteiten en het verwachte aantal
deelnemers. Voorts wil de PAS trachten te voorkomen dat (jonge) Molukkers zich op weg
begeven naar of de Indonesische ambassade of het (welk?) Paleis van de Koningin.
*De Indonesische ambassadeur viert op de 17e (09.00-17.00) de verjaardag van de onafhankelijkheid in zijn residentie in Wassenaar. In een brief aan BZ deelt hij mee circa 2000
gasten te verwachten en dringt aan op beveiligingsmaatregelen van Nederlandse zijde.
(N.B.: Het is op 31 augustus a. s. 25 jaar geleden dat de residentie door 33 Molukkers is
bestormd en bezet. De Indonesische autoriteiten h.t.l. zijn in staat gebleken geruchten
over mogelijke gewelddadige activiteiten te verspreiden om het moment dat deze autoriteiten meenden dat de beveiliging in hun ogen niet optimaal was.)

D3S/:
8 augustus 1995
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Betreft : Molukse activiteiten te Tiel

RID Nijmegen belde op vrijdag 28 juli 1995
wederom i.v.m. de culturele jongeren manifestatie op vrijdag en
zaterdag 29/30 juli te Tiel.
Het feit dat een 40-tal gemeenten is aangeschreven doet het
angstige vermoeden rijzen dat er veel (te veel) deelnemers zullen
zijn. Zijn het er 100 of 700?
Omdat het algemene dreigingsplaatje er ligt en er al wat
kloppartijtjes hebben
plaatsgevonden
tussen
Molukkers
en
Hollanders is dit reden voor de RID om zich zorgen te baren.
Vraag: is bij de Dienst iets bekend over een eventuele dreiging
richting Tiel?
Een tweede opmerking betreft het feit dat een aantal Molukse
jongeren, die betrokken zijn geweest bij de rellen in Den Haag,
zich momenteel buitengewoon rustig houdt.
trekt een
parallel met de treinkapers, die twee maanden voor hun daad zich
eveneens koest hielden.
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Betreft: Jongerenmanifestatie te Tiel, 29 juli a.s.
RID. Nijmegen deelde me dat a.s. weekend een
Jongerenmanifestatie
wordt
gehouden.Oorspronkelijk
lag
de
organisatie bij Molukkers van de 3e generatie. Inmiddels is
e.e.a. overgenomen door de 2e generatie die kennelijk een beter
organisatie talent heeft. De organisatoren hebben keurig netjes
afspraken gemaakt met de politie maar kunnen niet aangeven of er
veel respons komt van buitenaf, alle wijkraden in NL zijn zo'n
beetje aangeschreven.
Volgens de RID is de manifestatie/het festival georganiseerd om
de negatieve pers van de Tielse Molukkers na de 25ste april weer
wat te verbeteren.
RID Nijmegen verzoekt eventuele info over festivalgangers door te
geven.
27-7-95, D2T/
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Betreft: Moluks motorfeest

Bericht:
RID meldt dat van een Moluks motorfeest in Barneveld niets
gebleken het afgelopen weekend.
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M.b.t. de gehouden bijeenkomst te Bovensmilde op 23 september 1995 verklaarde
het volgende:
Op 23 september j.l. vond te Bovensmilde een bijeenkomst plaats van leden van de ZuidMolukse gemeenschap in nederland. Uit verschillende Molukse wijken waren vertegenwoordigers in Bovensmilde aanwezig.
Met name waren aanwezig de oud-actievoerders uit de jaren '70. Een enkeling ontbrak.
Deze oud-actievoerders hebben zich deze dag bijzonder kwetsbaar opgesteld.
Zij gingen met de huidige jongeren de discussie aan over de door hun uitgevoerde acties.
Hierbij werden zij door de jongeren "aangevallen" over de vorm van de acties. Men
verweet hen, dat zij hun zaken toen onvoldoende hadden voorbereid.
Zo hadden zij onvoldoende rekening gehouden met de afloop, de vasthoudendheid van de
overheid etc. De en,, actievoerders gaven toe, dat zij diverse zaken verkeerd hebben
ingeschat.
Wel bleek, dat de jongeren, aanwezig op deze dag, zich uitspraken tegen soortgelijke
acties.
Men zag daarin, gezien het verleden, thans geen enkele heil meer.
De oud actievoerders van toen riepen de jongeren thans op te zorgen dat ze in ieder geval
een goede opleiding volgen.

RID nr.: 3/604/'95
Vervolg informatierapport

De jongeren gaven aan, dat zij eigenlijk binnen de Molukse gemeenschap nergens terecht
kunnen met hun vragen over het verleden, zowel het recente verleden als het verdere
verleden, geschiedenis van de Mol ukken etc.
Deze dag is duidelijk geworden dat ouderen de discussie met de jongeren aan willen en
dat jongeren in ieder geval met hun vragen bij ouderen terecht kunnen.
Vanuit de wijk Bovensmilde is zeer enthousiast gereageerd op deze dag. Eindelijk werd er
weer eens gesproken over de Molukse zaak door de Molukkers.
Ook werd afgesproken, dat de andere wijken in het land soortgelijke dagen gaan organiseren. Gevraagd werd of Bovensmilde dit voor hun rekening zou willen nemen.
Hierop werd gezegd, dat een ieder de "blauwdruk" van Bovensmilde kan gebruiken voor
wat betreft de organisatie van een dergelijke dag. Echter vanuit de eigen wijk moet het
initiatief komen om voldoende draagkracht te vinden bij de achterban.
Wel kunnen anderen gebruik maken van de evaluatie die in Bovensmilde zal plaats
vinden. Dan zal ook blijken dat op verschillende punten misschien enige bijstelling nodig
is.
Ook in Bovensmilde zullen soortgelijke dagen terug keren, vermoedelijk kleinschaliger,
was zeer positief over deze dag.
Vanuit de wijkraad en de B.P. was nagenoeg geen ondersteuning geweest. Wel verklaarde
hij, dat met name de B.P. behoorlijk "verjongd" was/
De B.P. is bezig een andere koers uit te zetten. Dit zou in alle stilte gebeuren.
Indien de nieuwe koers bekend is, zal zij daarmee vermoedelijk wel naar buiten treden.
Hij sloot uit, dat jongeren van nu ooit nog over zullen gaan naar acties als in de jaren
'70.
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M.b.t. de viering van de 25e apnl door de Molukse bevolking in Nederland verklaarde
het volgende:
Over de huidige manier waarop men de 25e april ondergaat bestaan bij een aantal
twijfels. Men denkt hiermede onvoldoende aandacht te krijgen voor de Molukse problematiek.
Vanuit verschillende kringen worden allerlei ideeën naar voeren gebracht om de viering
van 25 april een andere opzet te geven.
Mede een rol hierin speelt, dat men vreest, dat de gemeente Den Haag geen vergunning
meer zal verlenen voor de demonstratieve tocht van het Malieveld naar de Houtrusthallen.
Enkele ideeën waarover werd gesproken is de viering op te delen in het land.
Zo zou men bijeenkomsten kunnen houden in Groningen voor b.v. het noorden en oosten.
In Amsterdam en Rotterdam of in l van deze plaatsen voor het westen en midden, terwijl
het zuiden een bijeenkomst zou kunnen houden in b.v. Maastricht.
Over dergelijke bijeenkomsten is nog niet op grote schaal gesproken.
Ook overweegt men om de viering van 25 april te verplaatsen naar het buitenland om
aldaar meer internationale aandacht te trekken. Men denkt dan aan ludieke acties op
belangrijke plaatsen zoals bij het VN gebouw in New York, in Wall Street of bij de
Eiffeltoren in Parijs. Voorlopig zijn dit "hersenspinselen" maar men overweegt in kleiner
verband zeker tot een andere opzet te komen. Dit zal echter de nodige tijd vergen

RID nr.: 3/604/'95
Vervolg informatierapport

Wel verklaarde
dat er een soort fonds bestaat waarin men geld kan storten m.b.t.
een andere opzet van de viering van 25 april.
verklaarde dat het thans tijd zou zijn om met name Portugal te benaderen om de
Molukse belangen aanhangig te maken bij de VN. Portugal zal nu een aantal asielzoekende Oost Timorezen opnemen die in nederland geen asiel krijgen.
Daar Portugal ook een verleden heeft m.b.t. Indonesische gebieden, Oost Timor, zou dit
land bij de Vn moeten aandringen om de belangen van o. a. de Oost Timorezen en de
Molukkers opnieuw in ogenschouw te nemen.
is ervan overtuigd dat een aantal Molukse zaken zich zullen verleggen naar het
buitenland. Hij verwees wat dat betreft naar de R.M. van
Vooralsnog bestaan er geen contacten tussen beide groepen, RM en RMS, maar wat niet
is kan komen, zeker als de RM middels haar beleid wel resultaat zou boeken in het
buitenland.
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M.b.t. een eventueel tegenbezoek aan Nederland van de Indonesische president
verklaarde
, dat dit zeker tot gevolg zal hebben dat de Molukse bevolking massaal
een grote landelijke demonstratie zal organiseren.
Het Molukse kader dient er wel voor te zorgen dat een dergelijke demonstratie niet
ontaard in allerlei rellen of erger.
Hierover maakt
zich grote zorgen. Hij acht het Molukse kader alsmede leiders niet
in staat om de jongeren in de hand te houden.
Hij hoopt dan ook dat een dergelijk bezoek slechts l of 2 dagen zal duren. Indien een
tegenbezoek aan nederland meerdere dagen zal gaan duren vreest hij, dat Molukkers alle
dagen zullen aangrijpen om te demonstreren of erger.
Hierover maakt hij zich wel degelijk zorgen, hoewel hij min of meer uitsluit, dat jongeren
over zullen gaan tot harde acties, gericht tegen de Indonesische president en diens gevolg.
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: 19 juni 1995

BVD, t.a.v.
herdenking Zuid Molukkere d.d. 11-6-95 en themabijeenkomst.

Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het
navolgende mede:
Op zondag 11 juni 1995 werd te Assen en Bovensmilde de jaarlijkse herdenking
gehouden naar aanleiding van de gewelddadige beëindiging van de treinkaping te De
Punt in juni 1977. Hierbij verloren zes Zuid-Molukse jongeren het levenDit jaar namen ongeveer SOO tot 600 Zuid-Molukkers uit het gehele land aan de
herdenking deel. In tegenstelling tot andere jaren was dit aantal aanmerkelijk
hoger De meerderheid van de deelnemers waren jongeren in de leeftijdsgroep 15 tot 25
jaar.
Zij waren veelal in het zwart gekleed en droegen zwarte zonnebrillen. Dit heeft
<j8k> veel mensen behoorlijk indruk gemaakt.
De deelnemers aan de herdenking waren afkomstig uit Assen en Smilde (l bus), uit
Moordrecht(l bus), uit Capelle a.d. !Jssel(l bus), uit Krimpen (l bus) en uit
Breda (l bus).
Ook aanwezig bij de herdenking was de president in ballingschap, de heer
Tutuhatunewa.
Hij werd vergezeld door ongeveer 20 boduguards.
Deze beveiliging was aanwezig omdat men vrees had voor de jongeren. Deze vrees
was ontstaan naar aanleiding van uitlatingen door de president gedaan na de
rellen in Den Haag op 25 april j.l.
Door de voorzitter van de wijkraad Assen, de heer
, die meereed in een
begeleidende politie-auto, heerste er in de verschillende wijken een gespannen
sfeer.
Volgens
bestonden er wel degelijk verschillen in inzicht tussen de

ouderen en de jongeren.
De ouderen met name wilden verder op de weg van de dialoog terwijl jongeren
hierin geen heil meer zien. "het heeft tot op heden toch niets opgeleverd".
Door
werden de begeleidende politieambtenaren voorgesteld aan de
resident in ballingschap. Dit wekte enige wrevel bij de deelnemers aan de
rdenking, met bij jongeren uit Breda en Moordrecht.
Kennelijk is de verhouding politie - Molukkers aldaar minder goed dan in Assen.
De politie Assen onderhoudt over verschillende zaken goede contacten binnen de
Molukse gemeenschap te Assen.
Na afloop van de herdenkingsplechtigheden werd te Bovensmilde in het ontmoetingscentrum een thema-bijeenkomst georganiseerd.
De organisatie was in handen van niet georganiseerde n3e generatie jongeren.
Nagenoeg alle deelnemers aan de herdenking waren op de themabijeenkomst aanwezig.
De bijeenkomst wilde een inventarisatie maken van de gedachten en ideeën, die
onder de 3e generatie leven.
Er waren geen speciale sprekers uitgenodigd.
De korpschef van de Regio Drenthe
namens deze het hoofd de RID,

RID nr.s 3/527/'95
Vervolg meldingsrapport

Met name kwam aan de orde wat de 3e generatie wilde.
Hieruit bleek met name dat het ontbrak aan scholing en voorlichting. Men wist als
jongere vaak niet waarover de 2e en Ie generatie sprak. Daarin zou verandering
moeten komen.
Er is m.b.t. deze bijeenkomst niet een vaste organisator of organisatie aan te
wijzen.
Br is naast het hierboven vermelde niet gesproken over het gaan varen van een

andere koers. Dit was niet aan de orde.
Ook is gebleken, dat in tegenstelling tot ideeën die er bestaan mbt de kleding
waarin de meerderheid de herdenking bijwoonde, zwart, dit geen bijzondere
betekenis heeft.
Zowel de herdenking als de themabijeenkomst zijn zeer rustig verlopen.
Vernomen werd
dat acties rond
het staatsbezoek van de H.M. de Koningin in augustus a.a. in Smilde uitgesloten
worden.
Indien m.b.t. genoemde bijeenkomst meer informatie bekend wordt, zal dit aan uw
dienst worden gerapporteerd.
e R.I.D. Drenthe
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Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
deel ik het navolgende mede:
In de morgen van 16 juni 1995 werd door

van de Molukse stichting voor samenleving te Tiel ontdekt, dat er vijf thermopane ruiten van het gebouw
van de voornoemde stichting, adres Lambert Hendriksstraat 10 te
eil, door middel van verscheidene stenen waren ingegooid.
bor de stenen en het rondvliegende glas is er aanzienlijke schade
aangericht.
Tot op heden is het onduidelijk wie voor deze daad verantwoordelijk
kan worden gesteld.

De korpschef van de Regio 8
namens deze het hoofd van de RID,

van politie
Telefonisch geïnformeerd d.d.;
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50 jarige souvereiniteit Indonesië

Evaluatie

Ingevolge artikel/ovan de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
deel ik het navolgende mede:
Informatie ontvangen dat het in Molukse kringen in Noord Nederland
momenteel broeit mbt. de viering van de 50 jarige onafhankelijkheidsverklaring van de Indonesische republiek.
Het wordt niet onmogelijk geacht dat het op die dag, 17 augustus
1995, komt tot ongeregeldheden bij de Indonesische ambassade in Den
Haag,
Vorenstaande wordt gedestileerd uit de wijze waarop over deze
viering in molukse kring wordt gesproken.
Over wie, waar of hoe is op dit moment niets bekend.
Mocht hierover nadere informatie binnenkomen dan wordt hierover
r garapporteerd.

De korpschef van de Regio Friesland
namens deze het hoofd van de kift.

Telefonisch geïnformeerd d.d. : n_v\t.
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jongeren gebruiken als in- wordt er bij dit soort rei!.
strument om de eigen subsi- onmiddellijk gedacht dat >.
die veüigtestellen.
om een militante tak var.
Hij was in de jaren zeventig RMS gaat. Daar is wat hè:
mede-oprichter van de Mo- betreft j*een sprake van. Vc
lukse progressieve bewe- gens Likpaly gaat het om n
ging. HIJ gelooft er niet in dat toire ampkmakers die de
er een nieuwe lichting is op- hetlintzijngegaan.
gestaan die nu ineens vreseLilipaly verwijt de oude:
lijk ' politiek bewust is. Molukse garde da t zij de j o:
Droogjes constateert hij dat 'geren om de tuin leiden m
waar grote groepen Moluk- • hun oude idealen. Die hè'.
kers bijeen waren, er zo goed ben in zijn ogen weinig reai
als alti j d rellen zijn ontstaan. teitszin. „Ik weet dat ik teg-r
'„Het verschil tussen die van de stroom oproei, en het
dinsdag en vorige rellen is, obkniet zonder gevaar om c
dat ze eerder altijd een doel soort dingen te zeggen, ma.
hadden. Wat nu in Den Haag de oude leiders moeten <
gebeurde, was vandalisme. jongeren- ervan bewust m;
Een oprisping van een kleine .ken dat het geen zin me
heef t om de oude idealen na
groep."
streven,. De Molukse g
Amokmakers
meenschap is nu immers i
Volgens .John Lilipaly meestgeïntsgreerde gemee:
(PvdA), het enige Molukse schap in Nederland. Dat is c
lid van de Tweede Kamer, realiteit."
D} Au AP A7AS SLLRA7 l til, ADALAH. HAiïl

Volgens de linkse voorman
Sam Pormes uit Assen zijn
juist de Molukse leiders de
jongeren „aan het opfokken"
sinds bekend is geworden dat
het inspraakorgaan Molukkers gaande weg minder subsidie zal krijgen. „Ze spreken
dreigende taal in de trant
van: er broeit iets, de jonge-r
ren zijn ontevreden," Pormes
heef t de indruk dat de leiders

Opfokken

uit de hand gelopen demonstratie niet te vergelijken met
voetbalrellen. „Hetisietsbovennatuurlijks. Het is voor j e
vrijheid, voor je onafhankeli j kheid, voor je land. Ik hoop
dat er. een onderzoek komt,
waarbij ook naar de achtergronden wordt gekeken. Niet
alleen naar wie er ruiten
heeft ingegooid en daarmee
basta."

B AIWA. }AHQ B£R7 AiVggüt/g

het nieuws komen. Gebeurt
dat wel, dan is het altijd geweld .geweld, geweld.
Voorzitter J. Tomatala van
de wijkraad in Bovensmilde
DG or Barend Strang
wil de rellen zien als een gevolg van het beleid van de
Wat er gebeurde, vindt hij Nederlandse regering ten
niet goed te praten. Toch aanzien van de Molukkers.
heeft nij er begrip voor, „De Daarbij gaat het onder meer
Indonesische
ambassade om het stopzetten van de
•werkt als een rode lap op een' subsidie aan het Inspraakorstier Vooral als je een petitie gaan Welzijn Molukkers
af wilt geven, en 'die wordt flWM). Een nieuwe landelijniet aangenomen. Daar komt ke koepel moet zich gaan innog bij dat de eerste genera- zetten voor alle etnische
tie meeloopt. Dan komen al-, minderheden. „Dat heef t hen
lerlei emotionele gevoelens gegriefd. 'Het IWM is het
naar boven. Je moet het zien symbool van de Molukse orals zijnde Molukker. Steeds ganisaties."
Overigens
maar die rode lap. Dan is het meent Tomatala vrijwel zetelkens raak als ] e voor de In- ker te weten dat er geen Modonesische ambassade staat. lukse jongeren uit het NoorNee, wat er gebeurd ïs, is niet den bij de rellen betrokken
goed te praten.,Het vervelen- waren.
.
de is dat Molukkers zelden in
Volgens Tomatala valt de.

Molukkers de Indonesische
ambassade wilden bestormen. „Ik schrok wel. Want
dat had iknietverwacht.''.

ILN71W K.£.7AtiüAN SDKt POftflïS,

dinsdag vooraan in de
>nstratic. Had een paar
2ren bij zich, Ze waren
:Ic bus uit Bovensmilde
men, samen met hontfijflig dorpsgenoten die
crdcnking van 45 jaar
wilden bijwonen. Hij is
vertegenwoordiger van
'cecte generatie. Wil niet
laam in de krant. Bleef
stand toenmilitante

SEN/HOVENSM1LDE -Hij

iet nieuws

ij de Indonesische ambassade is hét altijd raak

^mengde gevoelens onder Molukkers na rellen bij herdenking RMS
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BVD
Ontwikkeling Zuid-Molukse gemeenschap Breda.

Ingevolge artikel IS van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
deel ik het navolgende mede:
Binnen de Zuid-Molukse gemeenschap in Breda, wordt het aantal
jongeren, dat zich militanter opstelt en zich binnen die gemeenschap afzondert groter. Het aantal varieert nu tussen de 15 en 20
jongeren. Deze jongeren komen niet naar het gemeenschapshuis en
willen ook niet luisteren naar de wijkraad. Zij lopen dikwijls rond
jln militaire kleding (gevechtskleding). Uit deze jongerengroep
ordt meegewerkt aan het geven van voorlichting in den lande aan
Zuid-Molukkers over de door de Molukkers uitgevoerde kapingen. Van
deze kapingen hebben zij documentatie verzameld.
Volgens de Zuid-Molukse gemeenschap, wordt de oorzaak van die
ontwikkeling toegeschreven aan werkloosheid. Die jongeren hangen
rond, weten niet wat zij moeten doen of willen niets doen en
sluiten zich gemakkelijk aan bij een groep uit sensatie of geïnspireerd door nog idealen op een vrije Zuid-Molukken, waar nog steeds
bij bijeenkomsten die een politiek/maatschappelijk karakter dragen,
onverminderd, zowel door met name ouderen, maar ook jongeren over
gesproken wordt.

De korpschef van de Regio JJOMWB
namens deze het hoofd van de RïD,

Telefonisch geïnformeerd d.d.:

TELEFOONNOTITIE

Aan

:

Van

: D2T/

07950/27/20^

Betreft : Molukse Demo's

Op 24 juli meldde
de RID Haaglanden dat een door
Molukkers en Papoeas aangevraagde demo op
17 augustus is
afgewezen.
Als wij aanwijzingen
hebben dat
er
in
dit kader toch
gedemonstreerd gaat worden, s.v,p. een seintje aan
geven,
is het verzoek.
240795
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Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
deel ik het navolgende mede:
deelt mede dat ongeveer 5 weken geleden in het woonoord
"Lunetten" in het stichtingsgebouw, onder verantwoordelijkheid van
voornoemde stichting een lezing heeft plaatsgevonden van UNESCO.
Een Engels/Maleis sprekende man, afkomstig uit Indonesië, gaf aan
dat een vrije Molukken zeker nog tot de mogelijkheden behoort. De
anwezigen kregen te horen dat men de hoop niet moest opgeven.

Het zal zeker niet aan deze bijeenkomst hebben gelegen, maar
diverse jongeren hebben echt het idee dat in dit kader nog wat
mogelijk is. Mogelijk dat deze uitspraak hen ondersteunt in hun
verlangen. In het stichtinggebouw wordt de laatste tijd meer
openlijk over politiek gesproken. Dat is volgens bro_n, niet alleen
het geval in Vught, maar ook in andere plaatsen waar concentraties
Molukkers woonachtig zijn, zoals in Moordrecht en Nijverdal waar de
politieke discussie een wat meer open karakter krijgt. De politieke
belangstelling m.n. onder jongeren neemt toe.
Op 27 mei 1995 heeft in het Parool een stuk gestaan over een
politiek vluchteling uit Oost-Timor. Copieen van dit stukje werden
op diverse plaatsen in het woonoord aangestroffen. Een ontwikkeling
die enkele jaren geleden niet of nauwelijks was waar te nemen.
Bij de "dorpsverenigingen" wordt ook meer open over politiek
^gesproken.
In Vught is een tijdje geleden het "Molukse opbouwwerk" vervangen
door "Opbouwwerk Minderheden". Men vindt 2ich zeker geen minderheid, en de Molukse gemeenschap wil zeker niet daarmee gelijkgeschakeld worden. Dit gegeven blijft dus een bron van ergenis, aldus
, Na wat alcohol genuttigd te hebben kan dat tot verhitte
discussies leiden. Verwijten, als daarvan gesproken kan worden,
worden gericht naar de Indonisische overheid en Indonesische

De Korpschef van de Regie Brabant Noord
namens de se hel hoofd de RID.

Telefonisch geïnformeerd d.d.: neen

RID mr.: 21/06RE
Vervolg raeldingsrapport

ambassade.

Men realiseert zich wel dat Nederland in deze fase niet

veel voor ze kan doen. Akties van welke aard dan ook, zullen naar
alle waarschijnlijkheid niet gericht zijn tegen ons Koninklijk
huis, maar tegen de Indonesische overheid, aldus

De top van de RMS loopt volgens

achter de feiten aan. Bij de

demo op 25 april 1995 in Den Haag kreeg de orde-dienst de eerste

klappen.
Hoewel er geen concrete aanwijzigingen zijn die daarop duiden,
geeft
aan dat er iets "broeit". De situatie was bijna exact
gelijk dan de periode in de jaren '70. Een aktie/ in welke vorm dan
ook, zal "als een donderslag bij heldere hemel" konen.

^950801/2^3
Betreft: Jongerenmanifestatie "te Tiel t 29 juli a. s.
RÏD. Nijmegen deelde me dat a.B. weekend een
jongerenmanifestatie
wordt
gehouden.Oorspronkelijk
lag
de
organisatie bij Molukkers van de 3e generatie. Inmiddels is
e.e,a, overgenomen door de 2e generatie die kennelijk een beter
organisatie talent heeft. De organisatoren hebben keurig netjes
afspraken gemaakt met de politie maar kunnen niet aangeven of er
veel respons komt van buitenaf, alle wijkraden in NL zijn zo'n
beetje aangeschreven.
Volgens de RID is de manifestatie/het festival georganiseerd om
de negatieve pers van de Tielse Molukkers na de 25ste april weer
wat te verbeteren.
RID Nijmegen verzoekt eventuele info over festivalgangers door te
geven.
2 7 - 7 - 9 5 , D2T
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Ingevolge artikel 18 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
deel ik het navolgende mede:
In dit meldingsformulier aandacht voor incidenten te Tiel in
verband met de reeds eerder gesignaleerde toenemende spanningen
binnen de Molukse gemeenschap in Nederland.
Op 24 juli is Dhr.
te Tiel,
zwaar mishandeld door een aantal Zuid Molukkers uit
die plaats. De aanleiding was de geluidsoverlast voor zijn woning.
Dhr.
liep gewapend met een knuppel naar buiten en wilde de
'herrieschoppers' hierop aanspreken. Hieruit volgde een vechtpartij
waarbij Dhr.
, oa door zijn eigen knuppel, dusdanig werd toegetakeld dat hij door een ambulance moest worden afgevoerd naar het
ziekenhuis.
De politie te Tiel heeft een onderzoek opgestart naar de daders van
deze zware mishandeling
In de nacht van 17 augustus op 18 augustus 1995 hebben vooralsnog
onbekenden door middel van brandbommen/raolotov-cocktaiIs getracht
een Indonesische TOKO te Tiel
in brand te
steken. De drie brandhaarden werden tijdig door omstanders geblust.
Inmiddels is er door de politie te Tiel een onderzoek opgestart
naar de dader(s). Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen
verricht.
Inmiddels zijn beide teams samengevoegd/ omdat er aanwijzingen zijn
dat beide feiten door dezelfde Molukse dadergroep zijn gepleegd.
Nieuwe relevante ontwikkelingen binnen dit onderzoek zullen terstond worden gemeld.

De

Telefonisch geïnformeerd d.d.:

van de Regio 8
hoofd van de RID,

M o menT

in

TijD

anak RJMLS
23 SeptembeR 1995 st.Molo Oekoe Bownsmilde
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Centraal in het programma staat de vraag of het verstandig is vai
de Nederlandse regering dat zij president Suharto heeft uitgenodigc
voor een tegenbezoek aan Nederland. Aan de hand van telefonisch*
reacties van luisteraars spreekt Victor Joseph daarover met Johi
Wattilete van de staf van het kabinet van Tutuhatunewa.
Op de gestelde vraag heeft John een bondig antwoord: Het is "hee!
onverstandig" en zelfs "onaanvaardbaar in het licht van de huidig*
omstandigheden". Hij begrijpt dat de etiquette een uitnodiging voo:
een tegenbezoek voorschrijft, maar er kan niet aan voorbij wordei
gegaan dat er in Nederland een Molukse gemeenschap leeft di<
Suharto ziet als onderdrukker van het (Molukse) volk. John meenï
dat de Nederlandse regering daaraan denken moet.
Victor vraagt
of
John m.b.t.
het
bezoek
nog specifiekf
verwachtingen heeft, gezien in het licht van wat 25 jaar teru<
gebeurd is (actie Wassenaar -/PH).
John meent dat de situatie niet erg veranderd is. Het
i;
onverstandig Suharto uit te nodigen als de Molukse zaak wordgenegeerd. John kan zich alleen een bezoek van Suharto voorstellen
als - ook van Indonesische zijde - erkend wordt dat er een Moluki
probleem is en als het bespreekbaar gemaakt wordt, eventueel
tijdens het bezoek.
Victor vraagt zich af hoe de 3e en 4e generatie zich zulle;
opstellen. Hebben zij hetzelfde standpunt als de jongeren va;
Wassenaar?
John zegt niet te kunnen voorspellen wat de 3e en 4e generatie gaa
doen. Wat hij wel weet is dat "de gevoelens van gekwetst zijn er1
diep zitten" en nog steeds worden "meegedragen" (door de 3e en 4'
generatie). Hij voegt er direct aan toe dat hij niet beoogt actie
te bewerkstelligen, integendeel. Maar - zo concludeert hij - er i
wel een spanningsveld ontstaan door de aankondiging van het bezoe
van Suharto.
Victor vat een aantal gematigde reacties van luisteraars samen: w
maken ons veel te druk om het bezoek. Wat vindt John?
John deelt die mening niet. Hij ziet Suharto als "de vertolker va
de onderdrukking van het Molukse volk" en als medeverantwoordelijk
voor de executie van dr. Sumokil. In die zin roept dat bij hè;
"gevoelens van aversie (op) tegen de man en zeker tegen zij
komst". Tegelijk benadrukt John dat de Molukse gemeenschap zie
niet te zeer moet focussen op het bezoek: "Ik bedoel; hij zal vroe
of laat willen komen. Goed, dat zij zo. Dan zien we wel wat e
verder zal gebeuren. Maar de strijd gaat verder en is nie
afhankelijk van het wel of niet komen van Suharto,

Een luisteraar vindt dat de Molukkers op positieve wijse moete
laten zien wat zij van het bezoek vinden. Hoe ziet John dat?
John zegt dat je dan teruggrijpt naar de geijkte middelen va
demonstreren en petities aanbieden. In ieder geval is het ook zaa
zo vervolgt hij - dat, mocht Suharto komen, voortijdig va

Molukse zijde alles gedaan wordt om van de Molukse zaak ee
agendapunt te maken. Of dat lukt is een tweede, maar het moet we
inzet worden van zijn komst.
Victor merkt op dat John niet enthousiast lijkt als hij spreek
over de "geijkte middelen".
Klopt, John heeft niet de verwachting dat van Nederlandse e
Indonesische zijde zal worden ingestemd met het voorstel de Mouks
zaak op de agenda te plaatsen. Vandaar dat hij nogal pessimistisc
is.
Victor bedankt John tot slot voor het gesprek. Hij hoopt nog t
zullen horen wat het kabinet van Tutuhatunewa van plan is te doen.
John: We zullen ons best doen. Ik denk dat de komst van Suharto ee
goed
moment
is
om
de
strijd
te activeren.
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Beleidsaspecten van Kabinet TUTUHATUNEWA
Binnen de Molukse gemeenschap in Nederland betaat verschil van
opvatting over het einddoel van de 'Perdjuangang' (Strijd) voor c
RMS en de wijze waarop die moet worden gerealiseerd.
Enerzijds zijn daar de idealistische compromisloze aanhangers vai
het oorspronkelijke RMS-ideaal. Voor hen geldt: De RMS is
(rechtsgeldig) geproclameerd en heeft een eigen vlag en volkslie<
Indonesië is de vijand en ieder die verwezenlijking van de RMS ii
de weg staat dient desnoods gewapender hand bestreden te worden.
Anderzijds de 'realisten', die al genoegen zouden nemen met een
autonome status van de Molukken binnen een federatieve staat
Indonesia. Zij streven hun doel na d.m.v. haalbare stappen* Tot l
'strijdmiddelen" behoren diplomatieke activiteiten (bijv. via de
UNPO). Zij zouden een dialoog met de tegenstander (Indonesië) ni«
uit de weg gaan. Voorts vinden dezen het van belang de Molukkers
de Molukken economisch en politiek weerbaarder te maken tegen de
overheersende invloed van het centrale gezag ('de Javanen')
eventueel in samenwerking met andere volken binnen de Archipel d:
in een gelijksoortige situatie verkeren.
Binnen het Kabinet TUTUHATUNEWA zijn het vooral de jongere leden
die 1
de 'realisten' gerekend moeten worden.
Hun aanpak is echter weinig spectaculair en spreekt dan ook niet
tot de verbeelding van de ongeduldigen, die een 'simpele' oplossj
voorstaan. De jeugd behoort merendeels tot de ongeduldige categoi
en wil resultaat zien. Daarom zal veel voorlichting nodig zijn on
het beleid van de 'realisten' aanvaard te krijgen. De BP zal vooi
de uitvoering daarvan moeten zorg dragen.

In de pers werd onlangs melding gemaakt van plannen van het Kabi
TUTUHATUNEWA om een diplomatieke RMS-post op de Salomonseilanden
vestigen.
Vooralsnog is daarover, naar verluidt, binnen het Kabinet nog ge
besluit genomen. Eerst moet duidelijkheid komen over de personel
en financiële aspecten van 20'n vestiging.
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MOLUKSE VARIA
Siwa Lima
Militante groepering uit de jaren zeventig van
oud-TAMAELA-aanhangers.
Doorgaans blijft dit soort netwerken binnen de Molukse gemeensch
door de jaren heen min of meer intact.
Genoemd werden:

N,B.; In Molukse kring staan "officials" doorgaans erg op hun
strepen.
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Onderwerp : Molukse organisaties, -kerk, -dominees, -jongeren
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-l- GERAKAN MALUKU (GM)
-- Deze groepering bestaat sinds omstreeks januari 1995,
-~ Ds.
uit Utrecht was de grondlegger.Hij nodigde
destijds een aantal "strijders" uit om te praten over het thema:
-- De Molukse Kerken en de RMS-politiek, Dit naar aanleiding van
dialoog tussen vertegenwoordigers van de GIM-synode (Synode van d
Moluks Evangelische Kerken in Nederland) en delndonesische Raad v
(Protestantse) Kerken.
c.s. vinden dat de Kerk de RMS-gedachte in alle volheid
moet uitdragen en geen dialoog moet beginnen met de Indonesische
Kerken, omdat deze grondwettelijk gebonden zijn aan de Pancasila
(de officiële eenheidsfilosofie van de Indonesische Staat); m.a.w
de Indonesische kerken zijn verplicht het woord van "de vijand" t
spreken.
-- De GM streeft de verbetering na van de economische situatie op
de Molukken, door daar vis- en andere projekten te helpen opzette
(N.B.i Blijft vaag)
Men ziet economische onafhankelijkheid als een eerste stap naar
volledige onafhankelijkheid van Indonesië.
-- GM heeft in Huizen nogal wat aanhang onder de jongeren, die
geleid worden door
--De leiding van GM is in handen van

maar onder de jongeren heerst ontevredenheid over aijn leiderscha
Ook binnen het bestuur van GM wordt dit gevoelen gedeeld.
Men vindt
niet actief genoeg en zou hem vervangen willen zie
door vice-voorzitter
die
doorgaat voor een felle RMS-er.
-- Op 17 augustus 1996 organiseert GM in Barneveld een groot fees
waarvan de opbrengst is bestemd voor financiering van projekten o
d« Mol ukken.

-2- Politieke invloed Molukse Kerken in Nederland
De Badan Persatuan (BP) ontvangt financiële steun van de
GIM-kerken. Zo ie het pand Bazarstraat 50 in Den Haag, waarin de l
kantoor houdt, eigendom van de Kerk.
De GIM zou volgens haar tegenstanders(GM) het beleid van de BP
(mede) bepalen. Deze stelling leidt tot hun conclusie dat het
beleid van de BP dus ook niet deugt. De GIM is immers voorstander
van dialoog met de Indon. Kerken, die in hun visie een spreekbuis
zijn van "de vijand" (Indon. overheid), zelfshet feit, dat de
moeder van Ds.
, de GIM-voorzitter, naar Indonesië is
geëmigreerd, geldt in deze kring als bewijs voor de stelling, dat
de GIM op het verkeerde spoor zit, althans door de verkeerde mens*
geleid wordt.
-3- Molukse dominees in Nederland
Anders dan doorgaans bij Nederlandse dominees het geval is, wonen
Molukse voorgangers vaak niet in de gemeente waar zij hun Ambt
bedienen.

-4- Stemming onder de jongeren
In Barneveld werd onlangs door jongeren, die in het gebouw van de
Stichting aanwezig waren, om een leider geroepen. Zij zeiden acti
te willen voeren in het kader van de 'Perdjuangan' (de Strijd).
Hen werd geadviseerd zich eerst op politiek- en cultureel gebied
laten scholen,
-5- HUNUSAKU
Deze 'Revolutionaire Volksbeweging' draait hoofdzakelijk nog om
en
Zij worden altijd uitgenodigd voor bijeenkomsten van
Gerakan Maluku.
-6- Oost-Timore aen
Pe oost-Timorezen die onlangs Nederland aandeden om te protestere
tegen het Indonesische beleid jegens hun land, waren o.m. aanwezi
op een bijeenkomst in het Molukse Stichtingsgebouw in Huisen.
De bijeenkomst was belegd door
(Homeland
Mission/Missie Tanah Aer) in samenwerking met Gerakan Maluku en
NUNU5AKU
-7- MUHABAT / RINSAMPESSY
MUHABAT is een organisatie/instelling op het gebied van

maatschappelijk werk onder Molukkers in Nederland.
zit in het bestuur. Tevens is hij lid, van een
vereniging van Molukse academici.
is voorstander van een dialoog tussen de RMS en
Indonesië.

-8- Nieuwsbrief Tali Haulalen / Mv« SOUMQKIL
In haar Nieuwsbrief Tali Haulalen, jaargang f/nr.2, laat Mw
SOUMOKIL een tegenstander van de lijn die een dialoog met Indones:
voorstaat aan het woord, te weten
reageert op een visie {pro dialoo<
met Indonesië) die het RMS-Kabinetslid John WATTILETE verwoordde :
een interview met het NRC/Handelsblad.
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Evaluatie
Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende mede:
Op iO februari '96 werd in Venlo-Zuid, alwaar het grootste deel van de Molukse gemeenschap
in Venlo woont, een Nederlandse vlag aangetroffen met daarop de (geverfde) tekst "CP'86" en
"WP". Op de vlag was tevens het symbool van de "White Power" aangetroffen. Een Molukse
jongen ergerde zich mateloos aan de vlag en meldde eea. aan de politie. De vlag was bevestigd
aan de muur van een schuurtje, zichtbaar vanaf de openbare weg. Het is vooralsnog onbekend
wie de vlag daar heeft opgehangen. Eerder werden in de wijk graffitileuzen aangetroffen met de
tekst: "Aus raus WP", alsmede diverse SS-tekens.
Hei is onduidelijk of er een verband bestaat tussen de aangetroffen racistische teksten/symbolen
en de in Vcnlo-Zuid wonende Molukse gemeenschap. In ieder geval hebben de symbolen/teksten
wel irritaties opgewekt bij de Molukkers.
Opmerkelijk is dat in de nacht van 10/11 tcbruari '96 in het uitgaanscentrum van Vcnlo door een
groep van circa 20 Molukkers vernielingen werden aangericht. Onder andere werden ruiten van
een horecagelegenheid vernield, waarbij tegelijkertijd "Vrij RMS" werd geroepen. Door een
Molukker uit de groep werd tevens een mishandeling gepleegd.

De korpschef vanyéc? Regio Limburg-Noord
namens d^se/iet hoofd van de R1D,

Telefonisch geïnformeerd d.d.: nvt
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Molukse Jongerendag in Eist op 2 maart 1996
Schatting van het aantal aanwezigen: ca. 350; onder wie ongeveer
een tiental oudjes.
Algehele indruk, op enkele incidentjes na: positief; rustig
verloop; nagenoeg geen radicale geluiden; goed georganiseerd.
Incidentje:
. die in Amsterdam een Molukse Stichting
heeft geopend, wilde
ter verantwoording roepen voo
diens opvattingen m.b.t. de RMS.
Zoals bekend zette
in dagblad De Gooi- en Eemlander dd.
1-5-95 uiteen, dat een dialoog met Indonesië uiteindelijk zou
kunnen leiden tot autonomie voor de Molukken, maar dan zou men we
de RMS-proclamatie moeten inslikken.
Deze discussie werd echter in de kiem gesmoord door de
dagvoorzitter
Enkele bijzonderheden t.a.v. het programma:
Blok l
Het beeldmateriaal bestond ondermeer uit een zw/w film zonder
geluid die de overdracht van de macht aan Indonesië tot onderwerp
had. Radio- en TV-presentator
voorzag de film van
commentaar.
>»

moedigde de jongeren aan goed na te denken over hun
positie en toekomst. Er klonk in door: Bezint eer ge begint.
r die Molukse jongeren schoolt in hun (RMS)
geschiedenis
"
zei te weten dat de
vroegere actievoerders (zeventiger jaren) er later allemaal spijt
van hebben gekregen en adviseerde als oudere en wijzere vrouw de
jongeren om geen gevaarlijke dingen te doen.
Een meisje
, die samen met haar broer aanwezig was,
reageerde daar gepikeerd op met: "U moet ons niet bang proberen te
maken, wij zijn mans genoeg om te beoordelen wat wel en niet kan."
Blok 2
hield inleiding en beantwoordde vragen. Hij sprak
rustig, niet opruiend en legde uit dat de jongeren van toen aan hu
ouders verplicht waren de acties uit te voeren, omdat de
Nederlandse regering haar beloften niet na kwam en geen gehoor gaf
aan de eisen en verlangens van de eerste generatie.
Blok 3
Paneldiscussie o.l.v.
.De drie geponeerde stellinger
gaven nauwelijks stof tot discussie.
De bijeenkomst werd om ongeveer 17.30 uur besloten.
Een volgende en waarschijnlijk laatste landelijke jongerendag zal
in Tilburg plaatsvinden.
Daar zal dan een nieuwe jongerenorganisatie uit moeten ontstaan.
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Siwa Lima
De stichting SIWA LIMA waarvan hier sprake is, dient niet verward
te worden met de gelijknamige activistische Molukse groepering uil
de zeventiger jaren.
SIWA LIMA is een onafhankelijke en ongesubsidieerde stichting welJ
is voortgekomen uit de Stichting TJANDU (instelling voor Molukse
verslavingsaorg).
SIWA LIMA organiseert trainingen, cursussen, symposia op het gebi«
van zorg en welzijn, arbeid en scholing, management en
kommunicatie, onderwijs en opleiding.
Siwa Lima is gevestigd in Utrecht, Maliestraat 7.
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verzorgt lessen Molukse geschiedenis
van NUNUSAKU
heeft de geschiedenis van de Molukken en de Molukkers in
Nederland in vogelvlucht op schrift gesteld.
Zij gebruikte dit de laatste jaren als lesmateriaal voor Molukse
jongeren in diverse wijken in Nederland; o.a. in Tiel.

Bijlage : lesmateriaal

Nationale dag 25 - ^ - 1

In het teken van een begin maken aan eigen
geschiedschrijving is voor de samenstelling
van deze brochure van belangrijke gebeurtenissen niet gestreefd naar volledigheid.
De jaartallen

zijn voornamelijk ontleend aan

het boekj£ "De ZuidMolukee Republiek".
We hopen dat we in de toekomst samen tot een
eigen geschiedschrijving over kunnen gaan-

Bahagiati Pendidikan.

2000-1500 v. Chr.

Chinezen drijven handel in de Molukken.

1511-1600

Portugees-Spaanse periode.

1599

Eerste Hollanders op Ambon.

160?

Eerste hongi^tocht.

1621

Tweede hongi-tocht. Gouverneur-generaal
.J.P. Coen vermoordt de oorspronkelijke
bevolking van Banda (15000 bewoners).
Confrontatie van bewoners van Hitu o.l.v.
kapitan Kakiali met de Compagnie,
Dood van kapitan KakiaXiKapitan Tulakabessy neemt de leiding ovar.

1650-1720

Verschillende opstanden o.l.v, respectievelijk kapitan raja Tahalele, kapitan Jonker,
Zacharias üiatang.

1796-1803

Eerste Engelse periode.

1803-1610

Hollands-Franse periode.
Eerste landgenoten in Hollandse leger.

1810-1817

Tweede Engelse periode.

1817-1942

Koloniale periode.

1817

Opstand van Thomas Matulesia.
Nnu M.C, Tiahahu streed mee.

16 dec. 181?

Kapitan Pattimura geëxecuteerd.

1926

Groei van het nationalisme in de 2uidMolukken.
Nederland stelt opnieuw orde op taken.

19^6-1950

Eerste Zuid-Molukken Raad.
Negara Indonesia Timur-periode,

Dec. 1943

Tweede Zuid-Molukken Raad.

Dec.

Sukarno gekosen tot president van de R.I.S..

20 apr.

Nederland draagt de souvereinitg\ over aan
de R.1.5. .

1950

tot nu

R, M, S . -periode.

Februari

Liquidatie van de deelstaten van Indonesië.

Maart

De regering van de R.I.S. stationeert T.N.I.
eenheid op Ambcm.

April

Kapitein Andi Abdul Asiz leidt verse t tegen
de' liquidatie van Negara Indonesia Timur
(ex-K. N. I. L. in de A.P.R.I.S.).
Ir. Manusama vraagt Negara Indonesia Timur
zich te verzetten tegen de liquidatie.
Kapitein Andi Abdul

geeft zich over-

Raja van Tulehu organiseert bijeenkomst om
de liquidatie te bespreken met Zuid-Molukken
Raad.
25 april

De proklamatie van Republiek der Zuid-Molukken.
Dr. J. P. Nikijuluw algemeen

vertegenwoordiger

in het buitenland.

Mei

Bekendmaking van de nationale vlag.
Ontstaan A.P.R.M.S.-Angkatan Perang Sepublik
Maluku Selatan.

Juni

Tn. P. W. Lokcllo kreeg opdracht hulp in het
buitenland te organiseren.
R. H. S. doet beroep op de V. N,.

Juli

De R. M. S .-regering kondigt de Ctaat van Oorlog
en Beleg af.

Opheffing van het K.N.I.L..
Öegin aug.

1950

Tn . I.A, Lebelauw vertegenwoordiger van de
R. M. S. vertrekt naar Nieuw-Guinea.
Opheffing van de fi.I.S.

Sept.

A-P.R.M. S. herovert vier dorpen op Zuid-Ceram,
i
Landingen op Hitu-

Stellingoorlog.
Okt.

R.I. wijst iedere inmenging van de U.M.C.I. af.

ƒ
Okt.

1950

Tn. A. Nanlohy vertegenwoordiger van de R. M. S.
vertrekt naar Nieuw-Guinea.

Nov.

.Ambon nog in handen van guerilla's.
R. M. S - -regering trekt sich terug op Ceram.

Dec.

A. P. R. M. S. + vrijwilligers trekken zich terug
:op Ceram.
Guerilla op Ambon o.l.v. de kommandanten Samson,
Pattinama.en Tomasoa.

Jan. 1951

Guerilla op Haruku.

Jan./febr.

Reorganisatie van de A. P. R. M. S.
Vorming van het Alfurenleger en guerilla-troepen
op alle grote eilanden.

Maart

Oprichting van de G. R. A. M. 3. op Java.
Aanval van de T.N.I. in Moord™ en Oost-Ceram.
Tegenaanval van Tn„ Titaley, teruggedreven tot
Uwen .
Tweede tegenaanval van kol. L. Tahapary loopt
vast.

Mrt./apr.

^000 Zuidmolukse militairen naar Nederland.

April

T.N.I. aanval op Uwen.
Tn. Titaley trekt zich terug op de bergen.

Mei

Ir. Manueatna als hoofd van de politieke missie
naar het buitenland.

Juni

Kol. Samson geeft zich over.

Okt.

Politieke missie premier Wairi^al naar Nieuw-

Dec.

Binnenland van Ceram onder kontrole van de

A. P. R. M. S,
Jan, 1952

President Manuhutu en de ministers Apituley,
Pesuwari.-ïsa, Ohorella, Pieter, Tetelepta
gevangen ger.otnen.
Vorming van de Noodregering ^.lv. dr. Goumokil.

Febr.

Vorming van de 3, P.R.M. S.

Juni

1952

Vertrek ir. Manusama naar Nieuw-Guinea.

Okt.

Ir. ManuGama gearresteerd in Nieuw-Guinea.

Nov.

Betogingen tegen gevangneming van R.M.S. in
Nieuw-Guinea.

Sept.

1953

Ir. Manusama, ex-minister Nanlohy, kol. Tahapary en kap. Pattipeiluhu konien in Nederland.
Spreekverbod ir. Manusama.

Okt.

Ex-premier Wairisal overgave aan de R.I.

Jan.

Akties van maj. Tahamata in Midden-Ce ram.

Maart

A.P.R.M.S. herstelt de verbindingen tussen
West-en Midden-Ceram.

Mei

Minister Tetelepta in gevangenschap overleden.

Juni

Aanval op Ceram, Haruku.en Saparua.
Ir. Manusawa brengen de R,M.S. onder de aandacht van de Aziatische Konferentie iri Geneve,

Nov.

Een goed gecoördineerde guerilla aanval op het
eiland Ambon.

Dec.

A.P.S,M.S. aanval op verschillende plaatsen en
op het vliegveld Laha.

Jan.

1955

Kapitein Malawau graaft aich in met zijn eenheid.

Maart
Jan.

Proceo tegen gevangneming K.M,S.-ers.
1956

Opmars R.I. tot staan gebracht.
Kapitein Souissa dwingt T.N.I, in Taniwol tot
overgave.

Maart

Eerste militaire missie o.l.v. kap. Tuankotta
in Nieuw-Guinea geland.

Mei

Tweede militaire missie o.l.v. It.-kol. Kakisina landt in Nieuw-Guinea.

Juli

Hevige gevechten in Piru sn omgeving.

Ho v.

Gevechten in Haruku en Saparua.

Maart 1957

Ir. Manusama naar Nationalistisch China,
Vorming van de

Dec. 1957

Guerilla aanval op het vliegveld Laha.

Nov. 1958

37 verstekelingen

ontvluchtten

Indonesië

•(w.o. 30 Molukkers).
Febr. 1959

A.P.R-M,S. stellingen in Ceram gebombardeerd.

Juni/Juli

Piru heroverd,
Guerilla-aanval sp Haria-

Jan.

1960

Maart

Aanval vliegveld Laha. door R.M.S.-guerilla's.
Het volkslied 'Maluku Tanah Airku' wordt
vastgesteld.
Verzet in andere delen van de Zuid-Molukken

Dec.

laaien op.
Akties van A.P-R.M.S. in Zuid-Ceram.
Aug. 1961

Lt.-kol. Kakiay slaat aanval op A.P,R.M.S.hoofdkwartier af.

Okt.

Strijd op alle fronten.

Dec.

R.I. aanval tot stil staan gebracht.

Jan,

1962

Omsingeling van de R.M.S.-gebied.
Alleen het gebied van Murnaten tot Kawa is
nog in handen van A-P.R.M.S.

Maart

Landing van de derde militaire missie o.l.v.
kap. Walangitan in Nieaw-Guinea.

Sept.

T.N.I. is er nog steeds niet in geslaagd het
R.W.S.-gebied te bezetten.

Nov.

Tn. K-V. Nikijuluw, vertegenwoordiger van de
S.M.S. gestorven in Amerika.

Maart 196}

Arrestatie kol. Hugebreght en overgave ltElwarin.

Dec.

Dr. Soumokil overgebracht naar Java.
Militaire geaag in Ceram staat o,l,v. kol. ESopamena.

w
April

Dr. Soumokil ter dood veroordeeld.

ia april

Dr. Soumokil op het eiland Obi geëxecuteerd.

Juli 1966

Aankomst mevr. Soumokil in NederlandMolukse jongeren steken de Indonesische
ambassade xn Nederland xn brand.
Molukse jongeren bestormen de Indonesische

Dec.

ambassade in Nederland.

1967

Sadikalisering onder Molukkers.

Maart 1968

Anti-Javaanse betogingen in Ambon en Maeohi.

April

R.M.S.-ers worden in Arnbon gearresteerd.

Mei

Oprichting K.P.K. (Korps Penjagaan Keamanan).

Nov.

Lt.-kol. I.J, Tamaëla en andere officieren
geschorst uit de A.P.E.M.G,
Gevechten in O'uw.

Deo .

Tn. T.M. Pariury als R.K.S. vertegenwoordiger
Ln Amerika.
Radikalisering onder Molukse jongeren.

1970

Het ontstaan van Badan Perintic (Samenwerking van verschillende jongeren organisaties).

Aug.

Aktie-Wassenaar.

Okt.

Razzia in IJsseloord.

Sept. 1971

Guerilla-strijders veroveren drie dorpen op
Ceram.

Jan.

1973

De c.

Oprichting Pemuda Masjarakat R.M.S.
Demonstratie van 'Vrije Zuidmolukse Jongeren'
voor Indonesische ambassade in Nederland.

Febr. 197^

Faciliteitenwet.

April

Leden van de A.P.I.H.-beweging vallen Molukse
wijk in Almelo aan.

Juni

De ministers Th. O. Kuhuwael, A.F. Pananea en
dr. H. Tatl dienen hun ontslag in.

Arrestaties en martelingen van R.M.S.-aanhang-

Dec

ers in Ambon, o.a. Tn. S.J.H. Norimarna.
Demonstraties Molukse jongeren in Nederland.
Bestorming Vredespaleis in Den Haag.
April 1975

Moluks Bevrijdingsfront verspreidt pamfletten
tegen nieuwe Indonesisch kolonialisme.
Komplot gijzeling koningin.
Treinkaping Wijster.

Dec.

Bezetting Indonesisch consulaat in Amsterdam.
Gevangenisstraffen R.M.S.-aanhangers in Ambon.
Juni 1976

Laatste Molukse school in Nederland gesloten.

Sept.

Afrikaanse Republiek Benin veroordeelt het
Indonesische imperialisme en bepleit de dekolonisatie van de Zuid-Molukken in de Algemene
Vergadering van de V.NInval woonoord Vaassen (500 man politie en

Okt.

marechaussee met pantserwagens).
W.Ï.M, brengt bezoek aan Nederland gefinancierd

Nov.

door C.R.M. o.a. Nj. Siuta, Nj. Matulessy.
April

1977

Oproep aan Molukse jongeren in Nederland de strijd
voort te zetten.

Mei/Juni

Treinkaping De Punt.
Gijzeling openbare school in Bovensmilde,
(Ontstaan Geschiedenis Nunusaku)
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Onderwerp ï Molukse groepering LANGIT BIRU; Mw.SOUMQKlL
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De Molukse groep LANGIT BIRA en Mv.SQUMQKIL's Nieuwsbrief Tali
Haulalen
In
de Nieuwsbrief Tali Haulalen wordt aandacht gegeven aan
de organisatie LANGIT BIRU, die zich ten doel stelt morele,
materiele en financiële steun te verschaffen aan het verzet op de
Molukken.
De naam is ontleent aan het 3e bataljon van de guerilla strijdmad
op West Ceram van wijlen dr.mr. Chris SOUMOKIL.
Nadere informatie te verkrijgen via telLANGIT BIRU organiseert een drietal bijeenkomsten:
-- Breda ; 16 maart
-- Middelburg ; 30 maart
-- Lunteren ; 12 aprilSprekers tijdens deze bijeenkomsten zijn :

Verder wordt in de Nieuwebrief de aandacht gevestigd op
Pyreneeën Expedities voor Molukse jongeren o.l.v Molukse
instrukteurs, georganiseerd door Sports Extreme

Informatierapport
Onderwerp : Voorbereiding Herdenking Proclamatie RMS
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Herdenking Proclamatie RMS op 25 april 1996 in Den Haag

Vanuit de BP/het Kabinet zal gepoogd worden de Herdenking in Den
Haag gezamenlijk met alle Molukse RMS-groeperingen, zoals
NUNUSAKU, APRMS, Mw. SOUMOKIL c.S. etc., te vieren.

Informatierapport
contra visie Kabinet slid

Onderwerp :

i
i

j
ii

i
i
+• i
i
+,
i
i

ti
+
it
+
ii

! Aan

Aan

j

j,

.

1
1
4>

1
1
_ _ _ _ _. ^

1
)
4
1
t

1
1
-J

Operatienummer

op RMS

:

Operatienaam
Infonummer
Teamnaam

ii

ti
ii

Rapporteur

1
1

1
1

Bijlagen

i
i

i
i

<
i

i
i

1

i
i

i
i

1
1

i
i

i
i

: D2O,

1

1
1
1
1
•f « » . ~-

versus visie

op RMS

, voormalig KPK-voorzitter en later
tegenstander van wijlen President MANUSAMA, onderneemt nu actie
tegen het gedachtengoed van het Kabinetslid
m,b.t.
de strijd voor de RMS.
kiest een pragmatische benadering, waarin voor de RMS ij
de klassieke ain geen plaats meer is. Het vasthouden aan de oude
idealen vormt a. i. een blokkade om met de Nederlandse regering ov<
de RMS te spreken. Hij toont zich in een artikel in de Gooi- en
Eemlander voorstander van een dialoog met Indonesië. Dit om d.m.v
kleine stappen uiteindelijk een vorm van zelfbeschikking te
verkrijgen, eventueel zelfs binnen een federatieve staat Indonesië
is daar mordicus tegen en verspreidt momenteel een
rondschrijven over deze zaak in de noordelijke regio (Assen en
Bovensniilde).
Hij richt zijn waarschuwing tegen
's opvattingen vooral
aan de jongeren.
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-De Info-groep; een Molukse jongerengroep
Landelijk bestaat de Info-groep uit omstreeks 170 personen;

De Info-groep, betaande uit derde-generatie Molukkers, neemt moer
en meer de fakkel en de vlag en de opvattingen van de ouderen over
Zij zien het als hun 'heilige' plicht om het onrecht dat de oudjes
is aangedaan door de Nederlandse overheid ongedaan te maken en
recht te zetten.
Zij zullen er bij de overheid op aan gaan dringen, de toezeggingen
uit het verleden gestand te doen. In hun ogen is Nederland
verplicht de verantwoordelijkheid te dragen voor de zorg voor alle
Molukkera in Nederland, omdat de toenmalige Nederlandse Regering
zou hebben toegezegd die zorg te laten voortduren tot het moment
van terugkeer naar de Molukken.
Die zorg behelst huisvesting, werk en opleiding.
Ook de 'opheffing' van het IWM is hen een doorn in het oog en een
bewijs van de onbetrouwbaarheid van de Nederlanders.
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de vice-president van de RMS-regering, is belast roe
het onderhouden van de relaties met verzetsgroepen in Indonesië
(Atjeh, 0-Timor,West Irian en de Molukken).
Hij moet er voor zorgen dat men 'daar' gereed staat als het uur U
is aangebroken om zich gewapender hand van de Indonesische
(Javaanse) overheersing te ontdoen.
Het juiste moment wordt bepaald door de omstandigheden, mogelijk
presidentsverkiezingen in 1997 of een coup van ontevreden hoge
officieren.
Ook onder studenten en vakbeweging bestaat ontevredenheid. Als de
onrust in het land toeneemt, wordt de Jeans op suksesvolle akties
van onafhankelijkheidebewegingen ook groter.
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De Molukse groepering APRM5
De APRMS (Angatang Perang Rep. Maluku Selatan) is de militaire t
van de (voormalige) TAMAELA-groepering. De APRMS bestaat nog
steeds. Een van de Commandoleiders is
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RMS-Kabinet geeft voorlichting over haar beleid
Op 27 maart 1996 heeft het RMS-Kabinet haar Concept-nota
"Speerpunten van het RMS-beleid" gepresenteerd aan
vertegenwoordigers van een aantal politieke RMS-groepen en
bewegingen, tijdens een bijeenkomst welke werd gehouden in het
onderkomen van de Stichting TJANDU te Utrecht.
Aanwezig waren o.a. :
— RMS-Kabinet

-- NUNUSAKU

-- SANIRI

-- GJERAKAN MALÜKU

— APRMS
-- Werkgroep Bovensmilde

— Ver. Mol. Kerken Tilburg

-- Jongeren

zei dat de Strijd moet doorgaan en dat hij
(verzets-)contacten heeft op de Molukken. Het Kabinetsbeleid is e:
op gericht de Strijd uit te breiden naar Indonesië, samen met all<
volken (van de archipel) die in een soortgelijke situatie verkerei
als de Molukkers.
De aanwezige groeperingen werd verzocht voor 4 april 1996 een
reactie te geven op de Concept-nota "Speerpunten van het
RMS-beleid".
Bijlage :
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Voorlichtingsbijeenkomst 'Langit Biru' in Middelburg
Op 30 maart 1996 werd in de oude Molukse kerk van Middelburg een
voorlichtingsbijeenkomst gehouden van de nieuwe Molukse
jongerenorganisatie 'Langit Biru', die geleid wordt door
, maar onder invloed staat van
Mw. SQUMOKIL
Ook de groepering 'Gerakan Maluku', die met Langit Biru en
Mw. SOUMOKIL samenwerkt, gaf acte de presence.
De bijeenkomst stond gepland van 10.00 tot 15.00 uur, maar begon
door de late komst van Mw. SOUMOKIL pas om 11.30 uur.
Het openingswoord werd gesproken door het Middelburgse Wijkraadsl:
Daarna kreeg
het woord, die uiteen zette dat het
Langit Biru erom te doen is de jongeren te verenigen om de
RMS-strijd voort te kunnen zetten. Hij vertelde dat Mw. ÖOUMOJKH,

opdracht heeft gekregen uit de Molukken om de jongeren bewust te
maken en te betrekken bij de Strijd.
Mw, SOUMOKIL heeft deze opdracht ter uitvoering doorgegeven aan
Langit Birut
Dit werd door Mw. SOUMOKIL beaamd.
In concrete werd aan de aanwezigen gevraagd om te colporteren met
het orgaan van Langit Biru, de 'Nieuwsbrief Tali Haulalen', Voor
verdere financiering van de activiteiten zou een beroep worden
gedaan op het (Molukse) bedrijfsleven. Het geld zou besteed wordei
aan materiele en financiële steun aan het verzet op de Molukken.

De tweede gastspreker was
, die een lang
betoog hield (voorlas) met als onderwerp: Maluku, autonoom of
onafhankelijk ?
Via een historische terugblik op het ontsta.an van de RMS en een
beschrijving van de huidige (geo-)politieke ontwikkelingen en
omgevingsfactoren in relatie tot Indonesië, kwara hij tot de
volgende keuze/aanbeveling:
(-) als ik Molukker was, koos ik voor de onafhankelijkheid in
plaats van voor de autonomie van het vaderland, en wel om drie
redenen:
I. Maluku is geografisch en etnisch niet zuiver Indonesisch, en
ook niet zuiver Melanesiech, maar vormt een overgangsgebied tuseei
Indonesië en Melanesie.
II. De enige vrije nationale wilsbeschikking in de Molukse
geschiedenis, namelijk de RMS-Proclamatie van 25 april 1950 was
gericht op nationale onafhankelijkheid.
III. In de strijd, die er op volgde is zoveel bloed gevloeid, niei
alleen van Dr. Soumokil, maar van vele anderen, dat het Molukse
volk ook psychologisch gezien een echt volk geworden is, meer dan
ooit in de Molukse geschiedenis.
Verder hield
namens Gerakan Maluku een
prevelementje, waarin hij de samenwerking met Langit Biru
bevestigde.
Voorts werden er een soort enquête-formulieren uitgereikt aan de
aanwezigen, waarmee zij konden aangeven wat ze van een organisatie
als Langit Biru verwachten.
De belangstelling uit de wijken van Middelburg en Oost-Souburg wai
bevredigendte noemen. Naar schatting kwamen 90 personen op de
bijeenkomst af, ouderen (ca. 35) en jongeren (ca. 55).
De voorlichtingsdelegatie bestond uit ?

Langit Biru

Gerakan Maluku
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Molukse groeperingen
SANIRI
SANIRI organiseert op 12 april 1996 in Huizen de zgn. Heldendag,
ter ere van de slachtoffers van de Strijd voor de RMS. De datum i;
de sterfdag in 1966 van de gefusilleerde RMS-president Mr. Dr. ch:
SOUMOKIL.

Op 25 april organiseert SANIRI haar eigen viering van de
RMS-Proclamatie.

[TEEL
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LANGIT BIRU in Middelburg
De voorlichtingsbijeenkomst van de Molukse landelijke
jongerenorganisatie 'Langit Biru' (- Blauwe Lucht), die op 30 maart
1996 in Middelburg werd gehouden, verliep niet geheel volgens plan
en wens van zowel de locale facilitaire organisatoren i.c. de
Wijkraad als de iniatiefnemers van Langit Biru en Sports Extreme.
De bijeenkomst zou om 10,00 uur hebben moeten beginnen, maar door
gespreide aankomst van de sprekers werd pas om 11.30 uur begonnen.
Een videopresentatie van Sports Extreme, dat overlevingstochten
voor Molukse jongeren organiseert in de Pyrene-en, werd door de
wijkraad niet toegestaan omdat daarover vooraf geen afspraken waren
gemaakt. De wijkraad voelde zich verder nogal overvallen door de
komst van vertegenwoordigers van Gerakan Maluku, die ook in hot
forum plaats namen.

Een van de sprekers was
_
die zijn verhaal
voorlas; ruim 4 kantjes A4.
Een vertegenwoordiger van Gerakan Maluku, een kleine dikke oudere
man, begon aijn toespraak met een driewerf "Mena Muria". Verder
probeerde hij de aanwezigen te overtuigen van het belang van het
voortzetten van de Strijd voor de RMS 0n daar vooral de jongeren
bij te betrekken. Hij zei, dat Gerakan Maluku en Langit Biru
daartoe een samenwerkingsverband waren aangegaan.

Een van de mensen achter Langit Bim,
"
, i>
voor zijn professie verbonden aan Sports Extreme, een commerciële
organisatie die overlevingstochten organiseert. Een van hun
programma's, het 'Aragon-projekt', is speciaal bedoeld voor Moluki
jongeren met gedragsproblemen.
De leider van dit projekt heet:

RID nr.: o *f«/96
ï '

*

M E L D I N G S F O R M U L I E R

RID
Datum

: 20

Rapporteur

: 02

Aan

Onderwerp

: 22 april 1996

BVD
Zuid-Molukkers

Evaluatie
Ingevolge artikel 18 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
deel ik
"
het
navolgende mede:
Naar aanleiding van de reacties uit de Molukse samenleving over de
opheffing van het I.W.M. en de integratie van hen bij het Weizijns
orgaan voor Allochtonen, heeft dit ertoe geleid, dat nu door de
overheid het voorstel is gedaan, om de Zuid-Molukkers, per l
januari 1997 te beschouwen als Nederlanders. Dit betekent dan, dat
ook de subsidie niet ïueer aan hen zou worden verstrekt. Daartegen
verzet de Molukse gemeenschap zich. De Wijkraad in Breda, heeft hun
ongenoegen daarover kenbaar gemaakt bij de betreffende wethouder te
Breda, wiet het verzoek dit ongenoegen duidelijk te maken aan het
ministerie.
Naar de bijeenkomst te Den Haag op 25 april a.s. zullen uit Breda 2
autobussen gaan, met ongeveer 110 deelnemers.
Er wordt vanuit gegaan, dat het goed zal verlopen. Toch wordt
daarover geen eekerheid gegeven, omdat er een gesloten feestavond
plaatsvindt, waar de ordedienst van de Zuid-Molukkers buiten staat.
Verder is het 20, dat niet alle jongeren steeds altijd open zijn in
de richting van de wijkraad en het dus mogelijk is, dat jongeren
voor eigen verantwoordelijheid, afwijkend gedrag vertonen.
Verder wordt beweerd, dat de ordedienst van de Zuid-Molukkers
weinig gezag uitstraalt. Ook het gebruik maken van vrijwilligers in
de ordedienst (Sukarela) wordt afgewezen. Deze vrijwilligers tasten
nog meer het gezag van de Pasa aan.
Het deelnemen aan raanifestaties tegen de demonstraties van rechtse
partijen, wordt in principe door de wijkraden afgewezen, echter
komt het voor, dat via andere organisaties een oproep wordt gedaan
voor deelname. Wel komt de roep van de C.D. om buitenlanders uit
Nederland weg te sturen, negatief over bij de ZuidHWolukkers- velen
voelen zich toch aangesproken.
Door de ex-KNIL KL zijn brieven verzonden, naar H.M. de Koningin,
de Minister van Defensie, Raad van State en de Nationale Ombudsman.
In die brieven wordt opnieuw het ongenoegen kenbaar gemaakt over
de nalatigheid van de overheid t.o.v. de ex-KNIL militairen. Een

De korpschef van de Regio
namens deze het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d,:

RID nr,
Vervolg meldingsrapport

afvaardiging van de ex-KNIL wil een gesprek met de minister van
Defensie. De secretaris van de Minister van Defensie, de Overste
, heeft n.a.v. de verzonden brieven, telefonisch contact
gehad met de afvaardiging van de ex-KNIL, Het wachten van de ex~
KNIL is nu op overleg met de Minister.
Er zijn thans nog tussen de 1000 en 1200 ex-KNIL militairen in
leven. Het is de bedoeling van de ex-KNIL, om de Minister van
Defensie te bewegen om alle ex-KNIL militairen een vergoeding te
geven. De stelling is ook, dat als raen terugkeert naar de ZuidMolukken, er een totale soa van ongeveer f27.000,— wordt vergoed
en als men in Nederland blijft, wordt er tot dusver niets uitgekeerd, behalde dan het geringe bedrag van de Rietkerk uikering.
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De RMS-Stri-jd in Nederland en op de Molukken
Ongeveer vier jaar geleden begon een groep Molukkers, die thans t
13 personen bestaat, plannen te ontwikkelen om de RMS-Strijd naai
d® Molukken en de rest van Indonesië te verleggen, vanuit het bes
dat acties in Nederland of in het Westen het ideaal van een eigei
staat niet naderbij brengen.
Het is weliswaar nodig dat de wereld weet krijgt van de aspiratit
van het Molukse volk, maar harde acties "hier" bezorgen de Strij<
een slechte naam. "Hier" wordt men dan terrorist genoemd, maar
"daar" kan men staat maken op de term vrijheidsstrijder.
Er wordt gewerkt aan het leggen van internationale contacten en l
op de agenda van internationale organisaties geplaatst krijgen VJ
de Molukse problematiek, ook als onderdeel van de algehele situai

in Indonesië op het gebied van de mensenrechten, persvrijheid,
milieuvraagstukken, het uitgeven van concessies door de kleine
militaire toplaag en familieleden van Soeharto aan buitenlandse
ondernemingen om de natuurlijke rijkdommen en visgronden te

exploiteren.
Zo heeft Mw.
de Molukse Strijd onder de aandacht
van de Russische Doema kunnen brengen en is het Molukse volk thai
ook vertegenwoordigd in de UNPO.
Men beseft dat de plannen niet verwezenlijkt kunnen worden als d»

Strijd tot de Molukken beperkt blijft.
Er worden dan ook contacten gelegd met andere volken {Atjen,
Oost-Timor, West Irian) en oppositionele groepen (studenten) binj
de Indonesische archipel.

Men kan verder rekenen op Molukkers die op belangrijke poëten in
het bestuur en het leger zitten.
Zo ie de huidige gouverneur van de Molukken een Islamitische
Molukker, Onder zijn leiding rekent men op de benoeming van steeds
meer Molukkers op belangrijke bestuursposten. De Indonesische
overheid lijkt momenteel uit welbegrepen eigenbelang de Javaanse
invloed in de buitengewesten te verminderen ten gunste van
bestuurders uit de regio's zelf.
De financiële kant van de Strijd in de Molukken zou geen probleem
opleveren, omdat de vier grote wapenarsenalen van het Indonesisch'
leger op de Molukken worden bewaakt door Moluks personeel.
Het tijdstip waarop de Strijd zal losbarsten is nog niet
vastgesteld, omdat het afhankelijk is van de omstandigheden en
ontwikkelingen in Indonesië.
Als de strijd "daar" begint, heeft 'de groep van 13' nu al een
aantal jongeren ter grootte van twee pelotons gereed om hun
bijdrage te leveren, gedeeltelijk bestaande uit jongeren met een
Nederlandse militaire opleiding.
Het verzet op de Molukken is in de periode MANUSAMA teleurgesteld
geraakt in de RMS-regering in Nederland. MANUSAMA heeft hen veel
beloofd : geld, wapens etc., maar daar is nooit iets van terecht
gekomen.
De bestaande contacten verwaterden en vergrijsden.
De groep van 13 heeft nu de contacten hersteld met de nieuwe
verzetsgeneratie op de Molukken.
Het verzetscoiranando op de Molukken heeft verklaard
als RMS-president te erkennen, echter onder de
voorwaarde dat hij de plannen voor de Strijd steunt.
Doet hij dat niet, dan is hij de eerste die als verrader de ko^el
kriicjt.
Vice-President
_
iS(
enige tijd op de hoogte van de activiteiten van 'de groep van 13'
en heeft zich door de berichten uit de Molukken laten overtuigen
van het serieuze karakter van de voorbereidingen voor de Strijd.
De indruk bestaat echter, dat een deel van het RHS-Kabinet dwars
ligt.
Van de Kerk (GIM) verwacht men niet veel. Haar gezag onder de
Molukkers in Nederland is sterk geslonken na het aangaan van een
dialoog met de Indonesische Kerken.
'De groep van 13' is zo geheim, dat zelfs de BVD niet van het
bestaan op de hoogte is .(sic)
De leden van de groep kennen elkaar nog uit de actieperiode in de
zeventiger jaren.
De meesten zijn goed opgeleid (HBO-niveau).
De groep onderhoudt het contact met het verzet op de Molukken vj
koeriers (uit Nederland) en brieven.
Deze contacten zijn het exclusieve domein van 'de groep van 13'.
Contacten van anderen (RMS-kabinet of B.P.) met het verzet op de
Molukken zijn niet meer toegestaan en niet meer mogelijk. Afspral
over het gebruik van herkenningscodes moeten daar borg voor staai
Een poging daartoe door het Kabinet zou zijn onderkend en
ontregeld. De gangen van die koerier zouden door het Molukse ver;
minutieus zijn gerapporteerd aan 'de groep van 13' en het verslat
daarvan zou aan het Kabinet zijn voorgelegd om duidelijk te makei
hoe de verhoudingen liggen»

Als het contact via brieven plaats vindt, wordt versluierd
geschreven. Bovendien zijn de epistels voorzien van geheime
merktekens om de authenticiteit te bevestigen.
Voorts zijn door (een) koerier(s) video-opnamen gemaakt waarop
boodschappen van het Verzet aldaar zijn vastgelegd.
Een van de koeriers is onlangs teruggekeerd. Diens reisrapport is
binnenkort onderwerp van een evaltiatiebespreking; het wachten is
nog op een brief uit de Molukken.
Een andere belangrijke activiteit van'de groep van 13' is het op
gang brengen van een bewustwordingsproces bij- en het organiseren
van de Molukkers van de derde generatie. Zij moeten besef krijgen
van hun achtergrond en geschiedenis, en van hun bevoorrechte
positie en verantwoordelijkheid ten opzichte van het volk op de
Molukken, m.a.w. dat deelnemen aan de Strijd geen vrijblijvende
zaak is, maar ook offers zal vragen.
De jongeren worden gestimuleerd op vakantie te gaan naar de
Molukken en daar hun ogen en oren goed de kost te geven. Niet
alleen in vertrouwde familie-omgeving, maar ook door contacten te
leggen in andere negorijen.
'De groep van 13' probeert dit bewustwordingsproces onder de
jongeren op gang te brengen door landelijke voorlichtingsdagen vo
hen te organiseren, zoals in Moordrecht (febr.'95), Bovensmilde
(sept.'95) en Eist (mrt.'96).
De groep werkt daarbij in een regisserende rol op de achtergrond.
De jongeren uit de plaats/wijk waar de bijeenkomst wordt gehouden
dragen zelf zorg voor de organisatie van het evenement.
In een groot aantal wijken zijn jongerengroepen ontstaan, die zei
werken aan de bewustwording.
De jongeren worden door 'de groep van 13' serieus genomen. Er wor
naar hen geluisterd, ook naar de radicale elementen onder hen. Ee
eventuele verkeerde visie van de jongeren wordt niet botweg
afgewezen, maar d.m.v. argumenten wordt getracht hen tot een juia
inzicht te brengen; bijvoorbeeld dat de Strijd niet "hier", maar
"daar" gevoerd moet worden.
De oude garde van Kabinet en B.P. hebben de jongeren nooit op die
manier aan het woord laten komen. Zij kregen geen kans zich te
uiten. Dit heeft in de zeventiger jaren mede geleid tot de
bezettingen en kapingen.

Informatierapport
Onderwerp : Perikelen tussen RMS-Kabinet en Badan Persatuan (BP)
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Perikelen tussen Kabinet en BP
Het botert al enige tijd niet tussen RMS-Kabinet en Hoofdbestuur
Badan Persatuan (HB-BP).
Afgezien van persoonlijke ambities en tegenstellingen zouden de
problemen ten diepste terug te voeren zijn op verschillen van
opvatting over taak en aard van beide organen.
Het Kabinet, dat overigens ook niet altijd met een (1) mond
spreekt, acht zich bevoegd het beleid uit te stippelen, maar de
uitvoering daarvan wordt gezien als een verantwoordelijkheid van
BP, welke daarover verantwoording schuldig is aan het Kabinet.
De BP daarentegen wil ook betrokken zijn bij de beleidsvorming ei
wenst erkenning --op historische gronden-- van haar belang als
overkoepelende eenheidsbeweging en als organisatie die hét geld
genereert voor de ruif waaruit ook het Kabinet eet.
Het Kabinet, bij monde van President TUTUHATUNEWA, verweet tijdei
een vergadering met het HB-BP en de Daerah-besturen op 18 april ;
in Den Haag, de BP laksheid bij de uitvoering van haar taken. Hi;
wees op het teruglopende ledental, met all© financiële gevolgen i
dien, en op het missen van de aansluiting bij de jeugd.
Het HB-BP wees op haar landelijke organisatiestructuur, waaraan c
President zijn benoeming te danken had en verweet het Kabinet ha*
cocept nota "Speerpunten van het RMS-beleid" aan allerlei groepei
en geledingen te hebben gepresenteerd nog voordat het stuk aan d<
BP als belangrijkste organisatie ter visie was aangeboden. De BP
had bovendien betrokken willen zijn bij de totstandkoming
van d<
RMS-beleidsnota.

De aanwezige Daerah besturen vonden dat de concept-beleidsnota ve
te laat was ontvangen, waardoor een serieuze bestudering niet
mogelijk was geweest.
Van het Kabinet werd geëist, dat de nota zou worden teruggetrokke
Kepala Negara (KK) TUTUHATUNEWA wees op het 'slechts' voorlopige
karakter van het stuk en sprak t.a.v. de BP de geruststellende
woorden: 'De BP was, is en blijft belangrijk voor het Molukse vol
in Nederland'.
Vanuit de Daerahs werd aangedrongen op het instellen van een
commissie om een bestuurlijke vernieuwing en grondige reorganieat
van de BP en de regering tot stand te brengen.
KN wees op het bestaan van een dergelijke commissie, die als volc
is samengesteld:

Het feit dat de daerah-besturen niet van het bestaan van deze
commissie op de hoogte waren, illustreert dat de communicatie
tussen de BP-organen te wensen over laat en ook dat de commissie
kennelijk weinig aan de weg heeft getimmerd. De Daerah-besturen
beklaagden zich dan ook hierover bij het HB-BP.
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Landelijke Jongeren Bijeenkomst Omong hati ke hati 2 gehouden op
02-03-96 in Eist.
Geschatte opkomst circa 500 personen.
De Werkgroep Bovensmilde, d.w.z. "de jongens", trok de kar.
was discussieleider, maar de bijeenkomst was inhoudelij
nagenoeg hetzelfde als op 23-09-95 in Bovensmilde, alleen was de
organisatie van het geheel minder goed verzorgd, mogelijk als gevolg
van een Molukse begrafenis in Eist.

Opmerkelijk was, dat er in het Programma van dese dag nadrukkelijk v;
gewezen op het feit dat er "offers moeten worden gebracht".
Daar is verder overigens alleen in algemene zin over gesproken.
Einde.

Informatierapport
Onderwerp : Diversen,
! Aan

! Aan
,
i
.+
,—
ii

i
i
+
<
i
•f

M

Infonummer

: 3

M

1

Teamnaam

r

1
1

l
i

1
1

,
i

1
t
+

„,

l
1

i
l

Rapporteur

l
i

Bijlagen

: D20

+
1
1

1
t

1
1
t

1
1

1
1

i
i
i
i
.
i
i
•
l
i

_
_

*25 april a.s. Houtrusthallen.
Inschatting
:
Gelet op het fanatisme onder de jongeren lijkt het zeer wel mogelijk
dat e.e.a. weer uit de hand zou kunnen gaan lopen.
Daar is maar heel srg weinig voor nodig.
*ln Moordrecht en Capelle bestaat een werkgroep die voornemens is om
het blad Marinjo over te nemen c.q. voor de ondergang te behoeden,
nu het voortbestaan daarvan bedreigd wordt.
De groep bestaat uit

Einde.
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RMS-dodenherdenkinq / Heldendag
Op 12 april jl. werd in Huizen en Lunteren de dood herdacht van
Mr.Dr. Chris SOUMOKIL en anderen die in de Strijd voor de RMS zi
gevallen.
In Huizen vond de herdenking plaats onder auspiciën van de
groepering SANIRI Lawa Mena Hau Lala.
De bijeenkomst werd bezocht door een aantal prominente Molukkers
totaal aantal aanwezigen ca. 60.
Prominenten;
RMS-regering

APRMS

NUNUSAKU

SAN IR I

Gerakan Maluku

Overigen

De vlagceremonie werd verzorgd door geüniformeerde leden van de
APRMS o.l.v.
en begeleid door
'Kapitein-Aalmoezenier
was weliswaar aanwezig, maar nam niet deel aan
deze militaire excersitie.
Na het herdenkingsprogramma vond een soort forumdiscussie plaats
waarbij het opviel dat
en
op een
ruzie-achtige manier met elkaar debatteerden.
Het gaf
in ieder geval de gelegenheid impliciet te
vertellen, dat het verzet op de Molukken leeft en dat er
samenwerking bestaat of gaat komen met anderen in vergelijkbare
situaties, zoals de Papua's en de O-Timorezen.
verweet
vragen te stellen waarvan hij in zijn
positie toch moest begrijpen, dat die in zo'n openbare bijeenkom
niet beantwoord kunnen worden.

Op dezelfde datum (12 april) vond in Lunteren een bijeenkomst
plaats die was georganiseerd door de nieuws jongerengroepering
LANGIT BIRÖ o.l.v.
, in aanwezigheid van o.a.
en andere vertegenwoordigers van
Gerakan Maluku.
De bijeenkomst had na de herdenking van de RMS-gevallenen, een
informatief karakter m.b.t. Langit Biru's organisatie en opdrach
Inhoudelijk kwam dit op hetzelfde neer als de bijeenkomst in
Middelburg van 30 maart jl.
Een van de sprekers was
Overige sprekers:

De locale facilitaire organisatie was in handen van
opbouwwerker in de Molukse Stichting van Lunteren.
Onder de in totaal ongeveer 80 aanwezigen bevonden zich jongeren
uit Barneveld, Ede en Voorthuizen.

RID nr.:
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Datum

: Brabant Noord
: 28 mei 1998

Rapporteur: RE06

Aan
: BVD
Onderwerp: evaluatie zaak Zeeland
Evaluatie :
Ingevolge artikel 18 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende
mede:
De openlijke geweldpleging, bij een discotheek in Zeeland , waarbij een groep Molukkers
uit Nistelrode en Helmond betrokken waren,
is
geëvalueerd. Uit het onderzoek is komen vast te staan dat de 2e generatie, ra.n.
de jongere generatie heeft aangezet tot een vervolg van de vechtpartij.
Met woorden als; Zijn jullie nou Molukkers, laten jullie je zomaar wegsturen" heeft hij de
jongeren bewogen om voor een tweede keer de disco te vernielen en een taxichauffeur te
mishandelen,. Hoewel tijdens het politie- onderzoek dit door de verdachte wordt ontkend, is
deze opruiing , die in het Maleis werd uitgesproken, door getuigen gehoord. Betrokkene zal
dit feit dan ook ten laste worden gelegd.
Op 17 juni a.s. om 10.30 uur zullen de portiers van Disco de Morgenzon, die hierbij
betrokken zijn ter terechtzitting moeten verschijnen. Op 24 juni a.s. zullen de 6 hoofdverdachten zich moeten verantwoorden voor de rechtbank, terwijl op 25/26 juni a.s. de mindere goden, die bij deze zaak betrokken waren moeten voorkomen bij de politierechter.
Onduidelijk is hoe groot de belangstelling voor deze terechtzittingen zijn. De groep Molukkers, met name de verdachten zijn allen Keiezeo. Affiniteit met groepen uit Vught en Den
Bosch is er niet. Er zijn wel contacten met Helmond.
Voorts zij vermeld dat
enkele getuigen ( 3e generatie) a de charche zal laten
oproepen om voor de rechtbank te bewijzen dat van opruiing geen sprake is. . De 3e

Telefonisch geïnformeerd d.d. n.v.t.

generatie wordt op deze wijze door de 2e generatie "opgeofferd" c.q. gemanipuleerd.
Tijdens het verloop van het onderzoek hebben de onderzoekers de indruk dat de oudere
Molukkers de 3e generatie Molukkers gebruiken om zelf "uit de wind" te blijven.

De korpschef van de Regio Brabant Noord
namens deze het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d. n.v.t.

RID nr.:
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RID
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: HAAGLANDEN
: 18 juni 1996

Rapporteur

: 15/106

Aan
Onderwerp
Evaluatie

BVD
DEMO Papoea's en molukkers

:

''-^0/22,1

Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
deel ik het navolgende mede:

Op 22 mei 1996, werd in Den Haag een demonstratieve optocht gehouden door in totaal ongeveer 50 papoea's en ongeveer 10 molukkers,
die vanaf het Malieveld naar de ingang van de 2 kamer liepen.
Aldaar boden zij een petitie aan, aan de vaste kamercommissie van
de 2e kamer en wel tegen de onderdrukking van hun landgenoten in
Indonesië.
Om het één en ander kracht bij te zetten werd een zwaar geboeide
papoea meegevoerd en enkele spandoeken met o.a. "Stop de Genocide
in Indonesië."
Een fel verhitte Zuid-Molukker probeerde voor de 2 kamer de boel
stevig op te ruien door bij veel omstanders een discussie uit te
lokken. Hij kam zeer agressief over.

De korpschef van de Regio HAAGLANDEN
namens deze het hoofd van de RXD,

Telefonisch geïnformeerd d.d.:
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Onderwerp : De Molukse groepering APRMS (Angkatan Perang RMS)
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APRMS (Angkatan Perang RMS)
De militaire tak van de RMS (= vertaling van APRMS) van wijlen
'generaal' Izaac TAMAELA bestaat nog steeds.
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Op 29 juni jl. vond in Almelo de beëdiging plaats van een zeventi
nieuwe leden van de Parang Salattaku (PAS).
De eed werd afgelegd ten overstaan van President Frans
TUTUHATUNEWA.
Opmerkelijk was, dat de nieuwe leden beëdigd werden en wel door i
hun linkerhand de RMS-vlag beet te houden en twee vingers van de
rechterhand op te steken. Voorheen werd 'slechts' een belofte
afgenomen.
Het ging om de volgende nieuwe leden:

De beëdiging werd behalve door ongeveer 80 PAS-leden, vrijwillig*
(Sukarella's) en leiding, door o.a. de volgende gasten bijgewoon<

Als bijzondere gast, geseten tussen de Kabinetsleden, werd de he<
uit 'Maluku' aan de aanwezigen voorgesteld,
werd herkend als een van de leden van de nieuwe
RMS-regering op de Molukken,

verklaarde blij te zijn gezien te hebben, dat de Molu;
jongeren in Nederland bereid zijn het volk in Tanah Air (het
Vaderland) te helpen.

RID nr.:17/355/1996
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BVD
Molukse MC"MALUKO"

ïngevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik
het navolgende mede:

Op 15 juni 1996 wordt, aan de Boompjes te Rotterdam, een
bijeenkomst gehouden van de "Molukse" Motorclub MALUKO, Deze
bijeenkomst wordt bijgewoond door de inzittenden van
voertuigen met de volgende kentekens:

RID nr. .-17/355/1996

Overige bijzonderheden:
-Het terrein was volledig afgezet.
-Er vond een toegangscontrole plaats.
-Ongenode personen werden geweerd.
-Het terrein was voorzien van diverse stands, waar (lederen)
kleding, badges, vlaggen, boekwerken en (verchroomde motoronderdelen werden verkocht.
-Op het terrein hingen diverse vlaggen (Rood-Groen-Wit Molukse
vlag).

Gedurende de bijeenkomst hebben zich geen problemen
voorgedaan.

MELDINGSFORMULIER

RID
Datum

: HAAGLANDEN
: 2 augustus 1996

Rapporteur

: 15/110

Aan
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02960807/207

BVD Team
Demonstratie bij ambassade van Indonesië

Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende mede:
Op donderdag l augustus 1996 vond er tussen 13,00 en 14.30 uur eencbmonstratie plaats voor de
ambassade van Indonesië. Er waren in het begin ongeveer 65 demonstranten diediverse spandoeken en vlaggen met zich voerde.
De demonstratie was aangevraagd door COMITÉ INDONESIA, postbus 92066 te Amsterdam.
Tijdens de demonstratie kwamen diverse vertegenwoordigers aan het woord, o.a. Oost-Timorezen, Zuid-Molukkers en Papoea's.
Men probeerde een petitie aan te bieden maar de poort van de ambassade bleef gesloten.
Aangezien er op 31 juli 1996 een dreigbrief binnen gekomen was bij de ambassade van Indonesië
en de ondertekenaars van de dreigbrief FRONT COMANDO WASPADA o,a. een fax verstuurd
hadden naar het ANP was er behoorlijk veel pers op de been. (NOS, RTL 4, Wereldomroep)
Bij de ambassade stond een grote rode bus van waaruit de geluidsinstallatie werd opgebouwd.
Omstreeks 14.10 uur begon met richting het
Vredespaleis te lopen en het aantal demonstranten was inmiddels aangegroeid tot 125 personen.
De Rode bus ging ook mee en voor het vredespaleis heeft men nogmaals de terugtrekking van het
Indonesische leger uit de politiek geëist.
De demonstratie is in goede orde verlopen.

Een collega van de uniformdienst hoorde een aantal demonstranten tegen elkaar zeggen: "tot
volgende week in Amsterdam", mogelijk dat er ook daar gedemonstreerd gaat worden. Ook
tijdens de speeches voor de ambassade werd gezegd dat er meer demonstraties zouden volgen.
De korpschef van de Regio HAAGLANDEN
namens deze het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.:
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Onderwerp : Moluks diversen.
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* De 11 juni herdenking dit jaar werd door circa 400 personen
bijgewoond. Circa 80 procent bestond uit jongeren in de
leeftijdscategorie tot 35 jaar.
* De Gerakan Mena Muria is een opzetje van de Badan
Persatuan/Pemerintah-R.M.S., waarbij
naar voren werd
geschoven.
* Op woensdagavond 19 juni 96 zal een groep Molukkers uit Bovengi
met een bus de Pasar Malam Besar in Den Haag bezoeken.
regelt e.e.a.
Einde.
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* In de Moluks© wijken in Assen en Bovensmilde is een
handtekeningenactie van start gegaan tegen de resp. wijkraden en
stichtingsbesturen.
M,n. in Assen is enige wrevel ontstaan over het gedrag en de
machtspositie van
i
Men dringt aan op nieuwe verkiezingen, waarbij Assen denkt aan ee
Molukkersraad en Bovensmilde aan een Moluks Platform,
Einde.
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Moluks lobby-werk; RMS versus RM (zonder S)
Het internationaal lobby-werk van de BP.RMS wordt in hun ogen
gedwarsboomd door de groepering van
die de
Republik Maluku (Groot-Molukken) voorstaat.
Het optreden van beide groeperingen, die allebei claimen het
Molukse volk te vertegenwoordigen, schept verwarring in de
internationale fora.
richt zich geheel op internationale contacten en
besteedt geen aandacht aan de (sociale) positie van de Molukkers
Nederland, zoals de BP.RMS.
In haar werk wordt zij financieel, inhoudelijk en persoonlijk
gesteund door

Volgens de RMS-idiologie zijn de Molukkers geen inheems volk, maar
een volk waarvan de onafhankelijkheid reeds is geproclameerd. Als
men zich bekent tot de gemeenschap van inheemse volkeren
dan ontkent men impliciet de Proclamatie; een
doodzonde in de visie van de RMS-aanhangers.

L O G B O E K
Ontvangen van/Doorgegeven aan

D2
Team :

Dienst : RID Haaglanden
Naam

:

Door

: D2T.

Datum: 120996

Heeft betrekking op: Moluks

Betreft: Pasar Raya Indonesia

Bericht:
Van 26 t/m 29 september zal in de Houtrusthallen te Den Haag de ;
Pasar Raya Indonesia gehouden worden. Dhr.
, defat van
Indonesische ambassade, heeft dit aan de RID Haaglanden gemeld
bij voorbaat bedankt voor assistentie.
Vraag van de RID is of wij aanwijzingen hebben dan wel krijgen c
er ongeregeldheden te verwachten zijn t.a.v. dit, mede door
Indonesische ambassade georganiseerde feest i.v.m. dan te ner
maatregelen.
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MOLUKSE VARIA
WASPADA
denkt dat het Front Koiratiando WASPADA in de Indonesische hoek
gezocht moet worden, mogelijk onder de Indonesische tegenstanders
van het SOEHARTO-bewind in Nederland, omdat WASPADA geen regulier
Moluks woord is. Het is hoog-Maleis of Kerktaal.

-3- TAPOL/Comite Indonesia
vindt het RMS-ideaal een
koloniaal produkt.
Hem gaat het om het verdrijven van de söEHARTQ-kliek en
democratisering van Indonesië.
De hulp van de (RMS-) Molukkers daarbij is natuurlijk wel welkom.

Nr .
Datum rapport
Verzonden aan

oktober 1996
Hfd. BVD.

T.a.v.: Team

Ü73G1Ü10/235
Onderwerp
Nationaliteit
Bijlage(n)

: Dreiging Garuda Indonesia.
: nvt
: 1.

Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik
het navolgende mede:
Op 3 oktober 1996, omstreeks 11.00 uur werd bij Garuda Indonesia te
Amsterdam Airport Schiphol een fax ontvangen namens Pemuda-Pemuda Maluku in
Nederland met als afzender Mena Muria met de navolgende inhoud:
1996

Jaar van de waarheid

Geachte directie.
Wij Pemuda-Pemuda Maluku staan achter de proklamatie van de RMS 25 april
1950.
Wij verbieden met ingang van heden l october 1996 de vlug van GARUDA
INDONESIA naar Nederland en terug. Mocht jullie toch de vlieg door laten
gaan, dan plaatsen wij in korte termijn een tijdbom, al is het ten koste
van ons eigen mensen die in de vliegtuig vertoeffen. Wij plaatsen ook
binnen korte tijd een tijdbom in het gebouw Singel 50 Amsterdam, het is nu
menens de tijd is gebroken.
De tekst bevat, veel taalfouten en is niet goed leesbaar daar de fax
onduidelijk is.

P, .001

540
101? 12

Dtteectd»»
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L O G B O E K
Ontvangen van/Doorgegeven aan

D 2

j U2 36 1 1 2 1 / 2 1 5

Team ':

Dienst : RID Haaglanden
Naam

:

Door

: D2T.

Datum: 181196

Heeft betrekking op: Demo Indonesische ambassade

Betreft: PURNAMA

Bericht:
Een vergunning voor een demo is verleend aan

de Werkgroep PURNAMA.

Men wil met ongeveer 50 personen bij de Indonesische ambassade mei
behulp van sandwichborden demonstreren, althans aandacht vragei
voor
de
onlangs uitgereikte nobelprijzen
aan Qost-Timores*
kerkelijke leiders. De deelnemers aan
de
demo bestaan uil
Nederlanders, Indonesiërs, Papua's en Molukkers.
Vraag RID: kennen wij deze organisatie en wat kan men verwachten.

Informat ier apport.
Onderwerp : Bijeenkomst kleine Molukse groeperingen
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Informatierapport
Bijeenkomst in Giethoorn, georganiseerd door Mw.SOUMQKIL
Op 26 oktober 1996 vond in een hotel in Giethoorn, dat alleen per boot bereikbaar is, een
bijeenkomst plaats, die door Mw.SOUMOKIL werd georganiseerd. Zij had meerdere kleine
Molukse groeperingen uitgenodigd om de mogelijkheden te bespreken om tot een vorm van
samenwerking te komen ter bevordering van de Strijd voor de RMS.
Bovendien had zij een aantal mededelingen te doen m.b.t. het mandaat van de Ondergrondse
Regering op de Molukken voor
;.s.
De lokatie van de bijeenkomst was door de ligging van het hotel en door een aantal Molukse
beveiligingsmensen van de buitenwereld afgesloten.
De genodigden moesten zich verzamelen in Giethoorn aan de Kerkweg nr. 50 a, een molen,
waarin een kantoortje is ingericht incl. computer. De indruk bestond dat het een onderkomen
van Langit Biru, de jongeren-organisatie van
betreft, of van de survival-organisatie Sports Extreme van
Van daar werd het gezelschap met een soort rondvaartboot waarop de naam van het hotel
prijkte (Hotel De Wiede) over het meer naar het genoemde hotel vervoerd. De boot werd
bestuurd door
Na aangelegd te hebben aan een grote steiger waar vier man 'begeleidend beveiligingspersoneel' aanwezig was, werden de aanwezigen in de grote bar in de vorm van een boot verwelkomd door

Aanwezig waren ongeveer 25 personen van de volgende organisaties:
— Langit Biru
— Nunusaku
-- Gerakan Maluku
— Gerakan Mena Muria
Niet komen opdagen, wel genodigd:
- APRMS
-- Saniri
-- Pcmuda RMS
De zgn. Sukarella-pot bracht f320,- op.
Pc vergadering
Na het welkomstwoord van
kregen de vertegenwoordigers van de onderscheiden organisaties de gelegenheid zichzelf voor te stellen en de doelstellingen en activiteiten
van hun clubs uiteen te zetten^ waarbij de GMM er duidelijk voor uitkwam de BP en de
Regering TUTUHATUNEWA te steunen.
Daarna kreeg 'Njonja' SUMOKIL het woord. Zij las een aantal brieven voor van de Ondergrondse regering op de Molukken (Pemerintah Daruat), waarin zij llbu' (=Moeder) wordt
genoemd, en waarin het volk en de verschillende politieke groeperingen in Nederland worden
opgeroepen een eenheid te vormen.

Deze oproep tot eenheid geldt ook de jongeren.
Verder vertelde 'Njonja' dat zij door de 'Pemerintah Daruat' is belast met de beoordeling of
het mandaat van
en
om de 'Pemerintah Daruat' in Nederland te vertegenwoordigen al dan niet kan worden verlengd. Dit is afhankelijk van hun activiteiten en inzet.
Naam ondergrondse Regering op de Molukken
Volgens Mw. SOUMOKIL werkt de 'Pemerintah Daruat' samen met 'Front (Pcrdjuangan)
Nusa Ina'. De Ondergrondse Regering kan dus beter ' Pemerintah Daruat' genoemd worden.

RID nr.:3/900/'96

ELDINGSFORMULIER
RID

Datum

; Drenthe
: 16 december 1996

^2961219/27^

Rapporteur

Aan
Onderwerp

BVD, team
wijkraad Assen

Evaluatie
Ingevolge artikel 18 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende mede:

In de week van 9 tot 15 december 1996 hebben in de Molukse woonwijk te Assen verkiezingen
plaats gevonden voor een nieuwe wijkraad.
Volgens de initiatiefgroep zijn 350 stembiljetten verspreid en hebben 240 wijkbewoners de
stembiljetten ingevuld en terug gestuurd.
Voorwaarde om aan de verkiezingen deel te nemen was dat men 18 jaar of ouder was en in de
wijk moest wonen.

Iedere stemgerechtigde kon op een lijst negen namen invullen van personen, die zij geschikt
achtte, om in de wijkraad zitting te nemen.

Doordat zowel stemgerechtigden als kandidaten in de wijk moesten wonen, sloot dit tevens uit,
dat men op zittende wijkraadsleden kon stemmen.
De initiatiefgroep kwam tot deze verkiezingen omdat volgens haar de zittende wijkraad zich niet
aan de eigen statuten hield. Middels deze verkiezingen wilde de initiatiefghroep aantonen, dat de
huidige wijkraad weinig steun meer geniet.
Op zaterdag 14 december 1996 zou de nieuw gekozen wijkraad worden geinstalleerd.
De nieuwe wijkraad wil met de oude raad overleggen om te komen tot l vertegenwoordiging
voor de Molukse wijk naar buiten.
Overigens is de "oude" wijkraad bezig met voorbereidingen voor nieuwe verkiezingen. Deze
zouden begin 1997 moeten worden gehouden.
De nieuw gekozen wijkraad vindt dat deelnemen aan 2 verkiezingen niet kan en zal de wijkbewoners een brief doen toekomen waarin zij adviseert de verkiezingen, door de "oude" wijkraad
uitgeschreven, te negeren.

De korpschef van de Regio Drenthe
namens deze het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.: n.v.t.

Informatierapport
Onderwerp : Werkgroep Moluks Cultuur en Geschiedenis "BERDIKARI"
j Aan

! Aan

j

r
l

ti

l
l

i
i

Infonummer

i
i

i
i

Teamnaam

l
i

i
i

l
i

ii

i
l

i
i

Rapporteur

D2O

i

i

Bijlagen

l

i
i

i
i

1
1

i
i

f

i
i

l

i
i

4-

Werkgroep Moluks Cultuur en Geschiedenis "BERDIKARI" te Krimpen
Sinds 25 april 1995 bestaat in Krimpen a/d IJssel de molukse
werkgroep "BERDIKARI", die naast culturele activiteiten ook aand*
besteedt aan voorlichting en ontwikkelingen van Moluks politieke
aard.

BERDIKÏRI is een samenvoeging van "Berdiri Diatas Kaki Sendiri",
hetgeen zoveel betekent als: 'Op Eigen Benen Staan' oftewel
'Onafhankelijkheid'.
Oprichting, naam, doel en activiteiten van de werkgroep zijn
neergelegd in bijgaande Bijlage*
De werkgroep organiseerde op 27 december een
voorlichtingsbijeenkomst in Krimpen, waarvoor diverse Molukse
groeperingen en voorlieden werden uitgenodigd. Voor het eerste
dagdeel, dat een openbaar karakter had, werden ook Gemeentelijke
authoriteiten en 'gewone' Nederlanders geinviteerd.

RID nr.:7/Ol4/97
M E L D I N G SFO R M U LIER
RID
Datum

: Gelderland Midden
: 8 januari 1997

Rapporteur

: 7/1526

Aan
Onderwerp
Evaluatie

BVD
stnictureel geweld Molukkers/Nederlanders

Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende mede:
De laatste tijd is waarneembaar dat een groep Molukkers structureel strafbare feiten
plegen tn de gemeente Barneveld.
Dit varieert van vernielingen/openlijke geweldpleging en opruiend en provocerend gedrag.
Op 3 januari 1997 escaleerde opnieuw een en ander doordat een moeder met haar drie
kinderen in het centrum van Barneveld wandelde, vervolgens werd uitgedaagd door een
groep Molukkers. Dit naar aanleiding van mogelijk discriminerende uitlatingen die
moeder eerder zou hebben gedaan.
Het gevolg van deze confrontatie was dat de groep Molukkers, plm. 20-30 personen
moeder en enkele kinderen sloegen en schopten.
Er is door Moeder en een van haar kinderen aangifte gedaan bij de politie.
Personalia van de verdachten (nog) niet bekend .

Er is waar te nemen dat in de gemeente Barneveld een groep Molukkers steeds meer in
negatieve zin de aandacht op zich vestigen.

De korpschef van de Regio Gelderland Midden
namens deze het .hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.: —

Informatierapport
Onderwerp : Bijeenkomst Molukse groeperingen in Krimpen op 27/12/96
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Bijeenkomst Molukse groeperingen in Krimpen dd. 27-12—96
De bijeenkomst werd georganiseerd door de Krimpense Werkgroep Mc
Cultuur en Geschiedenis "BERDIKARI".
BERDIKARI wil dat de wijkraad in Krimpen wordt ingericht en
functioneert als de dorpsraad in de negorijen op de Molukken, m«
een "Saneri Negri" (- Raad van dorpsoudsten).
De bijeenkomst werd geopend door 'Kepala' (= voorzitter)
van de Molukse Stichting in Krimpen.
heette namens BERDIKARI de aanwezigen
(ca. 100) welkom. Onder de gasten waren ongeveer 20 Nederlander
waaronder wethouders en een vertegenwoordiging van de politie.
De Nederlanders werd verzocht na het ochtendprogramma te vertre
Het inhoudelijke deel van het programma werd geopend door
die als voorzitter van de bijeenkomst optrad en ook de
dag als forumvoorzitter de regie voerde.
's-Morgens in het openbare dagdeel kwamen aan het voord;
(voorzitter van een organisatie die zich j
voor de KNIL-rechten)
-- K.N. (=Kepala Negara = Staatshoofd/President) TUTUHATUNEWA,
iets vertelde over zijn betrokkenheid bij demonstraties in het
verleden in Jakarta tegen SOEKARNO's eenheidsstreven, samen mei
die ook aanwezig was en ongeveer hetzelfde verhaal
vertelde.

kwam zowel 's-morgens als 's-middags, tijdens het
besloten deel, aan het woord.
Hij benadrukte dat het nu, vanwege de ontwikkelingen in Indonesië
meer dan ooit nodig is om tot samenwerking te komen tussen alle
Molukse groeperingen. Hij was voorstander van een soort Moluks
Parlement, waarin alle partijen zitting zouden moeten hebben- In
antwoord op een vraag uit de zaal stelde
dat als het
zwaartepunt van de Strijd niet verplaatst wordt naar de Molukken,
men beter maar helemaal zou kunnen ophouden. Uiteraard bestaan er
volgens hem contacten met de Molukken (het verzet aldaar), maar d
contacten moeten gestructureerd worden. Voorkomen moet worden dat
elke groepering in Nederland z 'n eigen verzetscontacten heeft. Al
moet in een (1) hand komen, anders onstaat er zowel hier als daar
verwarring.
Ook zullen volgens
de financieen t.b.v. de Strijd in de
toekomst op een andere wijze moeten worden gegenereerd en beheerd
(Hij vindt de invloed van de GIM-Kerksynode, die nu waarschijnlij
voor een belangrijk deel als financier optreedt, te groot.)
Het viel op, dat vragen over de RMS-politiek, die aan TUTOHATUNEVi
werden gesteld, door hem werden doorgeschoven naar
Forumleden eerste

(openbare) dagdeel;

Samenstelling Forum tweede (besloten) dagdeel:

Informatierapport
Onderwerp : Moluks-Divers.
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Op 22 feb, a.s. wordt in Krimpen het Badan Persatuan Kongres geh
Twee opmerkingen daarbij: 1.
begint te dementeren.
2. De GM.M zal vrijwel zeker op het Kongres aanwezig zijn, aangez
onder de vleugels van de B.P. is opgericht en van de B.P. financ
afhankelijk is.
In Bovensrailde is men in de wijk druk met de a.s. woningrenovati
en er is (naar goed Hollands gebruik) een huurcommissie in opric
Zie ook de Nieuwsbrief.

Einde.

Informatierapport
Onderwerp : Pemuda RMS en PRMS-Zeeland
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Info l
25-02-97
Pemuda RMS en PRMS-Zceland
Op 12 april 1996 kwamen een 20-tal Molukse jongeren uit Middelburg, Koudekerke, VHssingen en Oost-Souburg bijeen om een jongerenorganisatie in Zeeland op te richten.
Men kwam tot de conclusie, dat een regionale organisatie alleen een nuttige bijdrage zou
kunnen leveren aan de RMS-strijd, indien deze zou zijn ingebed in een landelijke politieke
organisatie. Om die reden heeft men zich aangesloten bij de PRMS.
PRMS-Zeeland organiseert op l maart 1997 in Oost-Souburg een Politieke Manifestatie,
waarvoor alle Molukse groeperingen en politieke partijen zijn nuitgenodigd.
De manifestatie staat in het teken van het vormen van eenheid heeft daartoe de volgende
stelling geformuleerd, waarop iedere afgevaardigde van de aanwezige groepringen/partijen de
gelegenheid wordt geboden te reageren:
Het is noodzakelijk dat op korte termijn een nauwer samenwerkingsverband zal ontstaan met het doel 'als een (1) blok te strijden voor een eigen onafhankelijke staat - de
Republik Maluku Selatan-'.
En: Elke Molukse groepering/partij dient samen te werken.

M-04-1997
info l
Wijkraadperikelen in Assen
Zoals bekend is onlangs in Assen een concurrerende wijkraad "Detvan'97", na officieuze
verkiezingen te hebben georganiseerd, opgericht. Daarin speelt
een belangrijke rol.
is echter binnen de Molukse gemeenschap een omstreden figuur.
De 'oude' Wijkraad probeert thans terug te komen in de gunst van de gemeenschap en 'echte'
verkiezingen te organiseren. Deze zullen nog voor 25 april a.s. moeten plaatsvinden.
Voorzitter
., is samen met
(directeur
Molukse Zaken van de Gemeente Assen), doende een 'positief nieuws'-campagne uit te
voeren.

Informatierapport
Onderwerp : "Verover de Molükken" ofwel Survival op Saparua
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2Ü-03-97
info 4

"Verover de Mol ukken" ofwel Survival op Saparua

De folder, waarin deze tochten worden aangekondigd en beschreven, ademt in de layout een
sterke RMS-sfeer. Zo sieren behalve een foto van het standbeeld van de legendarische verzetsstrijder PATTIMURA (afkomstig van Saparua) ook een tweetal foto's van de vermoorde
RMS-president Dr.Chris SOUMOKIL, omringd door RMS-strijders in het oerwoud, de
voorkant van de folder. Bovendien wordt met de kopzin : 'Verover de Molukken',
een toespeling gemaakt op de bevrijdingsstrijd.
Hoe de Indonesische authoriteiten op een dergelijke folder zullen reageren in dit verkiezingsjaar en met de huidige binnenlandse spanningen, laat zich raden.

Informatierapport
Onderwerp : De zaak Leerdam
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20-03-97
info 2
0e Lecrdamse zaak

De vraag of er van een politieke achtergrond (RMS-strijd) sprake is geweest bij de overvallen
van de groep, is niet eenduidig te beantwoorden.
Hen deel van de groep
was zeker mede door hem politiek geïnspireerd, maar een
ander deel was waarschijnlijk puur uit op eigen gewin.
Vanuit de Molukse gemeenschap is
gevraagd een rol te spelen bij de
verdediging van de verdachte jongeren. Hij zou liet Molukse aspect en de achtergrond waaruit
e.e.a. is voortgekomen moeten verhelderen voor de Belanda rechtbank.

Informatierapport
Onderwerp : Pemuda RMS-Maluku te Breda
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29-03-97
info l
Pemuda RMS-Maluku te Breda
De Molukse jongeren groepering Pemuda RMS-Maluku uit Breda (niet te verwarren met de
landelijke onafhankelijke jongerengroepering Pemuda RMS) bestaat uit jongeren, die /ieh niet
hebben aangesloten bij een van de gangbare Molukse groeperingen in ons land.
PRMS-Maluku wordt gedomineerd (geleid) door
werkt naar verluidt samen met de omstreden RMS-leider
, die zich opwerpt als (alleeen-)vertegenwoordiger in Nederland van de verzetsgroepering PK'I' (Pusat Komando Tertingii) op de Molukken.
Beiden zouden nauwe contacten onderhouden met de in Amsterdam gevestigde organisatie,
die zich inzet voor de belangen van Inheemse Volkeren en met

informatierapport
Onderwerp : Militante Molukse jongeren; APRMS*
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groep Vi

17-04-97
info l
Militante Molukse jongeren; APRMS

/ groep Vugbt

In Vught is een groep Molukse jongeren geformeerd, die in een soort militaire uitmonstering
excercitie-oefeningen doen onder leiding van

De formatie zou uit ongeveer veertig man bestaanMet negen van hen was
aanwezig in Barneveld, toen daar op 12 april jl. de dood van
SOUMOKIL werd herdacht.
De vlagccremonie werd daar uitgevoerd door een eenheid van zestien man van de APRMS
(de militaire tak van de TAMAELA-beweging) in uniform, onder leiding van
gaf te kennen, zich met zijn groep te willen aansluiten bij de APRMS.

In Barneveld loopt een aantal Molukse jongelui uniform gekleed in camouflagebroek en
bomberjack rond, die zich in het weekend per fiets naar Lunteren begeven om verpozing te
zoeken in de Molukse Stichting aldaar. Of zij daar in de buurt als groep excercitie-oefeningen
doen, zoals
werd vernomen, wordt in eigen verantwoordelijke
(Molukse) kring ernstig betwijfeld.

In £ ormatierapport
Onderwerp : Molukse herdenkingen op 12 en 25 april in Barneveld
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info 2
Molukse herdenkingen op 12 en 25 april in Barneveld
Op 12 april jl. werd in Barneveld de dood herdacht van de tweede president van de RMS,
Mr. Dr. Chr. SOUMOKIL, die door Indonesische militairen werd geëxecuteerd.
De vlaghijs-ceremonie werd verricht door een geüniformeerde APRMS-eenheid van 16 man,
onder leiding van
uit Assen. Ook aanwezig, het APRMS Staflid

Onder de ongeveer 70 aanwezigen werden als vertegenwoordigers van de navolgende Molukse groeperingen herkend:
SANIRI

Langit Biru

Ccrakan Mal uk u

NUNUSAKU

APRMS

- 16 manschappen
SPP

Voormalige Korps Speciale Troepen (KST) van kapt. Raymond WESTERLING

Overige personen

Tijdens de bijeenkomst meende
op onheuse wijze te moeten reageren op
het verhaal van de oude
(KST) over zijn ervaringen bij de strijd op Ambon legen
de troepen van de R.I.
Mogelijk dat deze oprisping van
tot spanningen en misschien zelfs tot een breuk leidt
tussen NUNUSAKU en de andere samenwerkingspartners.

De samenwerkende kleine Molukse groeperingen vieren de herdenking van de RMS-Proclamatie op 25 april in Bameveld in het Stichtingsgebouw Batu Tjapeu.
Het programma (zie bijlage) vermeldt ondermeer toespraken/boodschappen van :
— Titnor Leste (Oost-Timor)
-- St. Papua Volken
-- Pemuda RMS
Tn het culturele gedeelte van de bijeenkomst treedt een tjakaJele-groep op van de PPKM
(Pej-guruim Pukulan Kilat Maluku), dewelke een onderdeel vormt van de APRMS.

GEKAKAN MALUKU
6ERAKAN ILUMVNVSAKV
SANIRi LAWA MMNA H.L.

Programma

Hari Proklamasi

25 april 1997/ S!:. Batu Tjapeu
Barneveld.
11.00 uur: Opening .
- Opkomst van de voorzitter onder begeleiding van
de tjakalele-groep van de PPKM, die de "djurusan
salawaku" opvoert,
- Kort welkomstwoord van de voorzitter,
- Openinc met gebed,
- Optreden t jakalele-groep met "cljurusan parang",
- Toespraak van voorzitter, met daarin een groet
van Njonja Soumokil.

11 .30

uur

Boodschap Tiroor Leste.

11 .40

uur

Menari Lenso (2 nummers).

12 ,00

I^j «j» il

ei U Z t? .

12 .30 uur

Toespraak Pemuda RMS.

12 .45 uur

Optreden muziekgroep PPKM.

13 . 15 uur

Pauze (warme maaltijd).

14 .15 uur

Toespraak St. Papua Volken.

14 .30 uur

Tjakalele: Lanka-lanka Pukulan Kilat MalukuO nummers)

15 .00 uur

Dagsluiting met gebed.

15 .15- 170C 3: Informeel samenzijn.

NE: l. PPKM=Perguruan Pukulan Kilat Maluku
is een onderdeel van de APRMS.
2. Tijdens de pauze spelen leden van dé
PPKM-muziekgroep.
3. l)e vl.aghijsing vindt s'morgens orn 9.00 uur plaats.
Ze wordt uitgevoerd door de Molukse gemeenschap
in Barneveld.

Informatierapport
Onderwerp : Molukse groepering Gerakan Maluku
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Ontwikkelingen m.b-t. Gerakan Maluku (GM)

GM is verwikkeld in onderhandelingen met Nunusaku en Lagit Biru (LB) om tot een vorm
van samenwerking te komen. De intentieverklaring daartoe, welke was opgesteld door LB,
kan in de huidige vorm geen genade vinden in de ogen van de andere partijen.
Op 31 mei a.s. zullen de partijen in Assen weer bij elkaar komen om verder te spreken.
De beoogde samenwerking is van een andere aard dan die welke wordt nagestreefd door de
PRMS-Zeeland. Laatstgenoemde poging is bedoeld om te komen tot samenwerking op
politiek gebied, terwijl de samenwerking van GM, Nunusaku en LB moet uitmonden in het
werven van fondsen voor de Strijd(ers) op de Molukken.

Informatierapport
Onderwerp i Vereniging van Molukse intellectuelen PKTM
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20-05-97
Vereniging van Molukse intellectuelen PKTM (Perkumpulan Kaum Terpeladjar Maluku)
Molukse intellectuelen in Nederland hebben zich verenigd in de PKTM.
Voorzitter is:
Andere bestuursleden zijn :

Op 24 mei a.s. organiseert de PKTM een mini Symposium met als thema:
De rol van de Molukse intellectuelen in de Molukse gemeenschap
Het Symposium wordt gehouden in de Molukse Stichting "Buah Hati" te Tiel.

In vervolg op een eerdere studiedag in Nijmegen over de rol van het Pella-schap, wordt op
14 juni a.s. een tweede bijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd, welke in Barneveld zal
plaatsvinden.
is (weer) betrokken bij de organisatie.

Informatierapport
Onderwerp : Pemuda RMS-Zeeland werkt aan eenheid in RMS-Strijd
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Pemuda RMS-Zeeland werkt aan eenheid in de RMS-Strijd
Op l maart j 1. vond op initiatief van PKMS-Zeeland in Middelburg de eerste bijeenkomst
plaats van Molukse groeperingen en partijen, welke ten doel had tot samenwerking te komen
ter realisering van het RMS-ideaal.
Op 3 mei jL vond wederom in Middelburg, een vervolgbijeenkomst plaats (Masa Depan II).
Deze bijeenkomst werd bekroond met een intentie-verklaring van de aanwezige groeperingen,
waarbij partijen zich bereid verklaren minimaal 3 keer per jaar bijeen te komen met het doel
a. Informatie uit te wisselen
b. Het beleid op elkaar af te stemmen
c. Op de verschillende beleidsterreinen zo mogelijk samen te werken
Een en ander onder voorbehoud van behoud van eigen identiteit der partijen.

Gerakan Maluku heeft als een der deelnemende groeperingen een verslag gemaakt
van bovenstaande bijeenkomst in Middelburg (Masa Depan II).

Een derde bijeenkomst staat gepland voor 7 juni a.s., welke waarschijnlijk in L uitteren zal
worden gehouden.
PRMS-Zeeland zou samenwerken met de jongeren van Bovensmilde,
P RMS-Zeeland geeft een informatiebulletin uit, dat TAHURÏ is geheten. Het betreft een
maandelijkse uitgave, waarvan het eerste nummer verscheen in april 1997.
Het redactie-adres luidt:
De redactie bestaat uit de volgende personen;

RID nr. :15/0\cJ/d//97
M E L D I N G S F O R M U L I E R

RID
Datum

: Haaglanden
t 22 mei 1997

Rapporteur

: 15/92

Aan
Onderwerp
Evaluatie

BVD Team
Begeleiding door Molukse Ordedienst.

Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
deel ik het navolgende mede:
Van
werd
vernomen dat op maandag 28 april 1997 in de Haagse Academie voor
Internationaal Recht tijdens de Muilerlezing 1997 een voordracht is
gehouden door José Ratnos Horta over het onderwerp "Human Rights in
the Asia-Pacifie Region".
De Hr. Ramos Horta, wiens verblijf in Nederland werd geregeld door
de UNPO, had gevraagd om begeleiding ivm met zijn veiligheid. Daar
er geen enkele directe of algemene dreiging was tegen zijn verblijf
in Nederland werd er door de Nederlandse overheid geen maatregelen
genomen. Een Molukse Ordedienst bleek bereid hem gedurende zijn
verblijf hier te lande te begeleiden. Volgens opgeva van de UNPO
2ou deze begeleiding hebben bestaan uit de heren:

.*" 283
o

De korpschef van de Regio Haaglanden
namens dese het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.: 22.5.1997

RID mr. :13/
I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp: RMS dag in Den Haag 25 april 1997.

Aan

Aan
Infonummer

: l

Teamnaam

Rapporteur

AGENDA NR

: 13/P

Bijlagen

vertelde dat hij op 25 april 1997 in Den Haag is
geweest op het jaarlijkse RMS feest.
schat dat er ongeveer
4000 personen aanwezig waren op de bijeenkomst. In tegenstelling tot de laatste jaren, waar een zekere passiviteit over de
mensen scheen te komen, was er een sterke opleving van het
Moluks 'nationalisme' .
maakte dit op uit een aantal
veranderingen binnen, de gehele molukse gemeenschap. Op het
feest waren voor het' eerst weer vaandeldragers van de diverse
families. Ook werd tijdens de gesprekken veel meer in een
fanatiek nationalistische taal met elkaar gesproken. Daarnaast
was het
opgevallen dat er veel jongeren aanwezig waren en
vooral in de leeftijd van IS en 17 jaar, die zich zeer fanatiek opstelden en zich ook zo uitten. Bovendien waren een
aantal activisten, die betrokken waren bij de bezetting van
het Indonesisch consulaat, aanwezig. Zij en andere activisten
als
en
hielden zich op onder deze
jonge molukkers en stelden zich even fanatiek op.
vertelde dat tussen de diverse leefgemeenschappen nogal
wat rivaliteit bestaat en dat de uit deze rivaliteit voortkomende conflicten nogal eens tijdens de jaarlijkse feestdag
deels worden uitgevochten. Het viel hem op dat er geen enkel
conflict werd uitgevochten en dat er een duidelijke eenheid
was .
Bovendien waren in tegenstelling tot wat zij eerst hadden
aangekondigd een aantal personen uit de door
genoemde
'Barneveld-groep' aanwezig. De groep had aangekondigd niet

RID nr.: 13/
Vervolg informatierapport

naar Den Haag te gaan maar het in Barneveld zelf te vieren,
omdat het feest in Den Haag volgens hen te lief begon te
worden. Blijkbaar is men toch van mening veranderd.
Afgezien van een niets met het feest te maken hebbend relletje, 's avonds in Scheveningen, waren er geen rellen of vechtpartijen,
schrijft dit toe aan een allesoverheersende
eensgezindheid waar hij trouwens zelf ook door is verrast.

Informatierapport
Onderwerp,: Diverse Molukse en RMS-gelieerde onderwerpen
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07-05-97

Waalwijk; Islam in opkomst
In de Molukse wijk in Waalwijk zou sprake zijn van een steeds sterkere beleving van de
Islam. Dit zou bijv. tot uiting komen in een toename van het aantal 'Mekka-gangers',
Tegelijkertijd zou er minder belangstelling bestaan voor de (RMS-) politiek.

RID nr. t21///j
M E L D I N G S F O R M U L I E R
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RID

:

Datum

: 2 mei 1997

Rapporteur

: 21/Q6RE

Aan
Onderwerp
Evaluatie

BVD team
ontwikkeling Molukse jongeren

Ingevolge artikel 18 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
deel ik het navolgende mede:
Naar aanleiding van de jaarlijkse herdenking (proclamatie)
die op 25 april a.s. te 's-Gravenhage zal worden herdacht, heeft
verteld dat onlangs in Oost
Souburg (Zeeland) een vergadering voor de jongeren is geweest.
Volgens
leeft de RMS gedachte nog volop,
getuige het feit dat voor enkele duizenden guldens de plaats waar
de proclamatie wordt uitgesproken is opgeknapt. De kosten zijn
gedragen door de bewoners zelf. Zoals gebruikelijk zullen uit
Vught twee bussen met Molukkers naar Den Haag vertrekken. Een bus
vanuit het Woonoord en een bus vanaf het Salahutuplein in Vught. De
jongeren gaan op eigen gelegenheid. Zij maken gebruik van eigen
vervoer en trein. Dit zullen er ongeveer 10 tot 20 zijn. De erewacht (geuniformeerden) is aan vernieuwing toe. Dit zal naar alle
waarschijnlijkheid in de ochtend van 25 april 1997 waar te nemen
zijn. Het uitroepen van de proclamatie op die ochtend is ook een
graadmeter hoe het met de kampraad is gesteld. Bekend is dat de
Isden het onderling al lange tijd oneens zijn. De kampraad wordt op
dit moment niet meer erkend als overlegorgaan, ook niet naar de
overheid toe. Individuele belangen m.n. woningperikelen dienen de
bewoners aan te kaarten bij de woningstichting. Ook hier is de
^kampraad feitelijk buiten spel gezet. Op de ochtend van 25 april
1997 zal blijken welke kampraadvertegenwoordiging de proclamatie in
ontvangst zal nemen. Tot nu toe is het op het woonoord opvallend
rustig.

De kor^e^fte-f- ^can jc3e Regio Brabant Noord
namens IdeaW !hët hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d - d - : 24 april 1997
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Onderwerp : De Molukse groepering Republik Maluku (RM)
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De Molukse groepering Repubük Maluku (RM)

De RM is vooral bezig met lobby-werk voor de Molukse zaak bij de internationale fora,
ondermeer bij de Verenigde Naties in New York, daarbij concurrerend met de RMS-vertegenwoordigers.
Financieel zou de RM vooral 'draaien' op de inbreng van de zakenman

L O G B O E K
Ontvangen van/Doorgegeven aan

D2
Team :

Dienst i RID Brabant Zuid-Oost
Naam

:

Door

: D2ï

Datum* 100797

Heeft betrekking'op: 3e generatie Morukkers

Betreft: activiteiten in Helmond

Bericht:
Tot nu toe waren er geen bijzonderheden te melden t.a.v. Molukken
in de regio. De aanwezige Molukkers zijn voornamelijk Keiezei
waarvan in het algemeen geen problemen te verwachten zijn.
Nu er echter een aantal zogenaamde "netwerkers" (politie-mensen
in de regio actief zijn, bereiken de RID berichten dat met name dt
derde generatie Molukkers uit Helmond actief zijn in de zin van hei
zoeken en onderhouden van contacten met Molukkers in ander*
streken.
Aan de RID onze interesse laten blijken en verzocht om
hoogte te houden.

ons

op

.-J

Informatierapport
Onderwerp : Herdenking treinkapers; stemming onder Molukse jongere
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Herdenking treinkapers; stemming onder de Molukse jongeren
Op 11 juni jl. vond de jaarlijkse herdenking van de omgekomen treinkapers (De Punt, 1977)
plaats in Assen op de begraafplaats en tijdens een Kerkdienst, welke geleid werd door
Ds.
Van de aanwezigen bestond het merendeel uit jongeren.
Behalve de gebruikelijke kransen van de Pemerintah en de BP, legde dit jaar ook de nieuwe
jongerenorganisaties PRMS en GMM kransen bij het monument, evenals het Front Siwa Lima
(groep
).
Opvallend was ook de krans uit Krimpen van
, die aanwezig was met een
groep jongeren uit die plaats. Dezen legden ieder een roos neer, hetgeen op de aanwezigen
diepe indruk bleek te maken.
Ook het gezamenlijk zingen van het Molukse volkslied "Oh Tanah Airku" maakte onder de
jongeren veel emoties los. Veel jongeren uitten zich strijdvaardig in de trant van "Zij (de
kapers) hebben niet voor niets dit offer gebracht, wij zullen hun werk voortzetten".
Uit Breda was een groep jongeren aanwezig o.l.v.

Informatierapport
Onderwerp : De Molukse gemeenschap in Assen
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De Molukse gemeenschap in Assen
De strubbelingen in Assen over de vraag wie de echte vertegenwoordigers zijn van de Molukse gemeenschap, de 'oude' Wijkraad of de nieuwe Dewan Maluku 97 zijn nog niet voorbij.
Molukse Raad i-p-v. wiikraden
Na de totstandkoming door middel van (omstreden) verkiezingen van de Dewan Maluku 97,
welke vooral aanhangers heeft in Wijk l, heeft de 'oude' Wijkraad eveneens verkiezingen
(ook qua democratisch gehalte omstreden) georganiseerd.
Deze verkiezing heeft geresulteerd in een 'Molukse Raad' (ter vervanging van de aan de
wijken gebonden wijkraden) welke pretendeert de gehele Molukse gemeenschap in Assen te
vertegenwoordigen.

Samenstelling 'Molukse Raad":

, die voorzitter was van de 'oude' Wijkraad, treedt voorlopig als een soort
adviseur op.
., eveneens bestuurslid van de 'oude' wijkraad, is niet in de nieuwe vertegenwordiging gekozen.
Dewan Maluku 97
Ook Dewan Maluku 97 zit niet stil. Deze alternatieve wijkraad o.l.v.
en
organiseerde op 27 juni j 1. een vergadering speciaal voor de wijken 2 en 3,
waar de Dewan weinig aanhang heeft, kennelijk met het doel de 'oude' Wijkraad in een
kwaad daglicht te stellen. De uitnodiging behelst bijv. zinsnedes waarin gewag wordt gemaakt
van "de financiële chaos over de periode 1983 -1997" en "tijdens ons onderzoek (naar de
financiële middelen van de wijkraden l ,2 en 3) zijn wij op een aantal onbehoorlijke zaken
gestuit".

Informatierapport
Onderwerp : Molukse RMS-groepering SPP (Susunan Pusat Perjuangan)
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De Molukse groepering Susunan Pusat Pemuda(SPP)
De SPP kent een vaste kem van 11 personen:
"""--

Het doel van de SPP is om de Strijd op de Molukken van hieruit te organiseren, d.w.z.
plannen te maken, fondsen te werven en adviezen te geven hoe de Strijd dient te worden
aangepakt.
Er dient coördinatie plaats te vinden tussen de activiteiten in de drie regio's die bij de Strijd
betrokken zijn. Deze regio's zijn :
l. De Molukken

2, Jakarta (de rest van Indonesië)
3. Nederland
Momenteel worden in de top van de SPP deze plannen uitgewerkt.
Een van de problemen die men voorziet, is de communicatie tussen Nederland en de
Molukken als de gewapende strijd eenmaal is ontbrand- Men verwacht dat de Indonesiërs de
internationale verbindingen naar de Molukken zullen verbreken.
Jakarta zal in dat geval als tussenstation dienst gaan doen.

Informatierapport
Onderwerp : Joint Committee Nederland-Indonesie inzake Molukse zak
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Joint Committce Nederland - Indonesië inzake Molukse zaken
Op initiatief van het Joint Committee heeft in mei j L een delegatie van Molukse jongeren uit
Indonesië een bezoek gebracht aan NederlandDe Molukse bezoekers waren afkomstig van de Molukken, Java en andere Indonesische
gebieden.
Tijdens diverse ontvangsten in het land ondermeer op bet Stadhuis van VHssingen gaven zij,
in de ogen van de Nederlandse RMS-ers, gekleurde informatie over de goede situatie van de
Molukkers in welk deel van Indonesië dan ook. Dit werd als propaganda ervaren en als een
bewijs dat Nederland nog steeds samen met Indonesië het RMS-streven wil bestrijden.

RID mr. :21/<

M E L D I N G S F O R M U L I E R
RID
Datum

: Brabant Noord
: 14 augustus 1997

• 02970819/238

Rapporteur: 21/03
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Aan
: BVD /Team
Onderwerp: Molukkers
Evaluatie:

j

Ingevolge artikel 18 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende mede:

Leerdam:

Deuitbarstingen ten tijde van het proces zijn geëntameerd
door de familie en vrienden van de dader (s). Volgens
staan zij in Leerdam en in de rest van de Molukse gemeenschap
geïsoleerd met hun visie en gedrag. Het gaat om pure, harde
criminaliteit die niets te maken heeft met de Molukse (RMS)
zaak. In Leerdam en daarbuiten is een brede en gezaghebbende
Molukse stroming die van mening is dat deze lieden terecht
aangepakt zijn. Deze mening wordt echter niet naar buiten
gebracht vanwege solidariteitsgevoelens en uit angst.
Heiig Angels:

De Molukse riëlls Angels treden door het land heen ook op als
ordebewaarders bij feesten. Hun status is landelijk bezien
echter niet van de orde van de "blanke" Hells Angels
Hun naam is "SAÏÜ DARAH" dat zoveel betekent als "een bloed".
Nijmegen:

De rel n.a.v. het feest in Nijmegen is ontstaan doordat jongens een meisje hebben betast, de familie kwam in Bemmel
verhaal halen omdat in Nijmegen de zaak werd beveiligd door
en daar durfden zij geen amok mee te
maken. Het feest in Nijmegen werd georganiseerd door
Breda:

De bijeenkomst van de 3e generatie RMS te Breda werd bezocht
door 100 personen. Ook van de Ie en 2e generatie. Er is niets
uitgekomen, weinig actie bereidheid. S.e.a. spitste zich toe
op de grootschalige houtkap op Tanimbar. Dit wordt uitgevoerd
door een bedrijf van Soeharto. De discussie liep op niks uit.
De korpschef van die Regio Brabant Noord
de-^e/ het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.: nvt

RID nr.: 21///J

Vervolg meldingsrapport

vervolg meldingsform. Molukkerg
KMS:

Geen vernieuwing geen tendensen, lijkt dood te bloeden.
Zij richten zich nu veel meer op de achterstand-positie en de
sociale problemen,
zoals drugsverslaving, criminaliteit,
afkicken. Daarachter zit niet meer de oude ideologie. De oude
generatie entameert dit ook niet meer. zij komen terug van
vakantie op de Molukken met andere denkbeelden en zijn geheel
gericht op staande houden en overleven in Nederland. Het felle
is eraf, de spanning eruit.
De RMS Vught heeft inmiddels goede contacten met de Indonesische Ambassade. Dit geldt ook voor Breda en Tilburg en
Nijmegen.

Informat i e rapport
Onderwerp : Moluks diversen.
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Het B.P.-Kongres van 22-02^97 in Krimpen a/d iJssel werd alsvolgj
omschreven:
"Het eten was lekker, maar de rest chaotisch."
Er is geen nieuw bestuur gekozen, ondanks het feit dat alle
B. P. ~wi jkraden aanwezig waren.
en
hadden een woordenwisseling met andere wijkraden, o.<
over hun vele reizen, die -naar
stelde- hij voor een deel uit
eigen zak betaalde, wat natuurlijk weer niemand geloofde.
Voorts is nog gesproken over rellen in Austraulisch Papua, waarbij t
de naam Ramos Horta is gevallen.
Een hard oordeel; "Als dat de Moluknp top bij elkaar is, dan was dal
een regelrechte aanf luiting. "
Voorlichtingsdag van de RMS • r»cf?r.i ng op 05-04-97 in Bovensmilde .
De complete Pemerintah was op initiatief van de wijkraad naar
Bovensmilde gekomen. Een gebeurtenis die zich in de geschiedenis no<
niet eerder had voorgedaan.
Achtergrond: het verstevigen van dp positie van zowel de Pemerintah
de Wijkraad.
E. e. a. was overigens goed georganiseerd en de ordedienst weerde
belangstellende jongeren die vanuit Assen, Vaassen, Culemborg en zei
Breda naar Bovensmilde waren gekomen.
De reacties van de circa 200 aanwezigen waren over het algemeen nogé
oppervlakkig, waardoor de b.i jeênkomfit weinig diepgang kreeg.

-2-

M.b.t. de 25 april-herdenking zijn nog geen bijzonderheden beken
gemaakt.
Naar verwachting: het normale patroon.

Einde.

Ini formatierapport
Onderwerp : SPP.RMS: "Steun aan de gewapende strijd op de Molukkej
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Info l
SPP.RMS: "Steun aan de strategie van de gewapende strijd op de Molukken"
Op 5 juli jl, vond een vergadering plaats in het gebouw van de Molukse Stichting Gosepa te
Huizen, welke georganiseerd werd op initiatief van de SPP (Susunan Pusat Perdjuangan) en
waarvoor uitgenodigd waren de besturen van de groeperingen/partijen Gerakan Maluku,
Nunusaku en Saniri.
De genodigden werden door de SPP geïnformeerd over het onderzoek naar de situatie in de
Tanali Air, dat de SPP had verricht en waarvan schriftelijk verslag (Laporan) was gedaan.
Voorts werden de strategie en de planning die op grond van de resultaten van dat onderzoek
door de SPP werden en nog worden ontwikkeld, uit de doeken gedaan.
Tevens was de bijeenkomst bedoeld om te sonderen of de vier groeperingen op grond van het
e.e.a. tot een vorm van samenwerking zouden kunnen komen.

In het kort komt het er op neer? dat de SPP geconstateerd heeft dat de situatie in Tanah Air
onhoudbaar is geworden. De mensen zijn wanhopig.
Het verzet ter plekke heeft geconcludeerd dat bevrijding van het koloniale Javaanse juk op de
Molukken alleen gewapender hand en wel op korte termijn, kan worden gerealiseerd. De
politieke ondersteuning dient van de Molukkers in Nederland te komen, maar ook de wapens
of het geld daarvoor.
Vooral
en
benadrukten dat er wapens dienden te komen.
betoogde dat er sinds 1995 in de Molukken een 'Badan Pemerintah RMS' en
op alle eilanden een goed bestuur functioneert. Ook is al gezorgd voor een werkende administratie en communicatiemiddelen.
Volgens
behelsde een van de opdrachten die in Singapore (september 1996) door de
'Badan Pemerintah RMS' aan het Kabinet TUTUHUTUNEWA gegeven zijn, het organiseren
van een Nationaal Kongres waaraan alle (Molukse) politieke groeperingen in Nederland
moeten kunnen deel nemen.

; AÜ i: N DA fMFl:
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D29/1023/209

RID
Datum

: Brabant Noord
; 2 oktober 1997

Rapporteur

: 21/06

Aan
Onderwerp
Evaluatie

: BVD , team
: Molukse vriendschapsverenigingen.

Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het
navolgende mede:
Op zaterdag 6 september 1997 vond om
11.00 uur in Eist een vergadering plaats van de vriendschapsvereniging AJsubuKakerissa. Men had op een grote opkomst gerekend. De onverwachte begrafenis van
prinses-Diana zou mogelijk reden, kunnen zijn om niet op de vergadering te komen.
Er waren ongeveer 25 tot 30 leden aanwezig. De vereniging telt momenteel ongeveer
125 bet&ler-de leden. Dit aijn de gezinshoofden. Het getal 125 moet men ongeveer
vermenigvuldigen met 4 om het werkelijk aantal leden te weten, (ongeveer 500)
De matige opkomst had allerlei consequenties. Zo kon
niet aftreden
omdat er onvoldoende leden waren om statutair be kunnen stemmen. Dé punten die op
d^agenda stonden zijn wel aan de orde geweest. Financieel verslag is goedgeJ<flPrd, Totale in- en" uitgaven toedragen ongeveer f l, 20-000,-- Het voorstel
omtrent regionale ontmoetingen werd vrij snel behandeld. Het bestuur diende het
voorstel verder uit te werken. Het voorstel was niet geheel duidelijk en
onvoldoende onderbouwd. Ook financieel was weinig bekend. Dit komt de volgende
keer terug op de agenda.
Agendapunt 7 jongeren ontmoetingens
Om te weteu wat er onder de jongeren leeft, dient een commissie ingesteld te
worden die een breed onderzoek gaat doen naar de Molukse jongeren. Zo moet aan de
orde komen; hun maatschappelijke voorkeur, politieke interesse, wat leeft onder
de jongeren, hun loopbaan, toekomstverwachting enz. Opvallend was dat deze
commissie grote bevoegdheden heeft gekregen om e.e,a- nader uit te werken. De
vergadering ging akkoord met een financiële ruimte van ruim fl 7SOO,-- als
aanloopkosten vOör de commissie. Deze financiële ruimte is ruim 30% van de totale
begroting.
In dese commissie jongeren hebben zitting,-

is van mening dat het landelijk initiatief om een jongerenorganisatie op te
zetten is geflopt, en dénkt dat de jongeren meer interesse hebben als zij via
vriendschapverenigingen contact met het thuisland onderhouden, Abubu is een van
d^zeven dorpen om het eiland Nusaalaut waar Molukkers uit Nederland via
dergelijke verenigingen contact onderhouden met Ambon. Elk dorp heeft een
vereniging. Het eiland heeft één soort overkoepelende vereniging, genaamd
"Nusalaut"; De eerste generatie Molukkers zijn daar lid van.
Doel van de vriendschapsverenigingen is gesinnen, instellingen e.d- in het
thuisland financieel steunen en concact onderhouden met familie aldaar, via
georganiseerde reizen enz.
Het betreffen.de onderzoek naar de jeugd moet over enkele maanden klaar zijn.
heeft het vermoeden dat de commissie in verschillende seccies de jeugd die
familie heeft in Abubu zal benaderen- volgens
heeft d$ vereniging er groot
belang bij om de jeugd geïnteresseerd te houden. Continuering van geldstromen
naar het moederland is een van de belangrijke punten.

De korpschef van de Regio Brabant Noord
namens deze het hoofd "Van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.; n.v.t.

RID ïlr. : 21/

Vervolg meldingsrapport

Overigens waren tot op heden alleen de gezinshoofden stemgerechtigd. De statuten

zouden in het voorjaar al gewijzigd moeten zijn om ook de andere geainsleden
scemrechc te geven. Dat is nog niet gebeurd,
heeft overigens de indruk dat
deze wijzigingen onder druk worden ingevoerd. De ouderen waren daarover niet

eensgezind.
De bestuurssamenstelling van de vereniging Abubu-Kakerissa is als volgt;
voorzitters
secretaris:
penningmeester :
vice-voora,
Lid:
lid:
Opm:

vereelt verder dat hij meer politieke interesse waarneemt bij jongeren als
het gaat op waarom ouders/grootouders uit Indonesië moesten vertrekken,
^felijkschakeling met Marokkanen/Turken en asielzoekers is onbespreekbaar en roept
Hpoties op,
volgend jaar, juni 1998, zal er weer een landelijke vergadering zijn. Rode draad
zal zijn het zoeken naar een eigen identiteit en bewustwording daarvan.

Informatierapport
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De Molukse Motorclub Satu Darah
Satu Darah kent een 'nette' en een gewelddadige criminele vleugel.

De leden van de criminele vleugel van Satu Darah worden aangeduid met 'the Extremes'.
Zij zijn verantwoordelijk voor de Heli's Angels-achtige reputatie van de motorclub.
Deze groep houdt in De Ardennen 'echte' (zeer xware) survival oefeningen.

RIDnr.: 15/466/1997

p-

MELDINGSFORMULIER

RID
Datum

: HAAGLANDEN
: 20 november 1997

Rapporteur

: 15/106

Aan
Onderwerp
Evaluatie

: BVD
: Hoger Beroep Molukkers
:

CÜNDA Nll;

Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende mede:

W Middels
werd
bekend op welke dagen de Hoger Beroep zaken zullen
dienen aan het Paleis van Justitie te Den Haag van o.a. de Zuid Molukkers uit
Leerdam en omgeving, die dit jaar door de meervoudige strafkamer van de
arrondissementsrechtbank van Dordrecht tot zeer zware vrijheidsstraffen werden
veroordeeld.

Zoals u wellicht bekend werden een aantal van de zittingen in Dordrecht door
o.a. familie en vrienden van de verdachten ernstig verstoord.
De Hoger Beroep zaken dienen op de navolgende dagen:

20/2, 6/3, 10/3, 17/3, 20/3, 24/3, en 31/3 1998.
De uitspraken zuigen volgen op 14 april 1998.

Indien nodig zal over nadere bijzonderheden later worden gerapporteerd.

De korpschef van de Regio HAAGLANDEN
namens deze het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.;

I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp:

Aan

Molukse Kerken en RMS; Financien

Aan

Infonummer
Teamnaam

Rapporteur
Bijlagen

D2Q,

-$w^\

De financiën van de Molukse Kerken en de RMS (Fonds Nasional)
Een zevental Molukse Kerkgenootschappen., waaronder de NGPM, de GIM, de NPGM'53? de
GIM Classis Barat en een Keyese kerk, werken op financieel gebied samen onder de naam
KVR (Kerkvoogdijraad).
Aan de KVR zijn o.a. verbonden:

De KVR beheert alle kerkgebouwen van de aangesloten Kerken.
Toen de kerkgebouwen door het Rijk (toenmalige Min. van WVC) aan de Molukse gemeenschap werden overgedragen, ging dit gepaard met een gift van enkele tientallen miljoenen
guldens, bestemd voor een onderhouds- en beheersfonds. Momenteel is van deze schenking te
weinig over om alle kerkgebouwen daarvan adequaat te kunnen onderhouden ofte renoveren.
Reden om naar mogelijkheden te zoeken om dit overgebleven kapitaal te vergroten.

De GIM (Geredja Ingili Maluku = Moluks Evangelische Kerk) heeft, net als de andere
kerkgenootschappen, een eigen 'huishoudelijk' financieel beheer, zoals betüurskosten van de
synode, predikantskosten en opbrengsten van bijdragen van de kerkleden en -bezoekers.
Voor alle duidelijkheid: de KVR staat los van de financiële GIM-organisatie.
Penninsmeester van de GIM is:

Het bestuur van het Fonds Nasional, de schatkist van de RMS, bestaat uit:

Het Fonds wordt gevuld door contributies van de BP-leden,
Of het Fonds nog uit andere financiële bronnen (zoals bijv. de Kerken) kan putten is niet
duidelijk.

I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp: De RMS-Strijd in en buiten Nederland

Aan

Aan

Infonummer
Teamnaam

Rapporteur

:

D2O,

Bijlagen

: geen

Pc RMS-Strijd in en buiten Nederland
In Nederland bestaat in RMS-kringen onduidelijkheid over het gevoerde beleid van KN
(Kepala Negara) TUTUHATUNEWA. Binnen de Pemerintah (regering) en staatsorganen als
de PAS (Parang Salawaku) en de eenheidspartij Badan persatuan (BP) ontbeert men een
duidelijke beleidslijn en visie op de Strijd van de KN.
Hierdoor is het voor degenen van wie wordt verwacht dat ze het beleid (doen) uitvoeren niet
helder hoe te reageren op bepaalde ontwikkelingen.
Om die reden heeft op aandringen van de PAS onlangs een vergadering plaats gehad van deze
ordedienst en de Pemerintah. De Regering van TUTUHATUNEWA werd gewaarschuwd voor
een tweetal problemen die als gevolg van de stuurloosheid zouden kunnen ontstaan binnen de
Molukse gemeenschap.
Allereerst onderhouden te veel groepen of personen contacten met RMS- of andere verzetsgroepen in de Tanah Air (het moederland; de Molukken). Dit leidt tot tegenstellingen, ook in
Nederland en is niet bevorderlijk voor de Strijd. Bovendien buit 'de vijand' (Indonesië) deze
situatie uit.

De problemen rond het leiderschap van TUTUHATUNEWA zou tijdens het binnenkort te
houden BP-congres kunnen leiden tot het afzetten van de Regering, Ook het BP-bestuur zou
dit lot kunnen treffen door toedoen van de ontevreden achterban.
Verder voorziet de PAS moeilijkheden, en men zou al signalen daarvoor hebben opgevangen,
met betrekking tot door
te hoog opgeschroefde verwachtingen en niet ingeloste
toezeggingen. Zelfs de kring rondom hem zou al ongeduldig worden, inclusief mensen, die in
goed vertrouwen hem hebben voorzien van geld voor zijn activiteiten ten behoeve van de

Strijd,

I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp =

Aan

Problemen op Haruku kunnen weerslag hebben
in Nederland

Aan

Infonummer
Teamnaam

Rapporteur

: D20,

Bijlagen

Problemen op Haruku kunnen weerslag hebben in Nederland
De arrestatie van
op het Molukse eiland Haruku als gevolg van zijn
protesten tegen de onteigening van zgn,adat-gronden ten behoeve van de mijnbouw op het
eiland heeft via Internet een stroom aan voorlichting over de problematiek op Haruku
opgeleverd.
De vrees bestaat dat de mijnbouwontwikkeling op Haruku een gigantische omvang aanneemt,
als gevolg waarvan de zuidelijke dorpen van het eiland, die hoofdzakelijk door Christenen
worden bewoond, mogelijk zullen verdwijnen. De noordelijke dorpen zijn Islamitisch en
kunnen zouden waarschijnlijk blijven bestaan.

In Nederland wonen veel familie- en pellaleden van de bewoners van de te verdwijnen
dorpen.
Enkele Molukse groeperingen in Nederland o.a, samenwerkend in het 'Masa Depan' verband,
ontwikkelen plannen om op demonstratieve wijze uiting te geven aan hun verontrusting en
verontwaardiging over de gevreesde ontwikkelingen op Haruku.
Binnen deze groeperingen wordt het niet uitgesloten dat ontruiming van grote delen van
Haruku niet alleen op het eiland maar ook in Nederland felle reacties tot gevolg zal hebben,
mogelijk tegen Indonesische doelen.

I N F O R M A T I E R A P P O R T
Onderwerp: Molukse amokmakers uit Vaassen aan de slag in Apeldoorn

Aan

Aan

Infonummer
Teamnaam

Rapporteur

: D2Q

Bijlagen

: geen

Amokkende Molukkers uit Vaassen in Apeldoorn
In het weekeinde van 24 januari jl. veroorzaakten een groep Molukse jongeren uit Vaassen een
vechtpartij in Apeldoorn.
Mogelijk richtten zij hun agressie tegen pro-Indonesische Molukkers uit die plaats.
De politie

verricht het onderzoek naar de daders.

Informatierapport
Onderwerp : Betoging tegen Indonesië en multinationals
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Piketlijn in Den Haag en Demonstratie in Amsterdam
Op zaterdag 14 februari jl. werd in het Molukse Stichtingsgebouw te
Barneveld door een aantal Molukse en tegen Indonesië agerende
groeperingen een vergadering gehouden ter voorbereiding van het
overhandigen van een petitie aan de Indonesische ambassadeur, alsmc
mogelijk ook bij de Amerikaanse ambassade in Den Haag.
Verder werd ook nog een demonstratie in Amsterdam voorbereid, die
behalve tegen het Indonesische regiem, ook tegen de in Indonesië
actieve multinationals en banken gericht zal zijn.
Op 6 maart a.s. sullen in Den Haaej de petities worden aangeboden.
Dit gaat gepaard met een piketlijn bij de Indonesische Ambassade.
Qua omvang zal dit naar verwachting een beperkte manifestatie zijl
{ca, 10 personen).
Nog niet zeker is of ook bij de Amerikaanse ambassade een petitie ;
worden gepoogd af te geveii.
Op 7 maart sal in Amsterdam een demonstratie worden gehouden, die c
De DAM zal beginnen en richting Rokin zal gaan.
Meegevoerde spandoeken zullen de regiemondersteunende rol van SHELI
de ABN/AMRO Bank in Indonesië aan de kaak stellen.
Verzamelen op de DAM om 12.00 uur.
Start Demo om 13.00 uur.
Op 16 februari zullen de organisatoren bij de Amsrdamse politie
vergunning voor de demo aanvragen en zal de route nader worden
H.

L O G B O E K

ontvangen van/Doorgegeven aan

D2

Team :

Dienst : RID ZHZ
Naam

:

Door

: D2T/

Datum: 190298

Heeft betrekking op: Rechtaitting bende van Leerdam

'• A^NDA NfL
Betreft:

L
Bericht:

Q2S8Ü225/20É
•6:

Er zijn geen concrete aanwijzingen dat tijdens de rechtzitting(en)
in Den Haag morgen (en later) ongeregeldheden te verwachten zijn.
Leerdam lijkt verdeeld in twee kampen. Aanhangers van de
's
onder aanvoering van
, die nogal obstinaat is en zich zou
hebben verzekerd van aanhang uit Moordrecht
, enerzijds en de aanhangers van de rustiger
-clan anderzijds.
Opvallend feit is dat de creme-de la-creme van de Nederlandse
advocatuur zich zal inzetten voor de bende:
en nog wat minder algemeen bekende namen van
vooraanstaande strafpleiters.

L O G B O E K

Ontvangen van/Doorgegeven aan

D 2

Team :

Dienst : RID Haaglanden
Naajn

:

Door

: D2T/

Datum: 230298

Heeft betrekking op: Bende van Leerdam

Betreft: Eerste zittingsdag

Bericht:
De eerste zittingsdag in het hoger beroep tegen de Bende van
Leerdam bij tiet gerechtshof in Den Haag is zeer rustig verlopen. De
Molukse aanhang bestond slechts uit een handvol mensen. Een 15-tal
geïnteresseerden in de video-aaal en een 8-tal familieleden in de
rechtzaal.

RÏDnr.; 15/00190/98
MELDINGSFORMULIER

' AGENÜA NR.:
R1D
Datum

: Haaglandf
: 28 maart

Rapporteur

: 15/108 + 97

Aan
Onderwerp
Evaluatie

Ü2 9 8 0 4 0 3 / 2 0 3

BVD / team
Demonstratie van Zuid Molukkers d.d. 7 maart 1998.

Ingevolge artikel 18 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende mede:
Op zaterdag 7 maart 1998 werd door de Badan Persatuan een demonstratieve optocht / manifestatie door Den Haag georganiseerd.

DOEL:

Het doel van deze demonstratie was het aandacht vragen voor de democratisering in Indonesië
naar aanleiding van de verkiezingen aldaar op 11 maart 1998.
ROUTE:
Malieveld, Bosbrug, Tournooiveld, Lange Houtstraat, Plein, Korte Vijverberg, Korte Voorhout,
TourRooiveld, Bosbrug, Malieveld, Boslaan, Ministerie van Buitenelandse Zaken, Centraal
Station (zalencentrum)
DEELNEMERS:

De organisatoren verwachtten ongeveer 500 deelnemers.
PETITIES:

Voorafgaand aan de demonstratie zal een delegatie van 4 personen bij de ambassade van
Indonesië, Amerika en Duitsland, alsook aan de ministeries van Buitenlandse- en Algemene
Zaken een petitie aanbieden.

De korpschef van de Regio Haaglanden
namens deze het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.:

RID nr.: 15/00190/98
Vervolg meldingsrapport

EIGEN ORDEDIENST:
Met de organisatie werd overeengekomen dat er een "eigen" ordedienst van 100 personen
aanwezig zal zijn.

AANVANG:
De aanvang van de demonstratieve optocht is gepland om 11:45 uur.

DE UITVOERING VAN DEZE DEMONSTRATIE:
Er werden geen petities aangeboden aan de voornoemde ambassades en ministeries.

Dit vanwege het feit dat er op de respectievelijke ambassades en ministeries niemand aanwezig
was om deze in ontvangst te nemen.

Te omstreeks 11.45 uur ging de demonstratieve optocht van start. Het aantal deelnemers werd
geschat op ongeveer 250 personen.
De deelnemers aan de optocht gedroegen zich gematigd totdat zij op de "terugweg" op de
Bosbrug aankwamen. Een groep van ong. 150 personen bezetten de Bosbrug. Na daar ongeveer
20 minuten te zijn gebleven, liep deze groep tegen alle afspraken in wederom richting binnenstad
/ Parkstraat. Door de Mobiele Eenheid werd de Parkstraat afgesloten, i.v.m. een dreigende
optocht naar de Indonesische ambassade.
Op de hoek Lange Voorhout / Parkstraat ontstond gedurende ongeveer l uur een zeer gespannen
situatie. Enkele M.E.-ers kregen enige klappen en schoppen. Tot een escalatie kwam het echter
niet. Een groot deel van de "eigen" ordedienst had zich toen inmiddels ontdaan van de uiterlijke
kenmerken en had zich bij de demonstranten aangesloten.
Duidelijk werd dat de oudere generatie geen enkele grip had op de jongeren.
Uiteindelijk bewoog deze groep zich wederom naar de Bosbrug, die wederom werd bezet. Nu
gedurende een half uur.

Hierna ontbond de demonstratieve optocht zich en ging slechts een klein deel naar het zalencentrum van het Centraal Station te Den Haag. Met name de jongeren begaven zich direkt richting
huis.

RIDnr.: 15/00190/98
Vervolg meldingsrapport

Door zowel de Verkenningseenheden van de politie, als door rapporteur werd tijdens de
demonstratieve optocht geconstateerd dat mensen van Indonesische origine zich rond de optocht
voortbewogen. Zij vervoerden zich te voet, op moutainhikes en middels de auto.
Op strategische plekken werden observerende Indonesiërs aangetroffen.
Opvallend was het feit dat er werd geconstateerd dat de bestuurder van een personenauto

foto's maakte van de demonstranten.
De volgende autobussen werden op de Prinsessegracht aangetroffen:

Personenauto's:

Bijlage:
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Dc Werkgroep B.P.
Een viertal leden van het Hoofdbestuur van de Badan Persatuan (B.P.) vormt de Werkgroep
B.P.
Deze werkgroep is de opvolger van de voormalige Sectie politiek van de B.P. en draagt zorg
voor het organiseren van politieke evenementen, zoals de herdenking van de RMS-Proclamatie op 25 april in Den Haag en eventuele demonstraties en acties om de RMS-standpunten en
gevoelens uit te dragen.
De leden van de werkgroep zijn:
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Pro-R.Ï. Molukkers (aanhangers van de Republik Indonesia)
Molukkers, die niet het RMS-ideaal aanhangen, maar voorstander zijn van de Indonesische
eenheidsstaat, zijn oorspronkelijk vooral afkomstig uit de Zuid-Oost Molukken (Maluku
Tengara). De oorzaak van die opstelling kan gelegen zijn in de omstandigheid, dat zij ook al in
de koloniale tijd door de Zuid- Molukkers (v/h Ambonezen) niet voor 'vol' werden aangezien.
Door deze tenachterstelling en een aantal gewelddadige conflicten met RMS-ers na aankomst
in Nederland, zien zij meer heil in een toekomst onder Indonesisch, dan onder Zuid-Moluks
bestuur.
Deze zogenoemde Pro-R.1, Molukkers zijn vooral in het Zuiden van ons land geconcentreerd:
ondermeer in Helmond en Nistelrode.
De KBRI (Indonesische Ambassade) maakt gebruik van Molukkers uit deze gemeenschappen
voor beveiligings- en bewakingsdoeleinden.
In RMS-kringen is men ervan overtuigd, dat onder hen ook informanten geworven worden
door de Indonesiërs.
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Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende mede:

Lima" uit Deventer

de komende RMS-herdenking op 25-apr-98
die "Front Siwa
gaat houden in Deventer,

"SIWA LIMA" (staat voor de cijfers 9 (siwa) en het cijfer 6 (lima)) heeft een symbolische
betekenis, het symboliseert in de vorm van een boom, de totale Molukse eilanden.
De groepering "Siwaüma" is ontstaan uit onvrede met de bijna "ingeslapen" groepering
rond de nieuwe president Titahatunewa. Men vindt dat men totaal niets meer doet voor de
Molukse zaak.
De groep bestaat volgens
voornamelijk uit zgn. 3a-generatie Molukkers.
betitelde de
leden ervan als "radicalen", daaraan toegevoegd, dat we ons er op dit moment niet al te ongerust
over moeten maken.
Wat men wil is, dat de RMS-gedachte levendig gehouden wordt.
De groep "Siwaüma" werkt volgens
nauw samen met twee andere groepen, te weten:
1. een groep Molukkers uit Krimpen a/d Ussel onder leiding van
i
2. een groep Molukkers uit Barneveld onder leiding van
Volgens
is als een soort tegenhanger van "Siwa Li ma" te noemen de PKTM uit
Nijmegen, onder leiding van
PKTM staat vrijvertaald voor "vereniging voor
geschoolde Molukkers".
PKTM is weer aangesloten bij de organisatie Muhabbat
PKTM stelt zich ten doel intellectuele kennis naarde Molukken over te brengen met behulp van
Molukkers zelf en niet door Nederlanders, die over het algemeen totaal geen achtergrondkennis
bezitten over de Molukken en haar volk. Op de wijze zoals dat heeft plaatsgevonden heeft tot nu
toe na al die jaren totaal geen resultaat opgeleverd.
Met name de 2e-generatie Molukkers staan zeer positief tegenover de PKTM.

merkt
op, dat het eens tijd wordt, dat de ogen van de Neder/la ndse overheid eindelijk eens
opengaan, dat men ziet, dat het tot nu toe gevoerde beleid niets heeft uitgehaald. Volgens
ontstaat daardoor nu ook weer onrust. Het wordt weer eens tijd, dat hun ogen weer
opengaan.
Tetefonisch geïnformeerd d,d.: 03-apr-98

raad de Ned. Overheid aan, om meer oeld vrii te maken voor ontwikkelingshulp aan de
Molukken. Hij adviseert dat daarmee plaatselijke projecten door Molukkers zelf worden aangepakt,
met ondersteuning van de juiste Molukkers in en uit Nederland.

Naar mening van
voor de Nederlandse overheid een "ideale" situatie om daar met
name finacieel (ontwikkelingshulp)op in te springen.
is er stellig van overtuigd, dat wanneer de Molukse jongelui hier zien dat er door de
Nederlandse overheid op deze wijze hulp geboden wordt, het op hen een positieve
uitwerking zal hebben.
-00-0-0-00Bijlagen:

De korpschef van de Regio Utrecht,
namens deze het hoofdjran ce RID,

Tetefonfsch geïnformeerd d.d.: 03-apr-98
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Demonstratie in Den Haag op 7 maart 199S
Aan de demo ging nogal wat geharrewar vooraf tussen Masa Depan (MD), die al dan niet in
strijd met de afspraken welke werden gemaalct tijdens de grote bijeenkomst van RMSgroeperingen in Vaassen op 31 januari, de organisatie eenzijdig op zich had genomen, en de
Werkgroep BP, die later het initiatief van MD overnam.

Oorspronkelijk was het de bedoeling gezamenlijk met OPM en JOD'KE de demo te organiseren, maar door de inter-Molukse problemen, zullen deze organisaties niet meedoen. De
werkgroep BP besloot daarop zelf een Molukse demo op poten te zetten, terwijl Masa Depan
zich daarop als (mede-)organisator terugtrok.

De demo van 7 maart telde naar schatting 300 tot 500 deelnemers.
Een aantal jongeren vooral uit Assen/Bovensmilde en Krimpen
probeerde uiting te geven aan
hun teleurstelling over de organisatie van de demo en de korte route die gevolgd moest
worden, door via de Parkstraat richting Indonesische Ambassade op te trekken. De PAS
slaagde er al spoedig niet in de demonstranten in bedwang te houden. Daarop mengden BPgetrouwe aanhangers zich in de schermutselingen met de jongeren, die zich uiteindelijk door
het aanwezige politie potentieel van hun voornemen lieten weerhouden.
Ook enkele oudere Molukkers
waren uit op een rel; zij ruiden de jongeren
daartoe op.
Op de BP (organisatoren) werd door de deelnemers aan de demo vrij algemeen veel kritiek
geuit.
Tijdens de demo van 7 maart werden door enkele organisaties pamfletten uitgedeeld met
achtergrondinformatie over de situatie in Indonesië en op de Molukken, onder meer één van de
SAP (Socialistische Arbeiderspartij) en haar jongerenorganisatie 'Rebel'. Daarin wordt de
aandacht gevraagd voor een solidariteitstour met het verzet in Indonesië, waarbij
de internationaal woordvoerder van de PRD (Partai Rakyat Demokratik =
Democratische Volkspartij) spreekbeurten zal houden in een negental plaatsen.

I N F Q R M A TJLJE..R A P P O R T

Onderwerp: Masa Depan; samenwerkingsverband
groeperingen

Aan

van Molukse RMS-

Aan

Infonummer
Teamnaam

Rapporteur

: d20/

Bijlagen

Vergadering van Masa Depan (MD) op 14 maart 1998
Bij de MD-vergadering in de Molukse Stichting te Bameveld waren aanwezig:
Pemuda RMS (PRMS)

Gerakan Mena Muria (GMM)

Gerakan Maluku (GM)

Gerakan Nunusaku (Nunusakü)

Moluccan People Mission / Missie Tanah Air Maluku (MPM)

Aan de vergadering ging een gesprek met
vooraf, waarin hij als voorwaarde stelde om aan het MD-verband mee te doen, dat op alle convocaties en andere schriftelijke
uitingsvormen van MD het logo en de naam van zijn groepering Moluccan Peoples Mission /
Missie Tanah Air Maluku prominent zou worden vermeld. Dit omdat hij stelde dat die naam
bekend is in het buitenland.
staat erom bekend? dat hij geen onder- of nevengeschikte positie verdraagt.
Zijn deelname aan MD staat derhalve nog niet vast; na 25 april wordt verder gepraat.
De plannen van
om met een aantal studenten een oriëntatiereis naar
Indonesië te maken, stuitte binnen MD op weerstand. Men zal
hierover benaderen.
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Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende mede;
RMS-herdenking op 25-apr-98 te

In de afgelopen week sprak
in verschillende Zuid-Moluk$e gemeenschappen in
Nederland
over de komende herdenking in Den Haag. Uit die
gesprekken zegt
niet de indruk te hebben gekregen, dat men van plan is de orde te gaan
verstoren o.i.d..
merkte op, dat de politie zich niet a! te ongerust behoeft te maken.
Evenals
merkte
op, dat hij vindt de Nederlandse overheid "stom" bezig is.
ondersteunde in deze zijn
mening, door als voorbeeld aan te geven, dat er op dit moment 20 Zuid-Molukkers (studenten)
een rondreis maken door de o.a. de Molukken. Volgens
is het Ministerie van WVS daarbij
betrokken, met als coördinator dhr.
. De afdeling van Dhr
zou volgens
ook betrokken zijn bij de remigratie van 1e generatie Zuid-Molukkers.
Volgens
heeft het maken van dit soort reisjes geen enkele zin. Het kan zelfs averechts
werken, wanneer deze jongeren terplaatse zien, dat er tijdens het koloniale bewind van Nederland
en daarna van Indonesië totaal niets voor de Zuid-Molukse bevolking is gedaan. Volgens
is
de situatie er met name op het gebied van de meest elementaire levensbehoeften ronduit slecht te
noemen.
merkt op, dat de door hem verwoordde mening overal binnen de Zuid-Molukse
gemeenschappen heerst.
Het is
duidelijk dat de politieke situatie met name ontwikkelingshulp niet altijd toelaat, maar
voigens hem zijn er genoeg mogelijkheden om allerlei, ook kleinschalige projecten te steunen.
Wanneer je als Nederlandse overheid je daar duidelijk zichtbaar voor inspant, zal dat naar mening
van
voor de toekomst de problemen en onrust onder de Zuid-Molukse gemeenschap hier in
Nederland voor een groot deel voorkomen. Dat lukt niet, wanneer je af en toe een groep Molukse
jongeren een reisje laat maken.
-00-0-0-00-

De korpschef van d_e-Fteglo Utrecht,
namens deze hef hoofd varKde RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d. i 03-apr-98

INFQRMATIERAPPQRT
Onderwerp:

Aan

25 april 1998

Aan
Infonununer

: 1

Teamnaain

: Archipel

Rapporteur

:

Bijlagen

:

>™A Nfl.:
j

!

n-; t: P "i i- ':• R / '> 5 2
U -

- J '-' \

'

«• ' Vrf

i
i

•

- -*J

<~

i,
•-"

j ±

Met betrekking tot 25 april 1998, herdenking uitroepen R.M.S.
het volgende:
De organisatie van deze dag zal zoals gewoonlijk wel weer in
handen liggen van de wijk OOSTGAARDE. Vanuit deze wijk zal ook
wel contact worden opgenomen met de politie Den Haag.
Laat echter de woorden die zeggen zwaar wegen. De ordedienst,
die zij zullen instellen, stelt niets voor. Deze mensen, veelal
ook uit Oostgaarde, zullen van bovenaf instructies krijgen.

De ordedienst zal niet proberen ongeregeldheden te sussen of
tegen te gaan. Zij zullen veel eerder hun. armbanden verwijderen
en meedoen aan eventuele ordeverstoringen.
feestavond voor jongeren in de Houtrusthale
Deze avond heeft alles in zich om te kunnen escaleren:

vele meningsverschillen tussen de Molukkers onderling; allerlei
losse groepjes.
Ook zullen jongeren zijn voorzien van wapens. Na gebruik van
alcohol en eventueel drugs is er weinig nodig om de zaak volledig uit de hand te laten lopen.
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Vergadering van Molukse RMS-organisaties in Bovensmilde op 21 maart 1998
Op 21 maart 1998 vond in Bovensmilde een vergadering plaats, welke was georganiseerd door
de Hubungan (dzz, bekend als de 'Externe groep7} en Masa Depan.
Uitgenodigd waren de volgende organisaties:
- Pemerintah RJVÏS
-- Gerakan Rakyat Revolusiner NUNUSAKU
-- (Staf) Missie Muiter (SMM)
-- Gerakan Maluku (GM)
— Gerakan Mena Muria (GMM)
-- Langit Biru (LB)
- Pemuda RMS (PRJVIS)
- Badan Persatuan (BP)
-- Pemuda Assen/Smilde (Werkgroep Bovensmilde)
-- Parang Salawaku (PAS)

De volgende aanwezigen werden gesignaleerd:

De bijeenkomst werd geleid door
Gesproken werd over de situatie op de Moluklcen, in het bijzonder over de arrestaties van
RMS-strijders daar.
Hierover werd het volgende bekend tijdens de bijeenkomst:
Arrestanten:
Er is verraad in het spel geweest; het betreft een Molukker uit Nederland die nu waarschijnlijk
in Indonesië is, maar wiens naam nog niet wordt bekend gemaakt. Dit om te voorkomen, dat
liij niet meer naar Nederland terugkeert. Ook werd als een andere verrader een oud-strijder van
Chris SOUMOKJL genoemd, nl.
TUTUHUTUNEWA heeft buiten medeweten van
om, een mandaat verstrekt
aan
. Dit geldt ook voor
die als koerier voor
TUTU het contact met
in de Tanah Air heeft onderhouden.
Bij de arrestatie van
zijn het mandaat en andere documenten of brieven van
TUTU in beslag genomen, evenals een cassettebandje met een boodschap van Njonja
SOUMOKIL.
De B P en de Pemerintah
kwamen tijdens de vergadering zwaar onder
vuur te liggen van het merendeel der aanwezige jongeren (niet GMM), LB en GM.
Na een aantal ontwijkende antwoorden van Ds, METIARY, reageerde
met
de opmerking dat de BP een poppenkast is.

Ook na een dringend verzoek daartoe van
, weigerde
haar kwalificatie
terug te nemen.
Toen METIARY kort daarop met naar haai mening niet ter zake doende Bijbelquotes zijn
betoog kracht probeerde bij te zetten, was voor Njonja SOUMOKIL de maat vol en onderbrak
zij hem met de opmerking dat METIARY altijd dezelfde smoesjes debiteerde. Daarop verliet
zij met haar metgezellen de vergadering.
had een reeds vooraf opgestelde verklaring bij zich, waarin werd bevestigd
dat
de (enige) coördinator van de Strijd in de Tanah Air is. Zij stelde voor dat
vertegenwoordigers van de aanwezige organisaties deze verklaring zouden ondertekenen en
daarna aanbieden aan President TÜTUHATUNEWA. Niet elke organisatie was het met de
inhoud of de strekking eens. Uiteindelijk zetten de volgende organisaties een handtekening:
NUNUSAKU, Gerakan Maluku, Langit Bini, Werkgroep Bovensmilde en PemudaRMS,
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De militaire werkgroep van de 'Externe groep' (=Hubungan)
Volgens de taakverdeling binnen de RMS-regermg in Nederland (=Pemerintah) beheert Vicepresident (=Wakü)
de 'portefeuille Tanah Air',
Organisatorisch is de portefeuille opgedeeld in vier thema's / taken, voor elk waarvan een
werkgroep is opgericht of in oprichting is.
Bén van deze werkgroepen houdt zich bezig met militaire aangelegenheden.
Het gaat daarbij om het opzetten van structuren en strategieën voor de strijd op de Molukken,
het vormen van kader en het verzorgen van opleidingen.
Het aantal manschappen in Nederland, inclusief ca. 150 man van de PAS, bedraagt 250.
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Hari Pahlavi (HeLdendag); Herdenking dood Mr Chris SOUMOKIL
Op zaterdag l 1 april werd in Moordrecht de dood van RMS-president SOUMOKIL herdacht
(geëxecuteerd in 1966).
RMS vice-president
hield een toespraak en gaf uitleg over de situatie op de
Molukken en in Indonesië. Hij vertelde over de arrestaties van RMS-strijders op de Molukken
en noemde de volgende namen:

verleide dat plannen worden uitgewerkt om hen juridische bijstand te verlenen door
juristen uit Jakarta en Nederland. Ook zal hun familie financieel worden ondersteund.
('
toonde zich tegenstander van geldelijke ondersteuning; arrestaties zijn nu
eenmaal het risico dat men loopt als strijder voor een revolutie,)
zegde toe dat binnenkort een tiental RM S -organisaties zullen worden uitgenodigd om
de huidige toestand op de Molukken en in nederland te bespreken,
Ook stelde hij die organisaties een bijeenkomst in het vooruitzicht in het kader van de
voorbereiding van een Nationaal Congres.
President TUTUHATUNEWA heeft een commissie ingesteld om dit Congres voor te
bereiden; de leden zijn :'.
sloot zijn toespraak af met de (vermeende) laatste woorden van President SOUMOK1L: "Ik sterf, opdat mijn Volk kan leven"
Aanwezig o.a. :
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Molukse jongeren en id ent iteits belevin g; Talkshow in Barneveld
Op 17 april 1998 wordt in Barneveld door OSMOSE (Provinciale Steunorganisatie voor o.a.
Molukkers) in samenwerking met 'FORUM1 (Utrecht) en de Molukse Stichting Batu Tjapeu
(Barneveid) een discussie-avond (Talkshow*) georganiseerd voor Molukse jongeren uit

Gelderland.
Het thema van de bijeenkomst luidt: 'Molukse jongeren en identiteit'
Voor OSMOSE houdt de Molukker
een inleiding.

\) geeft een l

denis van Nederland' (Molukse jongeren en etnische identiteit in multi-etnisch Nederland)
Verder verzorgt de Molukse
van OSMOSE een presentatie over
schoolloopbaanbegeleiding van Molukse jongeren,
De 'Talkshow1 die dan volgt, wordt geleid door de Molukse journalist en T V-presentator
(Ontbijtshow)
. E.e.a in de vorm van een paneldiscussie.
De Molukse opbouwwerkster in Barneveld heet:
De activheitencommissie van St. Batu Tjapeu wordt geleid door
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Herdenking Proclamatie RMS; 24 en 25 april 1998
Voorafgaand aan de herdenking van de RMS-procIamatie op 25 april in Den Haag en
Deventer, wordt op de avond van 24 april in Barneveld een door Masa Depan (MD) georganiseerde bijeenkomst gehouden. Achtergrond daarvan is ondermeer de onenigheid tussen MD en
B P, vooral na het geharrewar over de demonstratie van 7 maart in Den Haag,
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BVD /Archipel
Zuid-Molukkers Barneveld

Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
deel ik het navolgende mede:
Op 3 roei 1998 vond er in de gemeente Barneveld openlijke geweldpleging plaats, gepleegd door een groep van ongeveer 20 Molukkers.
Deze groep treedt regelmatig negatief in het nieuws in de gemeente
Barneveld.
Een aantal van tot op heden bekende verdachten zijn:

In de gemeente Barneveld hebben eerdere voorvallen plaats gehad met
groepen Molukkers. Er zijn tevens pogingen ondernomen tussen de
politie/overheid en leiding binnen Molukse kringen om verbetering
hierin te krijgen. Kennelijk weet men de 3e- generatie niet aan
banden te krijgen.

De korpschef van Regio Gelderland Midden
namens deze het hpofd van de RID,
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Ingevolge artikel 18 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende
mede:

De politieke ontwikkelingen in Indonesië wordt door de Molukse samenleving nauwgezet
gevolgd. Met name de economische toestand op de Molukken baart hen zorgen. Verschillende familieleden uit de Mohilrken hebben om financiële steun gevraagd. In dagbladen
werd ruime aandacht besteeds aan de ontwikkelingen in Indonesië.

De korpschef van de Regio Brabant Noord
namens deze het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d. n.v.t.
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Front Siwa Lima (FSL)
Het FSL ig een ex-TAMAELA groepering, geleid door
Minister van Buitenlandse Zaken van het Kabinet TAMAELA.
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I N F O R M A T I E R A P P O R T
Onderwerp:

Aan

Molukse Inlichtingendiensten in Nederland

Aan

Infonummer
Teamnaam

Rapporteur
Bijlagen

D20,

geen

• i •••! r"> .•«
'"

: ) 'O

i

1 / i b:. r.
.

r

— f*+

Molukse Inlichtingendiensten in Nederland
Algemeen
In het verleden beschikten de twee hoofdstromingen van de RMS in Nederland, de Regeringin-ballingschap destijds Q.l.v. Ir. MANUSAMA en de regering van Generaal TAMAELA, elk
over ccn eigen Inlichtingendienst. Niet te verwarren met de ordedienst KPK en later PAS.
liet betrof organen van de respectievelijke presidenten.
i)c activiteiten bestonden uit koeriersdiensten tussen Nederland en de RMS-organisatie(s) op
de Molukken. Ook werden op de Molukken verkenningen uitgevoerd en de stemming onder
de bevolking gepeild.
Momenteel zouden (restanten van) deze Inlichtingendiensten nog actief zijn.
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Vergadering van (bijna) alle Molukse RMS-organisaties in Bovennsmilde op 21 maart jl.
De vergadering was belegd Op initiatief van Masa Depan om de huidige ontwikkelingen in de
Tanah Air te bespreken.
Maar de bijeenkomst werd ook aangegrepen om kritiek te spuien op de Badan Persatuan en
president TUTUHATUNEWA.
Dit mondde uit in een verklaring, die na ondertekening van een aantal aanwezige partijen,
aangeboden werd aan TUTUHATUNEWA.
Dit leidde tot onenigheid tussen verscheidene groeperingen en o.a. tot het terugtreden van
Gcrakan Mena Muria uit Masa Depan.
Verder vonden er nog een paar incidenten plaats, o.a. tussen
en de dagvoor/Uier; ook
verliet uit ongenoegen over de gang van zaken voortijdig de
vergadering.
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Bijeenkomst op 24 april in Barneveld
Aan de vooravond van de Hari Proclamatie (Dag van de RMS-Proclamatic) werd door Masa
Depan een bijeenkomst georganiseerd in het Molukse Stichüngsgebouw Batau Ijapeu te
Barneveld. Aanwezig waren circa 85 personen.
De leiding was in handen van
Het woord werd gevoerd door:
, namens PRMS(Zecland)
, namens PRMS(landelijk)
, namens Moluccan Peoples Mission
, namens de werkgroep Utara en de PRMS; hij heeft leiderschapskwaliteiten.
, besprak de situatie op de Molukken; honger in steden, maar niet in de
dorpenVerder kondigde hij aan, dat spoedig na de 25e april ccn BP- Congres zal worden gehouden, waarvoor ook tien andere organisaties zullen worden uitgenodigd.
Daarna wordt een Nationaal Congres georganiseerd; de voorbereidingscommissie bestaat
uit.

sprak over de elf gearresteerde RMS-stnjders op de Molukken en de hulp die
vanuit Nederland georganiseerd wordt voor hen en hun familie, juridisch en humanitair.
Verder was
van mening, dat op Ambon geen opstand zou (moeten) worden georgani
seerd, maar dat de strijd in Indonesië (Java) moet worden gevoerdhield namens JODI-E een goed verhaal over de noodzaak van democratische hervormingen in Indonesië en de kansen die dat zou kunnen bieden voor het verwezenlijken van de RMS
was wel aanwezig, maar voerde niet het woord.
(Moluks Historisch Museum) hield een historisch getint betoog.
Uit Assen waren ongeveer 12 jongeren aanwezig, die zich
het lidmaatschap van de PRMS.

opgaven voor

Aan het eind van de avond werd nog de vierde dreigbrief van de Pata Siwa Hitam groep
voorge!e/.en en de aanwezigen op het hart gebonden om, als aj de volgende dag naar Den
Haag zuuden gaan, toch vooral voorzichtig te zijn.
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De wcrkstruktuur Portefeuille Tanah Air

Binnen de RMs-regering is
belast met de portefeuille Tanah Air (Moederland
Molukken).
Om uitvoering te geven aan die opdracht, heeft hij samenwerking gezocht en tot stand
gebracht met en tussen een aanta! RMS-organisaties in Nederland.
Dit betreft:
-- Pemuda RMS
-- Langit Biru
-GRRNunusaku
-- Werkgroep Utara
-- Staf Missie Militair
— Parang Salawaku
-- Werkgroep Politiek B-P- Pemuda RMS Zeeland
— Gerakan Maluku
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'Rode baretten' geven trainingen
In militante RMS-kringen genieten 'Rode Baretten' (Commando troepen en tegenwoordig ook
leden van de Mobiele Brigade) van oudsher veel respect.
(Rode baret) en ene
geven wekelijks trainingen aan een
groep Molukse 'jongeren'. Hen zou geleerd worden hoe in te grijpen bij demonstraties die
(dreigen te) escaleren.
Ook worden deze jongeren ingezet om zo nodig leden van de Pemerirttah, de President en Ds.
METIARY te beveiligen. Dit i.v.m. de recente dreigbrieven aan hun adres.
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RAPAT KILAT dd 6 juni 1998 te Wierden.
Op de bijeenkomst,welke georganiseerd was door de regering van
Tutuhatunewa, waren ongeveer honderd mensen aanwezig. Naast de
KN waren verder aanwezig;
De KN deed de openingstoepspraak en gaf aan, het ondergrondsverzet op de Molukken te willen steunen door middel van geld en
verbetering van de communicatie. Hij sprak over de aanhouding
van de bekende personen op de Molukken en zij dat op 14 mei een
demonstratie had plaatsgevonden waarbij 8 duizend personen aan
deelgenomen hadden. Onder hen waren studenten van verschillende
universiteiten. De demonstratie had voor de regeringsgebouwen
op Ambon plaatsgevonden.
had de situatie vergeleken
met een uitgebarste vulkaan en gezegd dat het nu nodig is een
vuist te maken.
zou gezegd hebben dat in Jakarta
een forum 'Suara Maluku' (Molukse stem) gevormd is, die met de
Molukse organisaties in Nederland wil samenwerken,
voorzitter van de Rapat Kilat heeft gezegd dat dé regering met
drie verschillende kerken om de tafel gezeten heeft om in het
belang van de strijd over noodzakelijke hervormingen te praten.
De regering heeft een project gestart om de mensen op de Molukken te helpen. Over l jaar moet l miljoen gulden bijeen gebracht zijn. Uit de zaal werd door
i de opmerking
gemaakt dat het project niet zal slagen gezien de resultaten
uit het verleden.
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Mogelijk militaristische Molukse groepen in Zeeland
-ï- De groep rond
valt in de leeftijdscategorie van 18 tot 22 jaar en is in
aantal niet groter dan 10 tot 12 man. Voor het oog vormen zij een Tifa-groep1 (traditionele
Molukse drumband).
Zij bekladden muren met RMS kreten.
Enkcle namen:

-II- De groep
Over 'de groep' is vooralsnog weinig bekend, maar de gebroeders
staan in
Zeeland (Middelburg) bekend als elitaire types. Zij voelen zich de 'denkers' van de Molukse
gemeenschap, de overigen zijn in de hun toegeschreven beleving de 'werkers'.

-III- De groep
De
's zijn getrained en trainen anderen in vechtsporten. Zij werken als uitsmijters en beveiligers bij manifestaties.
Zij zijn oorspronkelijk afkomstig van het eiland Aboru en worden daarom door de eveneens
Aborunees
.ngezet op 25 april in Den Haag.
Overigens hebben de Abomnezen de naam agressief te zijn, zij steunen elkaar in goede maar
zeker ook in kwade zaken. Deze eigenschap is mogelijk te verklaren uit de geschiedenis van
de Molukken. Historisch gezien werd Abom bevolkt door uitgestotenen van Ceram, waardoor
?.ij sterk op zichzelf waren aangewezen.
Het is niet te verwachten dat deze groep zich in politieke zin zal manifesteren.
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Ingevolge van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende mede:

Op 6 juni 1998 hadden collega's van de surveillancedienst in het centrum van Tiel contact
met een tweetal jonge Zuid-Molukkers.
Tijdens het gesprek bleek dat het tweetal vrij extreme ideeën er op na hield over de RMS
en men liet zich zeer negatief uit over de Nederlande overheid. Een van hen gaf aan dat hij
landelijke aktief was binnen Molukse organisaties en dat de kans groot was dat er
binnenkort naar wapens zou worden gegrepen.
Een van deze Molukkers kon worden geïdentificeerd als:

De tweede persoon is vooralsnog niet geïdentificeerd.

De korpschef van de Regio Gelderland Zuid
namens deze het hoofd van de RID,

Telefonisch geïnformeerd d.d.:

MOLUKKER.MLD
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Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende
mede:
Op woensdag 8 juli 1998 vond er na afloop van de voetbalwedstrijd van het Nederlands
elftal tijdens de WK een confrontatie plaats tussen een tiental Molukse jongeren en
Nederlandse jongeren(boeren uit Lunteren),
Het gebeuren speelde zich af bij een pizzeria te Lunteren, gemeente Ede,
De Molukse jongeren zochten de confrontatie en zorgden voor versterking om bewust een
vechtpartij aan te gaan met de Nederlandse jongeren.

Er werd over en weer geslagen met stokken en men was voorzien van messen.
Deze melding wordt gedaan omdat reeds eerder meldingen van Molukkers in Lunteren zijn

geweest.
Het beleid is er dan ook op gericht dat de Molukse wijkraad hierbij wordt ingeschakeld in
de hoop dat men de Molukse jongeren weer in het gareel denkt te krijgen. In de praktijk is

het echter zo dat de wijkraad geen of althans onvoldoende vat heeft op deze jongeren.
Uiteindelijk heeft men toch besloten om in overleg de zaken goed door te nemen in de hoop
dat de geweldplegingen onder Molukkers zal afnemen.

In deze overlegstrucuren spelen de kerk en opbouwwerker een belangrijke rol.
Door de politie zijn naar aanleiding van de vechtpartij een aantal Molukse jongeren terzake
openlijkegeweldpleging aangehouden en wordt proces-verbaal opgemaakt.
Aangehouden zijn:

De korpschef van de Regio Gelderland Midden
namens deze het hoofd van de RID,
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Spoedvergadering van Pemerintah en BP in Wierden
Op 6 juni jl. werd een rapat kilat gehouden in Wierden, die door de Pemerintah RMS was
uitgeroepen. Alle BP-wijkraden en leden waren uitgenodigd.
Ongeveer 200 personen gaven gehoor aan de uitnodiging.
Alle leden van de Pemerintah waren aanwezig.
Belangrijkste onderwerp was steunverlening aan de gearresteerde RMS-strijdcrs op de
Molukken. Vanuit Nederland wil men humanitaire en juridische hulp aan de arrestanten en
hun families (doen) verlenen.
Ook heeft men op de Molukken moderne communicatiemiddelen nodig ten behoeve van de
Strijd; fax-apparatuur, mobiele telefoons, computers etc.
Daar is geld voor nodig.
Reden waarom Pemerintah en BP het plan lanceerden voor een financiële actie.
Men hoopte van duizend Molukse families en/of bedrijven duizend gulden te ontvangen,
zodat het gewenste werkkapitaal van één miljoen gulden zou worden bijeen gebracht.
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Angattan Perang RMS (APRMS) van TAMAELA
Wat nog over is van de RMS Strijdkrachten (APRMS) die geleid werden door (wijlen)
Generaal TAMAELA, is momenteel uiteengevallen in een drietal facties:
a.
Assen}
}Beiden proberen jongeren te werven voor hun organisatie.
b.
Twello }
c.

Barneveld

TAMAELA had in de jaren zeventig een vertegenwoordiging in het Afrikaanse staatje Benin,
waar ongeveer een twintigtal van zijn manschappen een training ontvingen.
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Gearresteerde RMS-ers in de Molukken bekend gemaakt in Nederland
Tijdens de herdenking van de RMS-proclamatie op 25 april jL in Den Haag, werd een door de
Pemerintah en de BP uitgegeven brochure aan de aanwezigen te koop aangeboden voor tien
gulden.
De brochure onthult de namen en achtergronden van een negental RMS-ers die op de
Molukken werden gearresteerd.
de opbrengst van de brochure zou bestemd zijn voor humanitaire en juridische hulp voor de
arrestanten en hun familieleden.

I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp:

Spoedvergadering
op 27 mei 1998

(rapat kilat) van KMS-groeperingen
„GENQA NB.:

2.
Aan

Aan

Infonummer

: l

Teamnaam

Rapporteur

D20

Bijlagen

Spoedvergadering RMS-groeperingen op 27 mei 1998 in Barneveld
Op 27 mei jl. vond een bijeenkomst plaats met een vanwege de ontwikkelingen in Indonesië,
spoedeisend karakter.
De vergadering, waarvoor de meeste RMS-groeperingen waren uitgenodigd werd georganiseerd door Masa Depan en was bedoeld om de Pemerintah-RMS de gelegenheid te geven de
aanwezige vertegenwoordigers van het volk te informeren over de laatste ontwikkelingen en
de op stapel staande activiteiten in het kader van de Strijd,
Onder de aanwezigen werden de volgende personen herkend:

Onderwerpen van bespreking:
deelde mee het er niet mee eens te zijn dat
als koerier fungeert voor
President TUTUHATUNEWA.
is van mening, dat hij als leider van 'Portefeuille
Tanah Air' de contacten met de RMS-organisatie op de Molukken dient te onderhouden.
. leider van (illegaje'ï vakbond in Indonesië
De Molukkers streven naar het leggen van contact met

en zijn organisatie.

leider werkgroep Molukkers in Jakarta
Vanuit Nederland bestaat contact met
heeft hem telefonisch geinterviewd voor Suara Maluku,
RMS-arrestanten op de Molukken
Er zal financiële ondersteuning worden geboden aan de gevangenen en hun families.
Daartoe zal in Nederland een actie worden georganiseerd om geld in te zamelen.
Demonstratie in Amsterdam op 27 juni 1998. gezamenlijk met R.I.S.K.
Samen met het Rotterdam Indonesië Solidariteits Komitee (R.I.S.K.) zal op 27 juni een
demonstratie worden georganiseerd in Amsterdam om aan te dringen op democratisering in
Indonesië, aandacht te vragen voor de mensenrechtenschendingen in dat land en zelfbeschikking te eigen voor de diverse volken in Indonesië.

UNPO
liet de aanwezigen weten weinig te verwachten van de rol die de UNPO zou kunnen
spelen bij de Strijd voor een vrije RMS; dat geldt ook voor de activiteiten in UNPO-verband
van Kabinetslid
en de contacten van Kabinetslid
met
diverse Pacific eilandstaat)es.
Bovendien had
vernomen, dat de delegatie van Oost-Timor bij de UNPO
(
-organisatie in Portugal) de zaak van de RMS niet zou willen steunen.

Nationaal Congres
De aanwezige groeperingen werd verzocht kandidaten in te dienen om zitting te nemen in de
commissie die het Nationaal Congres zal moeten voorbereiden.
Enkele groeperingen konden al hun kandidaat voorstellen:
namens NUNUSAKU
:
namens Gerakan Maluku
:
namens Gerakan Mena Muria :
De Pemuda RMS beslist op 5 juni over hun kandidaat
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Het 'Forum Suara Rajat Maluku' (Forum van de Stem van het Molukse Volk)
Er wonen in Jakarta vele Molukkers en van allerlei pluimage; studenten, arbeiders, ambtenaren, militairen en andere beroepsbeoefenaren,
Vooral vanuit de studentenbeweging en de intellectuelen is het initiatief voortgekomen het
Forum op te richten. Het is ontstaan uit de illegaliteit en wil nu erkenning als een legale
organisatie.
Het Forum wil niet alleen de Molukkers in Jakarta en op Java bijeenbrengen en een stem
geven, maar ook het volk in Tanah Air.
De doelstelling van het Forum is juist de politieke aspiraties van het Molukse Volk in relatie
tot het grondgebied van de Molukken te verwoorden tegenover of in dialoog met het huidige
bewind van HABÏBÏ.
Men probeert binnen het parlement (MPR) medestanders te vinden voor de wensen van het
Molukse volk m.b.t. Tanah Air. Wensen op het gebied van uitbreiding van de bevoegdheden
van het bestuur van de Provincie en een eerlijker toedeling van de opbrengsten van de
natuurlijke hulpbronnen aan de locale bevolking, zodat economische ontplooiing mogelijk
wordt voor de regio.

Vanuit Nederland loopt het contact met het Forum langs meerdere lijnen, m.a.w. men loopt
elkaar hier weer eens voor de voeten.

In Jakarta heeft zich onlangs naast het Forum nog een andere organisatie van Momkkers doen
boren. Deze groepering onderhoudt relaties met
„ leidster van de in
Nederland gevestigde ex-TAMAELA beweging Front Siwa Lima en zette zich tijdens een
demonstratie aftegen het Forum en andere Molukse groeperingen.
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Financiële steun voor gearresteerde RMS-ers op de Molukken
en
(leden werkgroep BP) timmeren, waarschijnlijk met het
oog op hun verlangen om herkozen te worden in het EP-Hoofdbestuur, de laatste tijd behoorlijk aan de weg.
Zo werpen zij zich op als de hulpverleners van de RMS-arrestanten en hun families op de
Molukken. Zij hebben die mensen financiële steun toegezegd, hoewel dit de bevoegdheid als
president van TUTUHATUNEWA is.
Buiten het HB.BP om hebben zij hun 'tien gulden-actie' op 25 april gelanceerd (brochures
over de arrestanten waren voor f 10,= te koop), waarvan de opbrengst voor de arrestanten
bestemd was. De opbrengst zou erg tegenvallen, waardoor zij valse verwachtingen bij de
arrestanten en hun families hebben gewekt.
Het Kabinet is het niet eens met de financiële toezeggingen van het tweetal, ook op principiële
gronden niet. Verzetsdaden behoren niet 'betaald' te worden. Niet alleen zou dan het hek van
de dam zijn, maar ook: verzet vraagt nu eenmaal offers.
Het Kabinet besloot echter wel f 2.500,== te voteren voor juridische bijstand en hooguit enige
humanitaire hulp voor de familie van een ambtenaar die zijn baan door deze zaak is kwijtgeraakt.
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Bondgenoten
De RMS ziet de Papua's, Timorezen en andere volkeren binnen Indonesië die een grotere
vrijheid nastreven, als haar bondgenoten.
Zo bestaan er contacten met de Papua's in Nederland en met de Timorezen in Portugal, Ierland
en hier.
In Jakarta weten de Molukkers en de Papua's elkaar ook te vinden.
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RMS-financien; 'actie één miljoen'
De 'actie één miljoen' werd tijdens de bijeenkomst op 6 juni jl. in Wierden, die door de
Pemerintah-RMS was uitgeschreven, aangekondigd door TUTUHATUNEWA.
De actie is nog niet van start gegaan, maar binnenkort zal een aantal bijeenkomsten worden
georganiseerd, waarvoor niet alleen BP-leden, maar alle RMS-gezinde Molukkers worden
uitgenodigd, waar het volk nadere uitleg zal krijgen over de opzet^ütode actie en de bestemming van de gelden: Op 22 augustus in Eist, op de 29e in Tilburg en op 12 september in Assen
Met de opbrengst zou men op Ambon en in Jakarta kantoren willen inrichten en moderne
communicatiemiddelen voor de Molukse beweging aldaar aanschaffen.
Verder wordt gedacht aan het aanstellen van reizende ambassadeurs om de Molukse zaak
overal ter wereld te bepleiten.

I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp: Badan Persatun (BP)

Aan

Aan

Infonummer
Teamnaam

Dc Badan Persatuan (BP)

Rapporteur

:

D2O/

Bijlagen

:

geen

Op 6 juni werd op verzoek van de Pemerintah een BP-vergadering belegd om het volk voor te
lichten over de ontwikkelingen in Indonesië en op de Molukken. In dat kader werd niet alleen
over de actie 'Een Miljoen' gesproken, maar ook over de wens van de Molukkers in Indonesië
om autonomie te verkrijgen.
Toen dit onderwerp ter sprake kwam, ontstond beroering in de zaal toen Ds, METIARY zich
tegenstander toonde van dit idee. Hij werd daarin gesteund door
uit
Amsterdam (Bestuurslid Daerah I), die ook de de bijeenkomst verliet.
en
zouden een aantal tegenstanders hebben opgetrommeld
om stemming te maken tegen het Kabinet.

I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp;

Aan

Financiën; RMS en Molukse Kerk(en)

Aan
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Rapporteur

:

D20,

Bijlagen

: geen

RMS-finaneien; Regering en Kerk(en)
De Badan Persatuan (BP) als financiële bron voor de RMS-regering draagt steeds minder bij
aan het nationaal Fonds, waaruit de uitvoering van het beleid van de RMS-regering moet
worden bekostigd. Dit wordt veroorzaakt door het verzuim van steeds meer BP-leden om hun
bijdrage te voldoen omdat Regering en BP niet meer aantoonbaar met de Strijd bezig zijn.
De leden zien geen resultaat, maar slechts intern verdeelde en ruziënde RMS-organen.
Vlak voor de onlangs gehouden rapat kilat (spoedvergadering) in Wierden, waarvoor het volk
was uitgenodigd door de Pemerintah, vond in Utrecht een vergadering plaats waaraan behalve
de Pemerintah, ook drie Molukse Kerken (w.o. de GIM) deelnamen.
Besloten werd een Stichting in het leven te roepen met als doel het beheer van de opbrengst
van een te organiseren "Actie Miljoen. Deze actie moet een miljoen gulden opbrengen, bijeen
te brengen door duizend families en bedrijven, die elk duizend gulden zouden moeten
bijdragen.
Het realiteitsgehalte van dit plan jg uitermate gering,, tenzij, de Kerken via een acjiterdeurtje de
kas van de genoemde Stichting zouden spekken. Binnen de vergadering van Daerah-besturen
wordt gespeculeerd, dat het beoogde bedrag op deze wijze zal worden verkregen.
Tijdens de rapat kilat in Wierden werd de Actie Miljoen gelanceerd.

I N F Q R M A T I S R A P P O R T

Onderwerp: Initiatiefgroep Solidair met Indonesië (ISMI)
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ïnitiiïtiefgroep Solidair Met Indonesië (ISMI)

De ISMI is een platform van allerlei groeperingen, die zich solidair verklaren met de strijc
voor democratische hervormingen in Indonesië, oorspronkelijk gericht tegen het regiem vai
SÖUHARTO. Van de ISMI maken de volgende organisaties deel uit:
-- RMS (Republik Maluku Selatan)

Van Molukse zijde is het samenwerkingsverband Masa Depan bij de ISMI aangesloten;
Nunusaku en

PRMS-Zeeland.

I N F QJR M A T I E R A P P O R T

Onderwerp: De Molukse jongerengroepering PRMS-Zeeland

Aan

Aan
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: D20,

Bijlagen

: geen

PRMS-Zeeland

Omstreeks eind juni jl. vond in Middelburg een bijeenkomst plaats van PRMS-(bestuurs-)
leden met een aantal jongeren uit het Noorden en
van de PAS
(en de Werkgroep Keamanan), In totaal waren ongeveer 15 personen aanwezig, Mw.
uit Middelburg werd gevraagd voor hen te koken. Zij zou dit we) vaker doen als de groep van
vergadert.
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Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende
mede:

In de nacht van vrijdag op zaterdag (24 op 25 juli 1998) brak tijdens de afsluiting van de
zomerfeesten in Nijmegen in de binnenstad een massale vechtpartij uit tussen een groep
van 50 Zuid-Molukkers en een groep van 10 Antillianen.
Na een charge van de politie konden de groepen worden gescheiden. Niet duidelijk is
geworden wat de oorzaak van de vechtpartij is geweest.
l
Terzake openlijke geweldpleging werd een Molukker aangehouden,

De korpschef van de Regio Gelderland Zuid
nam£FR$ tfe^e het hoofd van de RID

Telefonlstltgfêïnformeerd d.d<;

I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp:

Molukkers in Tiel en Barneveld

NR.:
Infonummer

23

Teamnaam

Rapporteur

D2O,

Bijlagen

Molukkers in Tiel
De Molukse Stichting in Tiel moet waarschijnlijk binnenkort de deuren sluiten, omdat,
wordt gezegd, het Bestuur er met het geld vandoor is.

I M F Q R M A T I B R A P P Q R T

Onderwerp: Molukse jongerenorganisatie Pemuda RMS

Aan

Aan
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geen

Ledenvergadering Femuda RMS (PRMS)
Op zaterdag 29 augustus 1998 wordt in het Stichtingsgebouw Batu Tjapeu in Barneveld een
ledenvergadering van de PRMS gehouden.
agenda
- Opening
— Mededelingen
-- Stand van zaken
— Statutenwijziging; verandering leeftijdsgrens voor bestuursleden (i.v.m. Abe SAHETAPY)
-- Bestuursverkiezing i.v.m. het terugtreden van een tweetal bestuursleden.

(vervolg agenda)
— Verslag ICascommissie
-- Rondvraag
Van de financiële positie van de PRMS wordt vermeld, dat deze zeer benard is. Ieder die nog
achterstallig is met het betalen van de contributie, wordt gemaand dit alsnog te doen.
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Stichting Merpati
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Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en
veiligheidsdiensten deel ik het navolgende mede:

Op zaterdag 29 augustus 1998 werd in de Geleense wijk
Lindenheuvel een Moluks Cultureel feest gehouden, net betrof
een manifestatie die een combinatie was van sport, muziek en
cultuur, doch bovenal bedoeld om de aandacht te vestigen op de
achtergronden van de Molukken en de Molukse gemeenschap in
Limburg.
Deze manifestatie is een initiatief van de Molukse
verenigingen Merpati en Berlaug of Bergaul.

Momenteel telt deze vereniging zo'n 30 leden.

Initiatiefnemers van deze Molukse Culturele dag zijn:

De Molukse culturele dag had een rustig en ordelijk verloop en
telde ongeveer 300 bezoekers- Een stuk minder dan de
organisatie had verwacht. Van de Basiseenheid Geleen-west

waren die dag 2 personeelsleden van de vrijwillige politie
permanent aanwezig. Echter in de loop van de middag vonden
een aantal aanwezigen aat de permanente aanwezigheid van
politie in uniform wat al te provocerend was. Hierop werd
besloten de twee collega terug te halen naar het bureau. Er
deden zich geen verdere bijzonderheden voor.
in Geleen woont de Molukse gemeenschap voor het merendeel in
de wijk Lindenheuvel en met name in de Borrekuilstraat en de
Potterstraat. Van de eerste generatie komt het merendeel van
het eiland Merpati.
De strijd voor (terugkeer naar) een onafhankelijke republiek
RMS op de Zuid Molukken is in de wijk wat meer op de
achtergrond geraakt, doch niet helemaal vergeten. Er zijn nog
altijd een aantal jongeren die zich daarmee bezighouden.
Echter vele van de jongeren in de wijk zitten in het criminele
circuit en met name in de drugshandel. Intimidatie en
bedreigingen door deze veelal jonge Molukkers is aan de orde
van de dag, doch door niemand wordt hiervan officieel aangifte
gedaan. De ouderenraad van de wijk ergert zich hier behoorlijk
aan, doch neemt echter hierop geen enkele actie. 2ij klagen
wel hierover bij de wijkagent.
De Korpschef van de Re^pie Limburg-Zuid
namens deze de Bureauchef Regionale Cnlicht^nqendienst

Telefonisch geïnformeerd:

T N F Q R M A T I K R A P P O R T
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Missie Muiter
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Verbanden tussen Molukse groeperingen
opgerichte commandoIn het verleden (jaren 70/80) bestond een door
groep, Korps Commando Kilat (KCK) genaamd.
Deze commando groep, die over wapens zou hebben beschikt, bestond naar verluidt uit 80
Molukse jongeren, die destijds door
in Huizen werden beëdigd.
wist aanvankelijk hooggestemde verwachtingen te wekken bij de jongeren ten aanzien
van trainingen in het buitenland en inzet voor 'de Strijd'. Toen naar verloop van tijd bleek, dat
hij niet in staat was de de gewekte verwachtingen waar te maken, kwam de klad er in en viel
de groep uit elkaar. Enkele groepsleden zouden daarna aan de wieg hebben gestaan van de
beruchte motorclub Satudarah MC,

De huidige SMM, onder leiding van
, bestaat uit 25 tot 35 Molukse
'jongeren' (een zeer rekbaar begrip bij de Molukkers), die grotendeels behoorden tot het KCK.
en
maken
deel uit van de leiding van de SMM.

I N F O R M A T I E R A P P O R T

Onderwerp: Molukse motor-dub SATUDARAH MC;
Bintang Design + Comxttunication
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De verbanden tussen Molukse groeperingen

Satudarah heeft in Rotterdam een onderkomen aan de Wijnhaven en aan de Binnenweg een
winkel voor lederen (indianen-)kleding.
Satudarah wordt vaak bij Molukse evenementen ingeschakeld als 'Security',
Zo zijn ze jaarlijks aanwezig bij de herdenking van de RMS-proclamatie op 25 april in de
HoutrusthaUen te Den Haag,
De RMS-ordedienst Parang Salawaku (PAS) kan bij zo'n gelegenheid als de noodzaak zich
voor doet, een beroep op hen doen.

Op 25 april jl. verleende Satudarah in de avonduren 'security' diensten bij het feest {'Bintang
Survival Party') dat Bintang Design en Communicatie in Amsterdam organiseerde.
Het is dan ook geen toeval dat in het blad 'MARINJO', dat door 'Bintang Design en Communicatie' wordt uitgegeven, al tweemaal een positief getint artikel over Satudarah is verschenen.

Dir.
T N F Q R M A T I B R A P P O R

23 NGV 1998

Onderwerp: Moluks samenwerkingsverband Masa

Aan

Aan

Infonummer
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D20

Bijlagen

Mas» Depan, samenwerkingsverband van Molukse RMS-groeperingen
Op 25 juli 1998 werd in Den Haag

een Masa Depan vergadering gehouden.

Enkele bijzonderheden m.b.t. het samenwerkingsverband Masa Depan (MD):
-- Gerakan Mena Muria (GMM) stapt uit MD.
- PRMS-Zeeland heeft zich los gemaakt van PRMS (landelijk).
Één van de aan MD deelnemende groeperingen is Gerakan Maluku (GM), die
zich op taak,
contacten, interne organisatie en toekomstig beleid wil bezinnen.
MD nam op 17 augustus deel aan een picketline-actie bij de Indonesische Ambassade in Den
Haag,

Op 29 augustus vergaderde de MD-groepering PRMS (landelijk) in Barneveld in Stichting
Batau Tjapeu.
Onder de ongeveer 35 aanwezigen bevonden zich zeven leden van PRMS-Zeeland,
merkte op het jammer te vinden, dat Zeeland zich had
losgemaakt van de landelijke organisatie.

I N F Q R M A T I E R AP P O R T

Onderwerp:

Aan

De RMS in Indonesië, op de Molukken ejn in Nederland
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Leeft de RMS alleen buiten de Molukken ?
Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van de RMS-regering (Pemerintah) in Eist op 12
september j L gaf
enkele indrukken weer van zijn verkenningsreis naar
Indonesië (Jakarta en Soerabaja) en de Molukken (Ambon).
Op de Molukken zelf had hij niets gemerkt van RMS-activitetten, wel was het hem opgevallen, dat men daar zelfs nu nog, na de machtswisseling, erg bang is om vrijelijk over politieke
zaken te spreken.
Een heel andere situatie zei
in Jakarta en Soerabaja te hebben aangetroffen. Daar hebben
de Molukkers zich wel in een soort oppositionele groepering georganiseerd of be/etten
belangrijke posten in de PDI van Megawati SOEKARNOPUTRI.
Vooral de houding van Prof.
uit Soerabaja had indruk op hem gemaakt. Deze
durft openlijk de huidige Indonesische regering van HABIBI zeer fel te bekritiseren, zoals hij
voorheen als een van de weinigen, SOEHARTO de waarheid durfde te zeggen.
Maar ook in Jakarta en Soerabaja wordt niet veel aan de RMS gerefereerd. Veel meer vormt
daar autonomie het onderwerp van discussie.
De demonstratie van Molukkers in augustus jl., voor het Parlementsgebouw in Jakarta, was
ook gericht geweest op het verkrijgen van autonomie voor de provincie Maluku,

Eén van de aanwezigen in Eist wist zich het ongenoegen van TUTUHATUNEWA op de hals
te halen door hem te vragen naar zijn standpunt ten aanzien van autonomie voor de Molukken,
dit tegen de achtergrond van berichten over de mogelijkheid van een dergelijke status voor
Atjeh en Oost-Timor.
TUTU had geagiteerd geantwoord, dat hij nog voor 100% achter de RMS staat.
Over autonomie was met hem niet te praten.
liet zich eveneens op soortgelijke wijze als
uit over de
door hem op de Molukken aangetroffen situatieVerder werd van
vernomen, dat ondanks het feit dal de Badan Persatuan (BP)
niet met de andere groeperingen wil samenwerken aan de voorbereiding van een Nationaal
Congies, hij gewoon de voorbereiding voortzet.

Aanwezigen hii de hüeenkomst in Eist op 12jseptember il.:
RMS-re gering

Badan Persatuan

Gerakan Rakvat Revolusioner NUNUSAKU

Gerakan Maluku

Missie Muiter (7}
In de zaal waren ongeveer veertig personen aanwezig.

Dir.
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Nieuwe Molukse politieke partij in oprichting (?); BP-perikelen
Vernomen werd. dat
binnenkort een nieuwe
Molukse politieke partij het licht zal aanschouwen.
Het zou gaan om een groepering, die wordt samengebracht rond de naam 'SOUMOKIL'.
Mevrouw SOUMOKIL-TANIWEL, de weduwe van de RMS-martelaar Mr.Chris SOIJMOK1L, zou het boegbeeld van de partij moeten worden.

Of deze ontwikkeling een gevolg is van de grote onenigheid en verdeeldheid binnen de top
van de BP, of dat het de bedoeling is
een achterban te verschaffen, is vooralsnog
niet duidelijk.
BP-perikelen
Inmiddels mag als genoegzaam bekend worden verondersteld, dat binnen de leiding van de
Badan Persatuan (BP) grote onenigheid bestaat.
Minstens drie 'stromingen' zijn te onderscheiden:
- voorzitter METIARY c.s.
- vice-voorzitter
, c.s.
-- werkgroep BP

Dir,
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Bijeenkomst RMS-groeperingen in Krimpen, georganiseerd door Nunasaka
Op zaterdag 31 oktober vond in gebouw 'De Tuyter' te Krimpen a/d Ussel een bijeenkomst
plaats welke was georganiseerd door de RMS-groepering NUNUSAKU onder leiding van
Gesproken werd over de situatie in Indonesië en de stand van zaken m.b.t. de Strijd voor de
RMS in Nederland. Dit leverde geen nieuwe gezichtspunten op.
Onder de aanwezigen werden de volgende personen gesignaleerd:

en
werden in de gelegenheid gesteld hun plannen voor een
demonstratie in Amsterdam op 12 december a.s. uiteen te zetten.
Een aantal aanwezigen was van mening, dat het tweetal deze zaak teveel naar zich toe trok.
Het feit dat de deelnemers hun spandoekleuzen eerst ter toetsing aan
en
dienden voor te leggen stuitte op weerstand.

Stichting BESD1KARI te Krimpen
deelde mee, dat de
Stichting BERDIKARI op 27
december [datum RTC (~ Ronde Tafel Conferentie 1947)] weer de jaarlijkse bijeenkomst in
Krimpen organiseert. Alle RMS-organisaties zijn daar welkom.
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Demonstratie Molukkers
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Evaluatie
Ingevolge artikel 22 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende mede:
Op donderdag 19 november 1998t om 15.00 uur vond er een niet tevoren aangekondigde
demonstratie plaats door Molukkers voor de ambassade van Indonesië aan de Tobias Asserlaan 8
te 's-Gravenhage. De demo werd gehouden op het trottoir tegen de hekken van de ambassade
door een 35-tal personen. Zij maakten hun misnoegen kenbaar over de gewelddadigheden begaan
door het Indonesische leger tegen de Ambonezen in Indonesië. De demonstratie was spontaan
opgekomen waardoor men geen tijd meer had om deze op de gebruikelijke wijze aan te vragen.
Als woordvoerder wierp zich namens de groep op
Er werden een drie-tal spandoeken gebruikt waarop men de moordparijen in
Indonesië verwoordde. Diverse demonstranten hadden hun monden afgeplakt. Hiermee toonde
men, dat men lijdzaam en zwijgzaam was. Om exact 17.00 uur beëindigde men de demonstratie.
Er deden zich geen problemen voor.

De korpschef van de Regio haaglanden,
namens deze het hoofd van de RIJ?,

De Inspecteur

Telefonisch geïnformeerd d.d.:
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Onderwerp: situatie Molukkers
Evaluatie :

^^

Ingevolge artikel 18 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het navolgende
mede:

recente ontwikkelingen op de Molukken
(Ambon) en in Djakarta en mede naar aanleiding van een t.v. intervieuw op vrijdag 20
november 1998 met mevrouw Njonja SOUMOKIL op tv Drenthe,
Volgens
was in Assen het afgelopen weekend niet over de situatie in Indonesië gesproken, mede omdat velen het gehele weekend in Houten waren geweest bij de opnening van
het M.K.C, aldaar. Zondag was er zelf een bus met Molukkers uit Assen in Houten geweest.

acht het niet uitgesloten dat de komende dagen bijeenkomsten zullen plaats vinden om
de huidige ontwikkelingen te bespreken.

Telefonisch geïnformeerd d.d. 23-11-1998

Overigens is het opvallend hoe rustig het eigenlijk het laatste jaar in Assen en Bovensmilde
js geweest voor wat betreft de congroutatïe Molukse jongeren en andere allochtone jongeren
groepen, In tegenstelling tot veel andere plaatsen heeft een dergelijke confrontatie in Assen
nauwelijks plaats gevonden. Ook anderszins heeft de politie weinig klachten mbt Molukse
jongeren. Uiteraard de "normale" drugSporoblematieken etc.

Telefonisch geïnformeerd d.d. 23-11-1998
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Geweld tegen Molukkers in Indonesië; reacties in Nederland
Als reactie op de rellen in Ambon-stad waarbij door hard ingrijpen van het Indonesische leger
(ABRI) ettelijke tientallen gewonden en volgens Molukse bronnen in Nederland ook meer dan
tien doden zijn gevallen, werd op woensdagavond 18 november j L in Barneveld een spoedvergadering belegd door en voor de in de 'Hubungan' samenwerkende RMS-groeperirigen.
De ongeveer vijftig aanwezigen besloten:
* Een crisisteam o f-comité op te richten.
* De volgende dag een picketlijndemonstratie te houden bij de KBRJ in Den Haag.

* Vanaf heden meerdere demonstratieve acties te zullen organiseren.
Crisitearn

Pjcketlijn Den Haag
Datum
: donderdag 19 november 1998
Plaats
: trottoir voor de Indonesische Ambassade (KBRI) in Den Haag
Tijdstip
: 15:00 uur tot •+•/-17:00 uur
Deelnemers : merendeels bestaande uit de aanwezigen bij deze vergadering (ca. 50)
Aard
: 'geheime' demo (politie wordt niet ingelicht), die ordelijk dient te verlopen.

.'.'.ÜENÜA NB.'
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Met betrekking tot een demonstratie die op 10-12-98 in Amsterdam georganiseerd wordt
door het comité Recht op Vrijheid, waar men samenkomt voor de Molukse zaak, deelde
mede dat hij ongeveer 1000 mensen verwacht. Hij verwacht over het algemeen
jongeren tussen de 16 en de 30 jaar. Zij komen vooral uit de regio Bovensmilde en Assen.
Hiertussen zitten veel lieden die sympathiseren met de beweging die indertijd onder andere
verantwoordelijk was voor de kapingen en gijzelingen. Hij gaf aan dat deze groep gevaarlijk
kan zijn ivm ordeverstoringen en dat de stemming grimmig is, nav. de laatste problemen met
de Molukkers op Java.

Een van de sprekers is mogelijk
dat uitgegeven is.

, een en ander ook naar aanleiding van het boek

deelde mede het niet uitgesloten te achten dat grote groepen zich afsplitsen om "iets
anders te doen".
Hij adviseerde ME voltallig doch uit het zicht te houden en wat oudere po)itiemensen(voor
het respect) in te zetten voor de begeleiding.
adviseerde

om te informeren wie de ordedienst vormt. De ordedienst van de BP

functioneert niet goed, omdat deze groep oudjes de mensen niet in de hand houdt.

