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: Nieuwe Commando-groepering

2 8 DZC. -.

Bijl.:

Op 23-11-1976 werd
het volgende vernomen.
is betrokken bij het totstand komen van
een nieuwe"commando"-groepering.

In de bedoeling ligt, om een jongerenorganisatie te vormen
die een nieuwe koers wil volgen en eerst TAMAELA zal
steunen (gezien zijn successen in het buitenland), maar
de macht van TAMAELA zal overnemen als hij zijn beloften
niet waar kan maken. In dat geval zal tegelijkertijd
ook de macht van MANUSAMA worden overgenomen.
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SIWA LIMA

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen:

werd op 1?.12.1976

De (eenheids-) beweging SIWA LIMA breidt zich snel
uit: hetgeen blijkt uit de toename van het aantal
jongeren -leiders dat zich solidair verklaarde met
de doelstellingen en die zich lieten opnemen als lid
van het Hoofdkwartier van SIWA LIMA.
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Eenheidsstreven Zuidraolukse jongerenorganisaties.

Bijl.:

Op 20-12-1976 werd
het volgende
vernomen:
Sinds twee maanden is een aantal Zuidmolukse jongerenorganisaties aan het praten om tot een overkoepelend o:
gaan te komen. De organisaties zijn:
- Pemuda Masjarakat
- Pattimura
- Het Zuidmoluks Bevrijdingsfront
- Ex-Tamaela-jongeren
De mening is onderling nog verdeeld.
Het Zuidmoluks Bevrijdingsfront en de ex-Tamaela
jongeren willen per se MANUSAMA niet als leider erkennen.
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Eenheids streven Molukse jongeren

Bijl.:

Van

werd op 6.1.1977

het navolgende vernomen:
Op 8.1.1977 wordt een bijeenkomst gehouden door de MM

(TAMAELA groep) waar in het bijzonder gesproken zal
worden over het eenheidsstreven van de 3IVA LIMA en
de opstelling van de MM hierbij
De bijeenkomst wordt bijgewoond door bestuursleden van de
S.L. In verband hiermede houdt het SL bestuur een
voorbespreking te utrecht op 6.1.1977
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Bijeenkomst Siwa Lima

Bijl.:

Op 10.2.1977 werd van
navolgende vernomen:

het

Op 3.2.197? werd te Culemborg door Siwa Lima bestuur vergaderd met een aantal bestuursleden van de P.M. Omdat niet all
P.M. bestuursleden aanwezig konden zijn, werd besloten op
een nader vast te stellen tijdstip weer bijeen te komen.
Sfp de bijeenkomst van. 5»2.1977 werd overeenstemming bereikt
over het streven naar samenwerking van alle Molukse groepen.
In dit verband werd besloten om veel aandacht te besteden
aan voorlichtingsbijeenkomsten.
Voorts werd besloten dat PM en Siwa Lima zich zullen ^
beraden op middelen om het druggebruik onder de Molukse
jongeren tegen te gaan.
Op de vergadering waren' aanwezig:
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siwa Lima

Bijl.:

Op 2^-3-1977 werd van de hr.
het navolgende vernomen:

, ID/Groningen,

Sinds enige maanden is een groep jongeren doende
om alle jongere Molukkers te bundelen in een eenheidsbeweging.
Deze groep is onafhankelijk van de verschillende groeperingen en werkt onder de naam Siwa Lima.
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: Bijeenkomst "Siwa Lima"

7 OKT. 1980

Info:

Bjjl. :

Op.

werd

het volgende vernomen:

Van
werd op 12-8-1980 vernomen dat op 9 augustus in
Nijmegen een landelijke bijeenkomst is geweest van de Siwa Lima
(
) groepering.
Tot deze bijeenkomst was besloten omdat er onder de aanhangers
twijfels waren gerezen over het beleid van m«j.
Men leefde in onze/Heerheid vanwege de berichten welke circuleren omtrent de verbroken relatie met Benin,
uit de VS was
overgekomen, hij moest trachten de
achterban het vertrouwen terug te geven.^
Voorts werd dringend verzocht om financiële steun voor
zonder die sl^éun zou zij haar werkzaamheden niet kunnen afronden.
Op deze biiéenkomst welke werd bijgewoond door circa honderd
personen |ra.s me j.
niet aanwezig.
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3-11-1981

het volgende vernomen:

Bijgaand een schrijven van de Siwa Lima gericht aan de minister
van Binnenlandse Zaken betreffende "beleid en politieke verantwoordelijkheid van de Ned. regering t.^a.v Molukkers1.1.
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Poef/oe* Pimpinan Party Revoloesioner SIWA-LIMA
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«oerat nomor/tghRMS/PPSl/no: 1115/81

Aan:, de Minister van Binnenlandse Zaken
Drs. E. van Thijn
Schedeldoekshaven 20O
1s-Gravenhage.

Krimpen a/d Uasel, 17 september 1981

Onderwerp t Beleid en politieke
verantwoordelijkheid van de
Nederlandse Regering t.a.v.
. ^ 1:
Molukkers.
Mijnheer de Ministerv

'

:

- - .

:

;

..

'

-

"".

Het Front SÏWA-UMA vóór- de nationale-Bevrijding van de Molukken, geeft
TT hierbij, terzake het nevenvermelde beleid en politieke verantwoordelijkheid van d» Nederlandse Regering t.cuw Molukkers te kennen, dat
Overeenkomstig Staatsblad van 21 december 194"? nrv J 570~ de Nederlandse- en
de Indonesische regering, politiek verantwoordelijk zijn voor
het lot van de Molukkers-ia Nederland en, moeten dus ook
verantwoordelijk gesteld worden voor de daar aan verbonden
consequenties,
Krachtens de rechterlijke uitspraken in de jaren 1950/1951 gedaan door
. Nederlands hoogste rechterlijke instanties de Staat der
Nederlanden verantwoordelijk wordt gesteld voor de over—
brengJng, onderhoud, en verblijf van de Molukse ex-Xnil— .
militairen en hun gezinsleden in Nederland»
Echter middels een manipulatie-politiek probeert de Staat der Nederlanden,
via de zgn. "Zelfzorgregeling", zich te ontdoen van haar verantwoordelijk—,
heden voornoemd, door* :
•
•
1 -• gedwongen deelname aan het arbeidsproces
2 . overgaan van woonoorden naar woonwijken
3 » invoering van de faciliteitenwet, waardoor- de Molukkers
worden gedwongen de Nederlandse- of de Indonesische
nationaliteit aan te nemen
4- - de renovatie-politiek
5 . en nu "leren op eigen benen te staan" (verkrijgen van
autonomie in de kerkbeweging) in de vorm. van overdracht
van Rljkskerkgebouwen en moskeeën aan de Molukkers.
Het Front SIWA-LIMA constateert ook, dat bij besprekingen in hét kader van
de- overdracht van Kerken en Moskeeën aan Molukkers, eveneena gemanipuleerd
wordt, door i
t
a — een concept raamregeling- voor de overdracht van Kerken
en Moskeeën te hanteren als een officieel besluit, '

2/voortvloeiende.
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• voortvloeiende uit een préT-concept van de Regering?
;
b -in deze door U gevoerde manipulatie-politiek wordt er- een verdeel-^
en heerspolitiek toegepast welke tot uiting- komt in uw brief
.. "
ÏÏQl» 12082 IV, blad 3 , sub. 4 r de 5e en 6e alinea.
c- -ia bovengenoemd sub. 4 praat U over "vrijwilligheid bij overdracht",
doch erkent U slechts een kerkgenootschap, dat bereid, is voor
over namer welk, beleid past bij bovengenoemd punt b_»
4
Vanwege de door U toegepaste manipulatie-, verdeel- en heerspolitiek, ontstaan
er nu.» zoals bekend, conflicten in de Molukse gelederen»
. '"erHet Front^SIWA-LUïA is van mening, dat deze overdracht van Rijkskerkgebouwen
en moskeeën de situatie zal doen verscherpen»
%
_ :; *
Bij- het tèch doorvoeren van deze overdracht stelt het Front SIWA-LIMA de
Nederlandse Regering; volledig verantwoordelijk: voor- de daaruit: voortvloeiende
consequenties».
...
' . ' . . . ; ... -..—.:_ •:-/ .<-••
Gezien vorengenoemde feiten keur-t het. Front SIWA-LIMA de overdracht- vanKerken en Moskeeën volledig af* Zo ook. om het. feit*, dat. het beleid Overdracht
Kerken en Moskeeën aan Molukkers tot stand is gekomen zonder daadwerkelijke
inspraak van de zij ds van de Molukkers m.a.w, beleid, over en. voor- Molukkeray
maar- zonder- Molukkers:* ^
.
. •.
..
Het Front SIWA-LIMA constateert, nog steedsy^da/t de Nederlandse Regering- in
het verleden en heden ten dage via deze manipulatie-, verdeel— en heerspolitie
de belangen en.de politieke aspiraties van de Molukkers probeert tegen te gaan
met als uiteindelijk, doel deze te vernietigen*
Desalniettemin hoopt het Front SIWA-LIMA, dat de Nederlandse Regering nota
wiX^/nemen van dit schrijven en verzoekt bij deze de Nederlandse Regering
met klem om bij het bepalen van haar beleid t.a.v, Molukkers in de toekomst
rekening te houden met hun belangen in het algemeen en hun politieke aspiratie
in het- byzonder.
'jiNv

-

Hoogachtend,
•LIMA VOOR HE^NATXONALE BKVRIJDIN^VAN DE HOLÜKKEN

,-,•/ y

Hoofd Dept» Politiek
in Nederland

, .Ó/
In afscfir^LtJitef^kenaisneming aangeboden aan:-de Minister van CRM
-Molukse organisaties in Nederland
Correspondentie adres:
Postbus 502
5 UO AM WAALWIJK
Noord-Brabant.
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a fd* Public Relations
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Kepada : Menteri Urusan Dalam Negeri
Drs. E. van Thijn
Schedeldoekshaven 200
* a-Gravenhage.
Krimpen a/d IJssel, 17 september 1!
Pokok :

Beleid dan pertanggung djawabnja Pemerintah Belanda terhadap
Bangaa Maluku.
Taan. Venter! jth,

•

Front SIWA-LIMA untuk kebebasan Bangsa Maluku dengan ini menjatakan m eng ei
pokok jang tersebut diatas int, bahwa
- •
•
S e su ai dengan Staatsblad ttgl- 21 desember 1949, nr» J 570, maka Pemerints
Belanda dan Indonesia bertanggung djawab^se'tjara politiek atas kehidiipan
( nasi b hidup) Bangsa Maluku di Belanda, dan harus djuga bertanggung djawal
atas segala keakibatannja,
Menurut putusan2 hakim dalam tahun 1950/1951 jg diambil oleh Kefaakiman
Belanda jg tertinggih maka Pemerintah Belanda akan bertanggung djawab
mengenal pengangkutan, pengurusan hidup hari2 dari bekas-Knil-militer Banj
Ma luku dengan rumahtangganja selama mereka tinggal dita^ah Belanda.
Dengan perantaran manipulasi-politik maka Keradjaan Belanda telah mentjobi
untuk luput dari pertanggung djawabnja jg tersebut dimuka, dengan djalan
"Zelfxorgregeling ,", melalui :
1. djalan memaksa harus ambil bahagian dalam arbeidsproces
2. mengalih dari kamp2 ke wijk2
3. mengadakan faciliteitenwet sehingga Bangsa Maluku dipaksa
«nengambil kewarganegaraan Belanda atau Indonesia
4. renovasi-politik
5. dan sekarang "beladjar berdiri sendiri" (bebas dalam soa!2
gered Jani) dengan merupakan penjerahan rumah2 gered ja dan
mesdjid2 kepada Bangsa Maluku.
Front SIWA-LIMA djuga melihat, bahwa dalam perundingan2 dalan rangka
'penjerahan rumah2 gered ja dan mesdjid kepada Bangsa Maluku, djuga dimanipi
ïi.rkan melalui :
a. konsep peraturan rangka untuk penjerahan rumah2 gered ja dan
mesdjid jg dianggap seperti suatu putusan jg resmi jg terbit
dari.satu pré-koosep (ko'nsep tjobaan) dari pemerintah;
b. .didalam mendjalankan manipulasi-politik terdapat djuga politj
. memetjah-belah jg ternjata didalam surat Mol. 12082 IV, ^lenba]
bahagian 4, alinea 5 dan 6;
c» seperti ternjata dalam bahagian 4 telah d i bit j arakan mengenaJ
kebebasan dalam penjerahan, tetapi banja dikenal gered ja itu
jg bersedia untuk menerimah penjerahan, sikap mana seauai dengan titik b jg tersebut diatas.
2/Oleh karena.
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Oleh karena politik manipulasi dan memetjah-belah jg didjalankan, timbullah
sekarang seperti ternjata kekatjauan2 dalam masjarakat Maluku»
Front SIWA-LIMA. berpendapat, bahwa, penjerahan dari rumah2 gered ja dan mesdji
akan mempertadjamkan keadaan ini.
Bilamana penjerahan akan tetap dilaksanakan, maka Front SIWA-LIMA. mënganggaj
Pemerintah Belanda harus bertanggung djawab atas segala akibat2 jg terbit
dari padanja.
t
Helihat fakta2 tersebut" dimuka, maka Front SIWA-UMA seanterunja mempertiaiakan soal penjerahan rumah2 geredja dan. mesdjid.
Front SIWA-LIMA -<fjuga menent^ng soal peajerahaa geredja2 dan oesdjid2 ini
kepada Bangsa Maluku oleh karena beleid Pemerintah Belanda dibikin dengan
tidak ada satu permus j awaratan dengan Bangsa Maluku dengan. kata lal n. beleid
mengenai dan untuk Bangsa Maluku tetapi tanpa Bangsa Maluku.
Front SIWA-LIMA tetap berpendapat, bahwa. Pemerintah. Belanda pada waktu jg
lampau dan djuga hingga saat ini melalui-politik'manipulasi, meuetjah-belah,
mentjoba untuk mentjegah kepentingan2 dan idaman2 politik Bangsa Maluku
dengan tudjuan mematikaa soa!2 ini. '
» Walaupun aedemikian Front SIWA-1IMA berharap bahwa Pemerintah Belanda
akan memperhatikaa surat ini dan mohon dari Pemerintah Belanda harus
mengharga kepentingan2 Bangsa Maluku se t j ara umumaja dan idaman2 politiknja
pada chususnja.
.
Dengan hormat,
KEBEBASAN BANGSA MAUJKTT

Kepala Uru-san
Luar Nege.r~'v

pala'Dep. politik
Belanda

lembusan untuk diketahui oleh :
-Menter! CRM
-Organisasi2 Maluku di Belanda
Alamat uhtuk menjurat
Postbus 502
5T40 AM WAALWIJK
Noord-Brabant. •'••••
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: 25 April-manifestatie SIWA LIMA

Op.

6-5-1982

Info:
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werd

het volgende vernomen:

^

Op 2fapril 1982 vond in één van de zalen van het Veemarktcomplex te Utrecht een manifestatie plaats ter herdenking van
de proclamatie van de RMS. Er waren 2 a 300 bezoekers, overwegend jongeren.
Sprekers waren de leidster van de SIWA LIMA-organisatie, mej.
, de Amerikaan, pOROWITZ en een vertegenwoordiger van
onaf hankeli jkheidsbeweg'ing in Tashmir
_ ",
Zowel
als
haalden fel uit naar ir. MANUSAMA
en diens WMTA. Zo zei
o.m. dat het nu voor MANUSAMA
en diens organisaties onmogelijk was zich nog in de VN te
vertonen c.q. te spreken.
Achteraf bleek, dat veel SIWA LIMA-aanhangers züi hadden laten
misleiden door
en de fam.
^ Dezen hielden in
Amsterdam een soortgelijke manifestatie waar zij (ex-SIWA LIMA
leden) veel SL-aanhangers heen "lokten".
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Siwa Lima

Bul.:

op

4-8-1982

werd

herUivolaende vernomen:

is' bezig om op 4-9-1982 een reünie te organiseren vai
men~8wn van ïmahei. Mogelijk zou er tijdens deze reünie een.opvolge]
gezocht worden voor I. TAMAELA, in leven leider van de Siwa Lima.
Volgpas een verhaal zou de opvolger van de "generaal", net als hijzelf, van Amahei afkomstig moeten zijn. Dit geheel vindt plaats
buiten medeweten van mej.
om.
De opbrengst^ van de reünie zal ten goede komen van de werkgroep
Siwa Lima*
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16-2-1983

werd

het volgende vernomen:

De Molukse organisatie Siwa Lima heeft op 13-2-1983
in - of in de omgeving van_- tjtrecht een vergadering
gehouden.
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1} Zo nodig andere rubricering aangeven.
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SIWALIMA-delegatie naar Suriname
Uit
werd vernomen dat een delegatie van het
Molukse "FrgmfeSIWALIMA" op uitnodiging van het Surinaamse
Ministerie van Buitenlandse Zaken op 2k november 1983 een
bezoek aan Suriname zal brengen.
In Suriname zal de Molukse delegatie o.m. delibreren met ambtenaren van BuZa over de "strijd van het Molukse volk tegen
Nederlands verraadI"
De delegatie zal bestaan uit:
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
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Betreft:

7ÓT-

en Suriname
In Siwa-Lima-kring zijn de meningen verdeeld over het'
contact tussen
en (de dictator) Desi
BOÜTERSE.
Zolang de relatie met BOÜTERSE alleen dient ter oriëntatie
op de mogelijkheid van de introducties bij de regeringen
van Z-Amerikaanse staten bestaat daar weinig oppositie
tegen.
Anderzijds wordt pok wel gesteld dat er geen enkel bezwaar bestaat tegen een binding met wie dan ook, zolang
e.e.a. maar gericht is tegen Indonesië.
Overigens heeft
geen uitlatingen gedaan over
haar verblijf in Suriname. Daar werd, zoals gebruikelijk,
nogal geheimzinnig over gedaan.
Noot : Het moet niet uitgesloten worden geacht dat dit
de laatste stuiptrekkingen zijn van de kleine
en onderling verdeelde Siwa-Lima-partij.
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Siwa Lima in Hoogeveen
In Hoogeveen is de aanhang ran de Siwa Lima geslonken tot
slechts 2 gezinnen, t.w. de families
en
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