21 Zuid-Molukse Jongeren Organistie (tab samenbundelingsbespreking)

ACD/

Dupl.
Daium:

9 O KT. 1970

Bijl.:

Verbinding: No. 12.
Doas.: 170/176-1.
Onderwerp: Demonstratie van Zuid-Molukkers.

30 september 1970.

Door een tijdelijk gevormd actiecomité van
Zuid-Molukse jongeren, leden van de Badan Persatuan
van de EMS,, werd voor 1500 deelnemers vergunning gevraagd tot het houden van een demonstratie te ' s-Graver.
hage.
Het doel van deze demonstratie was de 33 gevangengehouden Zuid-Molukke.rs in het Huis van Bewaring
te Scheveningen te doen blijken, dat zij door hun groej
genoten niet zullen worden vergeten*en duidelijk te
stellen dat de belofte van de Nederlandse regering om
met de BMS-leiders over het EMS-probleem te spreken,
moet worden nagekomen. Het doel was tevens te zorgen dt
de strijdgeest van de 33» ondanks de enorme psychologische druk tijdens de verhoren, niet gebroken wordt.
Bij de aanvraag van de vergunning werd door
de organisatoren uitdrukkelijk gegarandeerd, dat de betoging eea ordelijk verloop zou hebben, in verband waa;
mede voor een eigen ordedienst zou worden gezorgd.
Op 26 september 1970 te omstreeks 9-00 uur
kwamen naar schatting ruim 3000 Zuid-Molukkers die afk<
stig bleken te zijn uit verschillende plaatsen in Nede:
land, op het Malieveld te fs-Gravenhage bijeen.
Het aantal deelnemers bestond hoofdzakelijk
uit jongeren', een deel waren oudere personen en ook
Nederlandse meisjes of vrouwen werden hier tussen opgemerkt.
Toen de deelnemers op de Boorlaan voor de
mars naar het Huis van Bewaring opgesteld stonden, wer
reeds een zeer opgewonden en agressieve stemming onder
groepen jongeren geconstateerd en hun houding beloofde
reeds toen geen rustig verloop van deze demonstratie.
Een Zuid-Molukse zegsman sprak tegenover rap
porteur zijn vrees uit, dat het bij de strafgevangenis
wel eens uit de hand zou kunnen lopen, omdat de KPK
niet iedereen in de hand had.
Op het Malieveld werden passerende politiefunctionarissen uitgejouwd en de ruiters van de berede
brigade werden bij herhaling begroet met de woorden
"vuile schooiers".
- Te -

- 2Te omstreeks 9-30 uur zette de stoet zich in
beweging)Om langs een tevoren vastgestelde route naar
het Huis van Bewaring te Scheveningen te lopen.
Naast bijzonder veel RMS-vlaggen droegen de
betogers enkele spandoeken met zich mee, waarop de leuzen stonden:
"We want freedom"; "33 gauw er uit of duizenden er in"; "De Jong en Luns, Wassenaar was maar een
voorproef".
Tijdens de mars werden behalve het gebruikelijke Mena....Muria, kreten gehoord als "Luns klootzak"
en "Revolutie".
Toen de stoet in de nabijheid van de strafgevangenis was gearriveerd, traden enkele tientallen demonstranten uit de optochtformatie met de kennelijke be
doeling om de hoofdpoort van de strafgevangenis te bestormen.
Bij de schermutseling, die hierop volgde, vie
len oader de politie de eerste gewonden; een Hoofdinspecteur van Politie werd zelfs zwaar mishandeld.
Volgens programma zouden de demonstranten gedurende 15 minuten vóór het Huis van Bewaring halt mogen houden om aldaar enkele liederen ten gehore te bren
gen en pakjes en brieven bestemd voor de gevangengehouden 33 Zuid-Molukkers bij de poort af te geven.
Spoedig bleek dat de sfeer onder groepen jongeren tot het uiterste gespannen was. Door hen werd bovendien provocerend opgetreden, er werd met stenen gesmeten in de richting van het gevangenisgebouw, waarbij
een ruit sneuvelde^en ook de opgestelde politieruiters
en andere functionarissen werden door de opstandige Ambonezen met stenen bekogeld.
De politie verloor haar zelfbeheersing niet e
liet het herstel van de orde over aan de ordedienst van
de Zuid-Molukkers (de KPK).
Het bleek echter dat de jongelui de orders va
hun KPK totaal negeerden en het smijten met stenen eerder toenam dan afzwakte. De opdracht van de organisatoren om door te lopen naar de bussen, die hen naar Hilversum zouden voeren voor de landelijke bijeenkomst,
werd niet opgevolgd.
De provocerende houding van de Zuid-Molukkers
nam een zodanige ernstige vorm aan, dat een optreden
van de politie niet kon uitblijven.
Er volgde een zeer fel gevecht tussen politie
en ongeveer 100 Zuid-Molukkers, die de dikke vlaggestok
ken en zelfs messen als wapen hanteerden en de politie
met grote en kleine stenen bekogelden.
Tijdens dit gevecht zijn vele zwaar en licht
gewonden gevallen, de meesten onder de politiefunctions
rissen en enkelen onder de Molukkers.
Verschillenderjonder hen droegen tijdens dit
gevecht de rode lint (kain bèrang) om het hoofd, hetgeen betekent dat de dragers een krijgsdaad verrichten.
Hierbij wordt aangetekend dat de Ambonese ordebamarders hun uiterste best hebben gedaan om de opstandige jongelui van hun agressieve daden te weerhoude
doch zij slaagden hier niet in.

- Van -

- 3Van de zijde van de oudere Ambonezen werden
verschillende uitingen van afkeuring aan het adres van
deze jeugd gehoord.
Te ongeveer 12.50 uur kwam een eind aan deze
Zuid-Molukse betoging.
E3ZNDE.
/•-

L>upl,

Datum: 1 *» OKI, 1970
•*.*

RAPPORT VAN C

AAN

: CFO

NR.

15.10.1970
• 10.197
BETR.: Ontmoetingsplaats agressieve Ambon. jongeren

werd op 28.8.70 het navolgende
vernomen:
Een ontmoetingsplaats van agressieve Ambonese jongeren
is het café "Don Quichot" te Arnhem.

Dupl.
Datum: 2 5 D Kt 1370

RAPPORT VAN C
AAN

:

Nr.

: 10.276

3str. :

GFO

23.10.1970

Deraonstrqties Ambonezen te Hilversum.

Op 2^-9-1970 werd via de I.D. Nijmegen het" volgende
vernomen.
Brigadier

van de politie Nijmegen heeft
vernouen, dat op
zaterdag 2o september uit de woonwijk Mijiaegen 4-Ü jongeren
per bus naar Hilversum zullen gaan.
Ook uit Gennep zal een aantal jongeren op 26/9 naar Ililversur
gaan.
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HAPPORT VAN C.

Dupl.
Dalum:

AAN

:

CFO.

No.

:

10.32**

Betreft

2 9 OKT, 1970

Bijl.:

28.10.1970

Guerrilla activiteit Ambonezen.
werd op 08.10.1970

het navolgende vernomen.
In verscheidene Kampen zijn jongeren (zowel B.P. als A.P.B.V
doende om kleine groepen te vormen die dan guerrilla-activiteit zullen gaan ontplooien. Deze activiteit zal gericht zij
'
\p zeer verschillende objecten;
nesische-kantoren, etc.
Men zal uitsluitend objecten aanvallen waarbij succes verzekerd zal zijn als gevolg van zwakke bewaking/beveiliging,
etc.

Ter aftesting van de zwakheid van de objecten die in aanmerking komen zijn speciale " Kernen" in oprichting die tot
taak hebben de objecten te observeren.

vM.
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Verbinding 1Qq,
Datum
Nummer
Evaluatie

26 oktober 1970
652/70 ID

Contacten Zuid-Molukse Jongeren en Vrijheidsschool Black Panther.

vrijdag, 23 oktober 1970,
samenkomst in «Frascat^» te Amsterdam, bericht
ik U het volgende.

De aanvang van deze samenkomst was geplanned te 19.30 uur. Het
tijdstip van aanvang werd echter verlaat doordat een aantal jonge Zuid
Molukkers uit de kampen Moordrecht, IJsseloord en Assen, die de samenkom
wilde bijwonen, dit zou zijn belet door de politie. Toen men tot 20 30 u
gewacht had, nam de samenkomst een aanvang zonder dat deze jongeren aanwezig waren. Ook de na de samenkomst geplande demonstratie ging niet doe
omdat deze jongeren nog niet gearriveerd waren. Uit de kampen IJsseloord
Moordrecht en Assen zijn in het verloop van deze avond geen Zuid-Molukse
Jongeren gesignaleerd.
Op de bijeenkomst werd het woord gevoerd door een Ambonnees, een jonge
man, met een leeftijd van 20 tot 22 jaren, die uitleg gaf van de bedoeli
van de aktie. Hij deelde de"vergadering" mede dat Manusama en Tamaela ir
de afeelopen twintig jaren niets gepresteerd hadden. Daarom gingen de je
geren nu hun eigen weg en gingen zelf acties voeren. Buiten
waren op deze vergadering slechts twee ouderen aanwezig. Verder bestond de"vergadering'' uit plus minus twintig Ambonnese jongelui en de re
was Nederlander.

2e

blad

Ter vergadering verklaarde een jong Nederlander, die eerstdaags zijn mi3
taire dienstplicht moest vervullen, dat hij achter de zaak van de ZuidMolukkers stond en dat hij bereid was na zijn inlijving "iets" te doen.
Wat dit "iets" betekende, werd niet verder besproken.

Tenslotte werd er nog gewag gemaakt van een op 31 oktober 1970 te 13.30
uur in "Paradiso" te Amsterdam voorgenomen vergadering.
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CO
Drtum:

1 O FEB. 1871

BijL:

RAPPORT VAN C

AAN

: CFO

NR.

:

11083

10-2-1971

BETR.: Projectgroep Zuid-Molukken
BIJL.:

Op 19.1.71 werd
ver-

nomen:

dat op 26.1.71 door de "Projectgroep
Zuid-Molukken" op de Graaf Florisstraat 58 te Rotterdam
(Sociale Academie) een discussieavond zal worden gehouden.
Als sprekers zouden worden uitgenodigd
Ir MANDSAMA
i
van CRM
Prof. E. UTRECHT

en

" I.D. ïïo. 906
Betreft: Heeting Projektgroep "Zuid Molukkert'
en MASOHI-stichting, gehouden te Rotterdai

EVALUATIE;

-6 H*v. 1ü?ü
Hiermede bericht ik U het volgende.
Eind september 1970 is door 5 studentes van de
Sociale Academie, gevestigd Graaf Flórisstraat 58 te
Rotterdam, een"projektgroep "Zuid Molukkers" opgericht
De voo'rnaamste reden om deze "projektgroep" op
te richten was het feit dat er te weinig communicatie
is tussen de Nederlandse bevolking en de Zuid Molukkei
waardoor laatstgenoemden een geïsoleerde groep dreiger
te worden.
De "projektgroep" organiseerde in samenwerking
met MASOHI, stichting voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk, gevestigd te Alphen a/d Rijn, een meeting op vrj
dag 30-10-1970 in de aula van de Sociale Academie onde
het motto: "KOÏ'MUIIKATIE MLUKU-NEDERLAND".
Deze meeting was o.a. aangekondigd in diverse
plaatselijke dagbladen.
Aan de bezoekers van de meeting werd een progrs
ma afgegeven.

Van het in het programma aangekondigde forum mas
ten in i.eder.tgeval deel uit:
De aangekondigde TOI-IASOAl Pryda,icon ni<
aanwezig zijn in verband met ziekte. In haar plaats w;
blijkens aankondiging een vertegenwoordiger van de
Zuid Holulcse jongeren aanwezig, die echter verklaarde
als persoon te zullen spreken.
Aanwezig waren ongeveer 60 personen, waaronder
40 Zuid Holukkers, meest jongeren.
In de loop van de avond groeide het aantal personen tot ongeveer 80.
2en studente opent te 20.15 uur de bijeenkomst
en deelt mede, dat de projectgroep is ontstaan uit ee]
aantal 1e jaars studentes van de Sociale Academie. Zi
hoopt dat deze avond bijdraagt om het probleem van de
Zuid Holukkers enigszins op te lossen.'

—2—
Vervolgens geeft zij het woord aan
In een "betoog van ongeveer 20 minuten geeft hij
een historisch overzicht over de strijd van de Zuid
Molukkers in Indonesië, de komst naar Nederland en de
opname van de Ambonezen in de diverse kampen. (Opmerking I.D.: Door enkele aanwezigen later aangeduid als
concentratiekampen).
Hij deelt verder mede dat van de zijde van de
Nederlandse regering geen enkele verbinding tot stand
is gebracht met de .-.mbonezen en deze in feite aan hun
lot zijn overgelaten. De communicatie tussen de Hederlandse regering en de Ambonese bevolking ontbreekt ten
ene male. Het is dan ook noodzakelijk dat de regering
iets aan deze situatie doet om tot wederzijds begrip
te komen.
De belangstelling v/elke nu is ontstaan is een
gevolg van de explosieve situatie waarin Inans verkeert.
De komst van Suharto naar Nederland, de actie
van de Zuid lïolukkers in V/assenaar, waar helaas een do
de viel te betreuren, de rellen in Schevcningen en het
optreden van de politie in het kamp IJsseloord, dit al
les heeft bijgedragen tot een situatie die niet houdbaar is.
Met name de Zuid Molukse jongeren hebben een
groot gevoel van onbehagen ten opzichte van de Nederlandse regering. Men wil een duidelijke erkenning als
lid van het Nederlandse volk. Het is een vereiste dat
de Nederlandse bevolking geïnformeerd wordt over de to
stand van de Ambonezen.
Men dient echter goed te beseffen, aldus spreker, dat de Ambonees vecht voor een ideaal. De Ambonezen willen als onafhankelijke staat een goede buur zij
van Indonesië.
Vervolgens wordt het v/oord gegeven aan KNOT, G-.
van de Stichting Door de Eeuwen Trouw.
Hij leest een schrijven voor, vermoedelijk door
hemzelf opgesteld, waarin hij kritiek levert op het
beleid van de Nederlandse regering met betrekking tot
de Ambonezen. Hij wijst er op dat de 33 gevangenen in
Scheveningen geen misdadigers zijn, maar politieke gevangenen.
Hij houdt eveneens een kort historisch overzich
en deelt mede dat de strijd op Geram nog voortduurt in
de vorm van een guerilla. De bezetters van de Zuid Molukse eilanden zijn echter vertegenwoordigers van een
militair regiem en de plaatselijke bevolking wordt dan
ook uitgebuit.
Hij vraagt zich verder af in hoeverre de overheid lering heeft getrokken uit de gepleegde daden.
Andere wegen dienen gezocht te worden om tot een juist
begrip te komen.
Met name de Zuid Molukse jongeren hebben ernsti
bezwaren tegen het huidige beleid en eisen dan ook:
Contact tussen de Nederlandse regering en de R.M.S.;
Daadwerkelijke erkenning;
V/ettelijke regeling van de <rechtspraak (?);
Inspraak bij de overheid.
Hij wijst er verder nadrukkelijk op dat de Offi
cier van Justitie te 's-Gravenhage, die de zaak tegen
de Zuid Molukkers behandelt, in 1966 reeds verklaard
heeft dat de zaak van de Zuid Molukkers een hersenschi
en een troep is.
De Zuid Molukse jongeren zullen op de Nederland

-3regering en op de politieke partijen druk blijven uito
fenen om tot een oplossing te komen.
Na dit "betoog volgt een pauze van ongeveer 20
minuten.
Vervolgens wordt eerst het woord gegeven aan ee
vertegenwoordiger van de Zuid Molukse Radicale Jongere
Groep, die deel "blijkt uit te maken van het aanwezige
publiek.
Hij verklaart kort en bondig dat de Zuid Moluks
jongeren zich altijd soepel hebben gedragen, doch dat
de heilig verklaarde vrijheidsstrijd thans door het
slijk is gehaald. Als de Nederlandse regering niets
doet, zullen de acties blijven doorgaan.
Vervolgens wordt het woord gegeven aan
Hij somt allereerst een aantal punten op waarom
Zuid Molukse jongeren nu actief zijn.
Zij nemen het bedrog niet langer;
Sr is verraad aan de .longeren gepleegd;
Onderdrukking van de Zuid Molukkers in Nederland;
De politieke gevangenen in Y/assenaar.
Hij wijst er op dat de jongeren veel willen opofferen voor de strijd van de Zuid Molukken. Het gesprek tussen Luns, de Jong en de R.H.S. is bijzonder
teleurstellend geweest. De rechten van de Zuid Molukkers worden bedoezeld. Als voornaamste oorzaak noemt h
de overeenkomst tussen de Nederlandse en de Indonesische regering. De financieel-economische aspecten wege
veel zwaarder dan het probleem van de Zuid Molukken.
De leiders van de Zuid Molukken proberen de jon
geren in de hand te houden doch dit is bijzonder moeilijk, omdat de jongeren de problemen anders zien.
Hierna wordt gelegenheid gegeven voor discussie
de
1:
2:
3:
4:

geeft een uiteenzetting over de binding van de Zuid
Molukkers met Nederland. Hij haalt verder de politiële
actie in IJsseloord aan en keurt dit af. Ziet als persoonlijke oplossing de volledige opoffering van het ge
hele volk.
Hij haalt aan dat Biafra in haar strijd ten onder is gegaan, doch dat Israël overeind is gebleven.
hierna het woord voerend deelt
mede, dat de 1e ronde voor de Zuid Molukkers verloren
is gegaan, doch dat de laatste ronde gewonnen kan worden. Het zal een langdurige strijd zijn die veel uithoudingsvermogen zal vergen. Het is echter noodzakeli;
dat niet alles ineens gegeven wordt, doch geleidelijk
dient te geschieden. De strijd van de Zuid Molukkers
past in het gehele complex van vrijmaking van de Aziatische volkeren.
In het verdere verloop van de discussies komt
naar voren dax er thans nog op de Zuid Molukken strijd
gevoerd wordt, v/elke gesteund wordt vanuit Nederland.
Tevens wordt er op aangedrongen het contact mei
Nederlandse jongerengroeperingen te bewerkstelligen er
deze jongeren op de problemen van de Ambonezen te wijzen.
Op een vraag aan één van de forumleden of de
Ambonezen uit Nederland terug zouden keren naar Ambon,
indien dit onafhankelijk wordt, wordt niet bevestigend
-4-

-4geantwoord. Vele Ambonezen zouden echter "bereid zijn d
welvaartsstaat Nederland te ruilen voor de verarmde
Zuid Molukken.
Aan het einde van de discussies wordt nog kritiek geleverd op het "beleid van de Stichting Door de
Eeuwen Trouw. Leze stichting zou te weinig gedaan hebben aan informatie.
KNOT, G.,
geeft deze kritiek toe en soia
diverse moeilijkheden van de stichting op. Met name da
deze stichting gezien wordt als een rechtse organisati
vindt hij een bezwaar. Persoonlijk vindt hij de naam
van de stichting niet juist en zou deze graag verander
zien. Tevens komt in de discussies naar voren dat de 3
gevangenen in Scheveningen een gevolg zijn van het beleid van de ïïederlandse regering ten opzichte van de
Zuid Holukkers. Deze gevangenen moeten dan ook zo spoe
dig mogelijk v/orden vrijgelaten.
De discussie verzandt tenslotte volledig en ein
digt in het uiten van losse en nietszeggende kreten.

Conclusie:
De bijeenkomst had een vrij rustig verloop. Toe
moet worden vastgesteld dat met name de jongeren radicaler van opvatting zijn dan de meeste ouderen. Als bi
voorbeeld de overval in V/assenaar ter sprake kwam werd
vooral door jongeren opmerkingen gemaakt als "doorgaan
"daar hen je wat aan" e.d. EINDE.
AAN B.V.D.

•'•Al.x

Datum:.

1 7 HOU 1970

RAPPORT VAN C.
Aan
No-

: CFO.

10.500
Betr.: Sabotagetraining van Ambonezen.
:

16.11.1970

werd op 28-10-1970 het navolgend)
vernomen,
A. Kleine groepjes Ambonese jongeren van Moordrecht begeven
zich wekelijks voor een verblijf van 3 dagen naar Amsterdam
voor het volgen van een sabotagetraining, welke wordt gegeven door de "Vrijheidsschool". Films over sabotagetechnie
worden door de "Vrijheidsschool" aan Ambonezen uitgeleend
,om thuis te vertonen.
B. In de omgeving van de Ambonese kleuterschool in de woonwijk
Moordrecht zijn een aantal linkse affiches opgeplakt
(MAO, MARX).

ACD/
Dupi.
Datum:

1 9 N G V, 1S70

RAPPORT VAN C.

Aan

: CFO

No. : 10.557
Betr.: PATTYMURA-beweging.

Op 9-11-1970 werd via de I.D.

19.11.1970

vernomen

dat
enige leden varf '•dè"ïATTYMUEA-beweging uit Indonesië thans in
Nederland zijn.
De PATTYMURA-beweging
is een ondergrondse Ambon«
guerrilla-organisatie, die na de uitroeping van de RMS, op
Java werd opgericht.
Wat de leden van genoemde beweging in "ederland komen doen,
is

niet bekend.

1 9 NOV, 1870

RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

NR.

: 10.566

19.11.1970

BET i'..: Ambones e aangelegenheden

werd het navolgende vernomen op 11.9.70:
Het Ambonezen-probleem in Nederland is in tweeën te
splitsen:
a) Het door de leiders aangewakkerde idealisme van de
ouderen (8MS)
b) De gevoelens Van maatschappelijk onbehagen bij de
Ambonese jeugd, dat zich uit in radicalisme Tin
feite dus een Nederlands (Europees) maatschappelijk
probleem.).
T.a.v. punt a) kan gesteld worde-., dat beide stromingen
(3F en APSMS) hetzelfde doel nastreven; met dien verstande, dat
- de 3? niet democratisch is, hetgeen o.ni» blijkt uit
het feit, dat HANU3AMA zich zonder meer "president"
noemt.
" Dit in tegenstelling tot de AF3MS, waarvan TAMAELA
zich de "voorlopig president" noerr.t en ook spreekt
van zijn "noodregering".
- De v/i j ze waarop de 3P actie voert is ook altijd onbehoorlijk, omdat zij steeds weer de Nederlandse regering
beticht van verraad tegenover A.mbon en in dit verband
de zaken scheef en overtrokken voorstelt.
'De A.PRM3 daarentegen heeft nimmer tegen de Nederlandse
regering geageerd en stelt zich op het standpunt, dat
al haar acties uitsluitend gericht dienen te zijn tepcen de RI.

-2-

-2-

;7at punt b) betreft is te stellen, T1S.T ÖVêï1 het algemeen
het zgn. RMS-ideaal de jeugd niet aanspreekt.
?el wordt bij de (radicale) acties dit ideaal
gebruikt
als "kapstok" en ook wel om de ouderen een genoegen te
doen.
De Ambonese jeugd
f>e Ambonese jongeren bezitten een gevoel van onb^liagfia.
dat is gevormd door een complex van factoren, die in de
20 jaar verblijf in Nederland optraden.
Deze zijn:
a) het gedrag van de ouders, waarbij getracht \verd de
jeugd te isoleren van ae "Nedernndse samenleving. Dit
lukte niet heienaal omdat de jeugd Nederlandse scholen
bezoekt en omgaug heeft met Nederlandse jongeren. Dit
alles maakte dat zij in een voortdurend conflict leven.
.^an de ene kant zijn zij Ambonezen, aan de andere kant
voelen zTj zich aangetrokk_en door ie tiederlandse samenleving ejn willen hierin thuishoren/opgenomen v/orden.
b) absoluut onvoldoende maatschappelijke begeleiding van
de zijde van C2M of Gemeentelijke Sociale Dienst.
c) verwijdering tussen ouders en jeugd doordat sij elkaar
niet meer begrepen. De jeugd heeft meer educatie en daardoor begrip voor het fe*Lt,_ dat het ideaal van de oude_r_eji
(RMS) geen haalbare kaart is.
d) de jeu^d is recalcitrant eu werd beïnvloed door radicale
stromingen. !ïi«rbij ~zfïjn zij geïnteresseerd in zowel
linka- als rechts radicalisme.
Het gevolg van dit alles is
- dat de ouderen geen vat meer hebben op de jeugd;
- dat ook het bestuur (doorgaans ouderen) van de Anbonese
organisaties de jeugd niet neer bereikt;
- dat hierdoor allerlei vormen van radicalisme door de jeugc
bedreven, niet voorkorten kan worden door de leiders van
de organisaties.
De acties van de jeugdgroepen hebben dan ook niets uitstaande met activiteiten van de organisaties.
De zgn. K?K-ordekorps- heeft dan ook geen invloed op deze
jeugdgroepen.
Deze g a s. n hun eigen weg en bewandelen hierbij niet de v/eg
zoals die in een. democratie pas.t.
MANUSAHA en TAMAELA •
a) Bij de radicale jongeren heeft MiNUSAMA afgedaan, omdat ',
hij niets hoeft bereikt en ?.ijn acties uit niets anders
bestaan dan uit leuzen en verwijten aan de Nederlandse
regering. Nimmer heeft hij een daad gesteld of zich in
die zin uitgelaten.
b) TAMASLA wordt door de jeugd meer geaccepteerd, omdat hij
altijd heeft gesteld, dat de i?M;"5 tot stand moet komen,
desnoods met gebruikmaking van geweld, dit net de restrictie dat di~c geweld tegen Indonesië gericht""moet zijn.

Voor de jeu^d. (dus ook voor de radicalen) is het HMS-ideaal
oninteressant en v/crdt slechts gebruikt als kapstok ter motivering /rechtvaardiging; van hun acties en ook r?ls een vorre
van ^este a.an de ouders.

ACD/

Dupl:

L

: 2 5 NÖV, 1970

RAPPORT VAN C.

AAN

:

CFO.

No.

:

10579

Betreft :

23-11-1970

Groepering "Vrije studerende Ambonese Jeugd"
in oprichting.

werden op 16.10.1970
de navolgende gegevens verkregen.
In het Kamp IJsseloord, onder leiding van mejuffrouw
wordt gewerkt aan de oprichting van een organisatie Ctiannen <
B.P.); genaamd : " Vrije Studerende Ambonese Jeugd"'
Bedoelde mejuffrouw
-Hoofd K.P.K.

vM.

wordt genoemd als plaatsvervangei

ACD/

Oupi.
OMurn:

RAPPORT

VAN

AAN

: CFO

No.

: 10656

3 DEC, 1970

C

2-12-1970

Betr.: Plaatselijk Ambon. aangelegenheden.

Op 24-8-1970 werd van politie Alphen a/d. Rijn
het navolgende vernomen.
In Alphen a/d. Rijn is een Molukse woonwijk.
De bewoners zijn vrijwel allen aanhangers van MANUSAMA;
een enkeling is aanhanger van TAHAELA.
De wijkraad bestaat uitsluitend uit MANUSAMA aanhangers .
Er is een jongeren organisatie die culturele belangen
behartigt; genaaméj M ASO Hl.

TS.

L>aïum:

RAPPOHT VAN C
AAN

: CFO

NR.

: 10.?V?

1 1 Of C, 1970

10 december 1970.

BETR.: Zuidmolukse jongeren

Op 25.11.70 werd

van
vernomen:

dat hij gisterenavond (24.11.70) had
gezien, dat een groep van + 12 man (Zuidmolukkers) van
ca. 19 jaar, militaire oefeningen (o.a. exercitie) in de
Ambonezenwijk te Woerden hielden.
De groep stond onder leiding van de in Woerden woonachtige

ACD/

Dupl.
Daten-

Kyy&oqft
•' •'
• 2 <r DEC, 1970

RAPPORT VAK C.

Aan

CFO.
10.81*6

**,

23*12.1970
No.
Betr.: Ambonese jongeren vertegenwoordigd op de bijeenkomst
van de "Vrijheidsschool" in "Paradiso" te Amsterdam op
28-11-1970.
.

Om 1^.15 uur is de vergadering geopend door een
Nederlandse jongeman die de aanwezigen opriep om,
indien men niet langs legale weg zijn doel kon bereiken, men
over moest gaan tot gewelddadige acties.
Hij kondigde tevens de komst van twee leden der "Black Panthe
beweging aan. Deze lieden zijn
echter niet verschenen.
, *'f!
Wel sprak een neger, die aangekondigd was geworden^ls
v_ar&&gffnwoördiger van de UNITA (afkomstig uit Ango
&*er d5 strijd in Portugees Angola en vergeleek deze strijd m
die der Zuid-Molukkers. Hij hield zijn betoog in het Ungels,
hetgeen door de eerste spreker vertaald werd in het Nederland
Tevens werd een film over de guerillastrijd in Angola vertoon
Hierna heeft een
Zuid-Molukker gesproken,
wiens betoog voornamelijk inhield een oproep tot eenheid onde
de Zuid-Molukkers.
Volgens bron waren in Paradiso + 50 Nederlandse jongeren en
ca. 200 Suid-Mölukkërs, waaronder enige ^3uid-Molukse meisjes.
Bron had slechts twee oudere Zuid-Molukkers (+ V? jr.) waargenomen.
+ 15 Z-Molukse jongens uit Woerden waren in Paradiso aanwezig
dezelfde als die ook op 31-10-1970, de bjjeenkoms
van de "Vrijheidsschool" hadden bezocht.

Het was
opgevallen dat er geen Zuid-Molukkers uit
Alphen a/d Hijn, Breukelen en Moordrecht aanwezig waren.
Zo
vernam waren de jongeren uit
Moordrecht door de ouderen aldaar verboden naar de vergadering
in ParadiBO te gaan.
Tijdens de hiervorengenoemde filmvoorstelling en direct daarna
was het grootste gedeelte der aanwezige Zuid-Molukkers vertrokken en hadden het einde der vergadering niet afgewacht.

ACC/ VQSS15S

DEC, 1S70

RAPPORT VAN C.
Aan

: CFO.

No.

: 10805.

23-12-1970

Betr.: -V.O.C. der Zuid-Molukkers,

Op 30-11-1970 werd
vernomen
dat er onder de Suid-Molukkers in Nederland
een nieuwe stroming is die zich de V.O.C, noemt en als doel
heeft om te ageren tegen de "Vrijheidsschool".

Verbinding: No. 12.
Doss.: 170/176-19.
Betreft: Hongerstaking door Zuid-Molukse jongeren.

16 december 1970,

~' jlagen:
Vanaf woensdag 9 december 1970 te 10.30 uur t<
zondagmorgen 13 december 1970 te 8.00 uur zijn onderstaande Zuid-Molukse jongeren met toestemming van de Bvu
gemeester van 's-Gravenhage in hongerstaking geweest op
het Binnenhof, links van de trap die toegang geeft tot d<
Ridderzaal. Bedoelde jongeren zijn genaamd:

Tijdens bovengenoemde periode stond tegen de
muur van de Ridderzaal de Zuid-Molukse vlag en een span
doek waarop het volgende stond vermeld: "DS ZUID-MOLUKK
WORDT - 1. ONDERDRUKT - 2. UITGEBUIT - 3. GEDISKRIMINEERD - OPLOSSING R.M.S.". Tevens waren ter plaatse
manifesten neergelegd die door voorbijgangers kon
den worden meegenomen. Hiervan werd veelvuldig gebruik
[gjgdnmidifc gemaakt.
Op zondag 13 december 1970 te 8.00 uur werdea
genoemde hongerstakers door de politie bevolen hun beto
ging te beëindigen. Hieraan werd door hen geen gevolg
gegeven; zij bleven ter plaatse liggen.
In opdracht van de politie zijn zij toen per
ambulancewagen van de G.G. en G.D. voor onderzoek overgebracht naar het Gemeenteziekenhuis aan de Zuidwal.
- Nadat -

— 2—
Nadat aldaar was gebleken dat zij geen nadelige gevolgen hadden ondervonden van hun hongerstaking, zijn zij
allen heengezonden.
Het doel van hun betoging is geweest de aandacht te vestigen op de strijd van de Zuid-Molukkers
voor een onafhankelijke republiek»
Het verzoek om vergunning tot het houden van
deze betoging was bij de politie mondeling gedaan op
9 december 1970 door
en
'EINDE.i

Gemeentepolitie
Assen.
Dupi.
Daluur,:

Betreft, Aanplattins

ïa„

6 JAN, 1971

Ul je tt en door Zuid MoluXae Jon*

I.D. 1/1970.
Bijlagen:

«l j jan
te worden „.dat z i ^ e n strafv^Jen."

*«.

•*lrt«l

001*een

ioor

voorgedaan.

Assen,J.1.171.

"

lljBf

dat
4ie"

geen bijzonderheden

V-61.

am:

RAPPORT VAN G.
Aan

1 8 JAK, 1971

< -' !"

: GFO.

No. : 10.9**
19.1.1971
Betr.: Pamfletten van Zuid-Molukkers.

Op ^-1-1971 werd van politie Assen het navolgende vernomen.
In de nacht van 2-1-1971 werden te Assen pamfletten aangeplak
waarvan de tekst luidt:
"Wij eisen de vrijlating van de Zuid-Molukse politieke
"gevangenen".
De ondertekening luidde: "Links Zuid-Molukse jongeren".
De
^plakkers werden door de politie aangehouden; ze zijn
genaamd:

ACD7

Dupl.
Datum:

1 8 üAU 1971

Bijl.:

RAPPORT VAN c
AAN

: CFO

No.

:

10.952

19.1.1971

Betr.: Kerkdienst i/d Molukse Kerk te Moordrecht.
Bijl.:

Op 27-12-1970 werd een kerkdienst in de Molukse Kerk
te Moordrecht georganiseerd door de A.M.G.P.M.B., afd. Moordrecht
Er waren + 100 aanwezigen w.o. een aantal Amerikanen, vermoe^deli;
studenten7 die waren uitgenodigd door
Voorts waren er nog een aantal Nederlandse gasten.
Tijdens de bijeenkomst is op geen enkele wijze politieke
propaganda gemaakt of gesproken over de Ambonese kwestie.
Het geheel maakte een bijzondere positieve indruk.

F

ACD/
DopL

'i.m; 2 2 JAN, 1971
Bijl.:
RAPPORT VAN C

AAN

: GFO

NR. : 10.968
BETR.: "Ambon-avond", Culemborg

22.1.1971

op 1.1.71 een "Ambon-avond"
die gehouder
werd in de sporthal te Culemborg.
Hier waren enige honderen Zuidmolukse jongeren aanwezig, die
uit alle delen van Nederland naar Culemborg waren gekomen.
Volgens
zijn zulke avonden bij uitstek geschikt voor
de radicale jongeren om contact met elkaar te hebben.

Dupl.
Datum:

2 7 JAN, 1971

Bijl.:

RAPPORT VAN C
AAN

27.1.71

: CFO
%

NR. -: 10972
BETR.: Perkumpulan Tjenké Mudah

Op ^23.12.70 is
toevalligerwijs in de gelegenheid om
ongemerkt een gedeelte van een gesprek te beluisteren, ge
voerd door vier Zuidmolukse jongeren, die elkaar in het
centrum van de stad Utrecht, tijdens één der koopavonden
ontmoeten.
Het gesprek wordt gevoerd in het Maleis.
verneemt o.a. de naam "Perkumpulan .Tjenké Mudah" (=
club of vereniging jonge kruidnagelen).

In welk verband deze naam werd genoemd kon
worden vastgesteld.

niet

ACO/

2 7 JAM. 197t

RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

NR.

:

27.1.71

11007

BETH.: Zuidmolukkers te Gennep

Op 18.1.71 werd
vernomen
dat de Zuidrnolukse jeugd te
zeer verbolgen is over de controle van de BVD 'op "3e
Zuidmolukkers.
De jeugd van de Zuidmolukken was ter ore gekomen, dat
de 3-/D met foto's van de relletjes -voor de gevangenis
van Scheveningen- in september 197^ het land rondreist om
de personen te identificeren, die aan genoetnd^relletjes
hebben deelgenomen.
Genoemde jeugd vond het de-nocratischer indien de BVD
in e<?n open gesprek (met de jeugd) tot identificatie van
de deelnemers zou komen.

RAPPORT VAN C.

Aan
No.

: CFO.
: 11266.

, m . i 1 mi] i97i

Daium :

BBS.:

10-3-1971

Betr.: Pemuda - B.P.

Van

werd
vernomen op 16-2-1971.
Klke dinsdag wordt te Assen in het Molukse Kerk/wijkgebouw
vergaderd door de Pemuda - B.P.

ffACD/
Dupt.
Datum:

Bijl.:

Verbinding: No. 12.

31 maart 1971.

Doss.: 170/184.

Onderwerp: Colportage met bulletin "Zuidmolukkers".
Bijlage:
Op maandag 29 maart 1971 werd in het gebouw
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een openbare
vergadering gehouden door de Vaste Kamercommissie voor
G.R.M, van Ambonezenzorg.
De publieke belangstelling voor deze vergade
ring was gering. Op de publieke tribune zaten meest
Nederlandse jongeren en een vijftal Zuid-Molukkers..
Op de publieke tribune zaten, zoals later
bleek, ook twee studenten van de Sociale Akademie
Rotterdam,
Na de/vergadering van de Vaste Kamercommissie
welke om 17.00 uur eindigde, werd buiten het gebouw va
de Tweede Kamer door deze studenten gecolporteerd met
een bulletin "Zuidmolukkers", feiten en achtergronden
belicht door de Projektgroep "Zuidmolukkers"van de Soc
Ie Akademie Rotterdam.

/EINDE,

l&t?JOQ_.
__——-~*j

RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

Mr.

:

11.44?

8.4.1971

Betr, : Vergadering Manusama-aanhangers te Culemborg»

Op 11-3-1971 werd
vernomen
dat op 11-3-1971 's avonds in
Culemborg een vergadering van jeugdige Manusama-aanhangers
zal plaats vinden. Onderwerp van het gesprek is
onbekend.

MP.

RAPPORT VAN C

AAN
NR.

: CFO
: 1lf-6o7

d.d. 19.11.71

BETR.: Verdeeldheid in de "vliegende brigade"

Van
het navolgende vernomen:

werd op 29.10.71

De leider van de actiegroep "RMS-Links",
heeft verklaard, dat de politie te Vaassen dóór
verkregen informatie van twee leden van de "vliegende brigad<
een vuurwapen in beslag heeft genomen.
Enige leden van deze "brigade" hebben te kennen gegeven geen
verradersrol te willen spelen en keuren de praktijken van
af.
Het standpunt van de leider van deze "brigade"
is ni<
bekend.

RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

HH. . 11.787

3.6.1971

BETR.: Vliegende Brigade

Van een
werd op 11.5*71
vernomen, dat de Vliegende Brigade te Vaassen bestaat
uit de navolgende personen:

RAPPORT VAN C

AAN : CFO
NE. : 11.768

3.6.1971

BETR. iVliegende Brigade

M.b.t. de zg. Vliegende Brigade uit Vaassen «elke in april
1971 is opgericht, deelt
mede, dat de Min. van Defensie
van de noodregering
zich tegen het bestaan
van dezeorganisatie heeft uitgesproken.
Zijn afwijzing is gebaseerd op het feit dat een bemiddelinge
poging van deze organisatie door het merendeel van de Zuidmolukkers niet zal worden geaccepteerd, daar zij geen deel
uitmaken van het wettige gezag.
Bij een eventuele door hen ondernomen bemiddelingspoging ver
wacht hij, gezien de aard van de Ambonees, dan ook dat zij
bij het gevecht zullen worden betrokken hetgeen "broedermoor
tot gevolg zal hebben. Hij vraagt zich voorts af wat de
consequentie zal zijn voor leden van de Vliegende Brigade
die tijdens de "uitoefening van hun functie11 slachtoffers
maken.
Hij is van oordeel dat het handhaven van orde en rust een
taak is van de politie. Oe taak van de ordediensten omvat
slechts beveiliging van regeringspersonen, erewachten bij
officiële gelegenheden en het zorgen voor rust en orde in
gebouwen waar Zuidmolukkers bijeen zijn*

IJ.

Dupl.
Datum:

2 3 A P R , 1971

BB!.;

RAPPORT VAN C

AAN

CFO

Nr.

11.491

3etr.:

De Vliegende Brigade.

22 april 1971.

. werd
het navolgende vernomen.
Tijdens de op 10 april j.l. te Den Haag gehouden
plenaire vergadering van de BP heeft Ir. MANUSAMA o.m. uitgelaten gelukkig te zijn met de oprichting van de "Vliegende
Brigade" in Apeldoorn.
Samenwerking van de KPK en deze brigade achtte hij, i.v.m.
de^zelfde doelstelling t.w. handhaving van orde en rust onde
de Zuidmolukkers, nuttig.
De KPK-leiding deelde de mening van MANUSAMA echter niet.
,$>e leider van de brigade
staat bij hen nl.
te boek als een schurk. Zij gaven derhalve te kennen niet me
deze "Vliegende Brigade" te willen samenwerken omdat zij er
weinig goeds van verwachten.
Zij voorspellen dat binnen drie maanden aan het licht zal
komen wat
beoogt met zijn Vliegende Brigade.
De Vliegende Brigade welke zou zijn voortgekomen uit de MM,
zal op 23 april a. s. in de avond te Culemborg een demonstrat
Karate geven.

MP.

AC;-V

• - t l JÜHI 1971
Bij..:

RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

Nr.

: 11.85^

Betr.:

11.6.71

BP-werkgroep .longeren.

Van
werd op 29-1-1971 net navolgende vernomen.
Ter beïnvloeding van de Molukse jongeren heeft de
BP een werkgroep samengesteld bestaande uit een aantal jonge
ren, bijgestaan door enige andere intellectuelen.
Deze werkgroep belast zich met de taak, de jongeren in het
gareel te houden door er op te wijzen dat een herhaling van
een gebeuren als de actie Wassenaar of andere gewelddadigheden ongewenst zijn en de RMS zaak afbreuk zullen doen.

MP.

2 9 SEP, t!71

N O T I T I E
Van

: CFO/A.

p

t.b.v. : CO. 1.053.333.
t*""'
Betr. : Zuidmolukse studentenorganisatie.
Nummer : 635*

1» Zoals gemeld in C-rapport 11»910/Ag.nr. 1.053.333 geeft de
zuidmolukse studentenbeweging een periodiek uit genaamd
PATTIMÜRA.
2. Aan het eerste nummer van "PATTIMUHA" worden de volgende gegevens ontleend:
Het secretariaat tvs. centrale administratie is gevestigd te
Nijmegen, Prof. Bromstaaat 1 (=studenteapeasion).
De redactie van "PATTIMURA" is gevestigd te Amstelveen,
Uilenstede 230 - kamer 1610.

CFO/
29-9-1971.

2 3 J'
RAPPORT VAN C.

Aan

No.

Biji.:

CFO

: 11.910

22.6.1971

Betr.: Studentenorganisatie G.M.M.S.

Uit
werd op 25 mei 1971 het navolge
de vernomen.
De h.t.l. woonachtige Z.Mol. studenten zijn verenigd in de
Gerakah Mahasiswa Maluku £>elatan.
Als leden van het H.B. worden genoemd:

Voorts

als "redactie studenten kern Amsterdam":

'Noot rapp.: Het door eerdergenoemde redactie uitgegeven
periodiek is genaamd "PATTÏMURA".

29 juni 1971.

RAPPORT VAN C
AAN
NR.

: CFO
: 11-9*K>

BETK.: Reis van PPKM naar Luxemburg

Uit

werd op 8.6.71 het

navolgende vernomen:
Met de Pinksterdagen is een groep van 17 Zuidmolukse
jongeren, allen lid van de PPKM afd. N.Nederland naar

Luxemburg gereisd*
Zij hebben aldaar een dansvoorstelling gegeven en
deelgenomen aan een volleybal tournooi.
E.e.a. was georganiseerd door
en

RAPPORT VAN C
AAN : CFO

NR. : 11-980

d.d. 5.7.71

BSTR. : Activiteit Molukse studentenorganisatie
Gerakan Mahasiwa Maluku Selatan.

Van
navolgende vernomen.

werd op 13.3*71 liet

De G.M.M.S. heeft zich tegen de Volkstelling uitgesproken
en drong er op aan dat alle ^uidmolukkers dit standpunt
zouden innemen.

TJ.

Üupl.
Datum:
RAPPOHT VAN C.

1 2 JÜL! 1S71

„..,
Dljl.i

Aan

: CFO

No. : 12.013
Betr.: Zuid-Molukkers Almelo.

9.7.1971

Op 8-6-1971 werd
vernomen
dat alle Zuid-Molukkers te Almelo, behoren
tot de aanhang van MANUSAMA.

Vijftig a zestig Zuid-Molukse.jongeren onder leiding van
hebben op eigen initiatief het lange Pinkster week-e
in Luxemburg doorgebracht.
Van hun aanwezigheid aldaar hebben zij gebruik gemaakt de aandacht te vestigen op de R.H.&.-zaak door op het culturele i3ak
op te treden door vertoning van volksdansen; Molukse klederdracht, volksliederen, etc,
Sen en ander heeft geleid tot contact met een gefortuneerd
Luxemburger (fabrikant) die zich bereid verklaarde (en thans
aanvaard) als "ambassadeur" te Luxemburg voor de R.M.S. (
(MANUSAMA).
De reis- en verblijScosten van dit verblijf zijn door de deelnemende Zuid-Molukkers zelf bijeengebracht.
V/e l heeft de Luxemburger hen een feestavond aangeboden waar oo
andere genodigden aanwezig waren.
Volgens een der aanwezigen
is dit feest
enigszins uit de hand gelopen wegens overvloedig gebruik van
sterke drank.
Geplanned is dat deze Zuid-Molukse groep een dezer maanden
weer naar Luxemburg zal gaan voor een herhaling van de culturele manifestatie. Alles zal dan worden bekostigd door de
Luxemburg^ "ambassadeur".

Dupl.
Datur

1 7 *U3, 1371

RAPPORT VAN C
AAN : CFO

NR. : 13.O59

17.8.1971

BETR. : Bijeenkomst van Zuidmolukse jongeren

Van
het volgende vernomen.

werd op 7«7«71

Zaterdag 10.7.71 om 9.50 uur zal in het "Kolpinghuis"
in Nijmegen een bijeenkomst plaats vinden van Zuidmolukse
jongeren georganiseerd door de G.M.M.S. (Gerakan Mahasiswa
Maluku Selatan = Zuidmol. Studentenbeweging).
Het doel van de vergadering is de eenheid Donder de Zuidmolukkers te bewerkstelligen. Men verwachteen groot aantal
Zuidmolukse jongeren, deze bijeenkomst zal bijwonen.
Na de opening door de voorzitteif
zal
een inleiding houden over "Kët onderwerp: "De interne structuur van de Zuidmolukse samenleving en haar relatie met de
Nederlandse samenleving".
Na de pauze zal er gelegenheid zijn tot discussie.

TJ.

ACD/

Üi.U.,.i:

ïï
3 SER

Bij!.:
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.-.

Bijlage(n):

Afschr.:

Betreft: Bokslessen voor jeugdige Zuid-M plukkers.
werd in de laatste week van augustus 1971 benaderd
door .
i
, die in gezelschap van een tiental
onbekende jongens - Indische Nederlander*, twee Ambonese en een + 20jarige Surinamer - hem vroegen of zij zijn zolder mochten gebruiken om
daar o.l.v. de Surinamer o.a» te mogen leren boksen*
die (nog) niet weet of de jongens deel uitmaken van
één of andere organisatie, heeft aanvankelijk een slag om de arm gehouden en nog geen toestemming gegeven. Hij verwacht echter dat de jongens
terug zullen komen en zal dan de gevraagde toestemming geven teneinde
achter de motieven van de jongelui te komen.

200 A O3

ACD/
Dupli
Datum:

1 O S E R 1971

RAPPORT VAN C

AAN

: CFO

NR.

: 14.093

8.9.1971

BETR.: Enkele BPRMS- en KPK-leden naar
Luxemburg

Uit
navolgende vernomen:

werd

het

Op donderdag, 5.8.71 zijn de heen MANUSAMA,
en
Ds METIARY vergezeld door enkele KPK-leden naar Luxemburg
.gereisd.
Aanleiding hiertoe was het optreden van een Zuidmolukse
dansgroep aldaar.
Zi.i werden ontvangen door de heer
De heer
arriveerde met de dansgroep, bestaande uit
^ 30 personen op vrijdag, 6.8.71*
In hun gezelschap bevonden zich o.m. mevrouw SOUMOKIL,
Ds TAN en mevr.
Het slechte weer was er de oorzaak van dat de uitsoering
van vrijdagavond naar zaterdag verschoven moest worden.
Deze dansuitvoering, die in Etelbroek (fon)werd gegeven
was een groot succes.
De belangstelling was zo groot dat er tweemaal moest worden opgetreden.
Volgens
waren een groot aantal autoriteiten aanwezig.
Dhr
i heeft contact gezocht met Luxemburgse studenten.
Na terugkeer, zondag, 8.8.71, verklaarde een aantal ZuidMolukkers hoopvol gestemd te zijn over de .steun van
Luxemburg in de strijd voor de bevrijding van de ZuidMolukken.

RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

NR.

: l't.aM

16.9.1971

BETR.: De Persekutuan Pemuda Keristen Maluku

Op 1.9.71 werd
vernomen
dat er de gehele zomer geen hoofdbestuursvergadering meer was geweest van de PPKM.
Eind oktober 1971 (streefdatum 29.10.71) zal in Utrecht
(Jaarbeurshal) een PPKM-congres worden gehouden, waarop een
nieuw bestuur zal worden gekozen.
Men verwacht ca. 500 deelnemers.
In juli 1972 zal het lustrum worden gevierd, waarschijnlijk
eveneens te Utrecht waarop ca. 4.000 Zuidmolukkers worden
verwacht.

Datu.r.: 3 O SER

1371

BQI.:
RAPPORT VAN C.
Aan

: CFO

No. : 14.219
29.9.1971
Betr.: Contact Zuid-Molukse en Ned. jongeren»

Van een informant
werd het navolgende vernomen.
Op 11-9-1971 zal te Rotterdam een gespreksontmoeting zijn
tussen Zuid-Molukse jongeren en studenten v.d. Peadagogische
Academie.
zal aanwezig zijn.

ACD/
i Dupl.
Daium:

/f i» t//.
*~~^
1 3 NOV,

Btfl:
RAPPORT VAN C

AAN

: CFO

NR. i lJf.599
d. d. 19.11.71
BETR. : Bijeenkomst in Boven Smilde op 23.10*71

Van
navolgende vernomen:

werd op 2.11.71 het

Op 23.10.71 is er in Boven Smilde een bijeenkomst geweest
die o.m. werd bijgewoond door:
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Deze bijeenkomst had tot doel Ie Httn&n fc«* *ea «eahaiflspartij
Volgens zegsman staat het merendeel van de Zuidmolukse jongeren achter dit streven en hij verwacht, dat indien hun streve
wordt gerealiseerd, de huidige "acting president van de noodregering" I.J.TAMAELA, gekozen zal worden tot "president van
de RMS".

ACD/

Dupl.
Datum :

DEC, 1S7Ï

BUI.:

RAPPORT

VAN

AAN

: CFO

No.

: 1%.788

C

8.12.1971

Betr.: Dreigbrief Zuid-Molukkcrs.

Op 29-11-1971 werd van politie Assen het navolgende vernomen.
Een Zuid-Molukse linkse jongeren groepering zond een brief
aan het "Nieuwsblad van het Noorden" te Assen waarin zij er
op aandringt een anti-TAMAELA-artikel te plaatsen (ddor de
Zuid-Molukkers geschreven); daar anders het gebouw van de
krant zou worden opgeblazen.

TS.

ACD/

J.Ö*]!TS"7O

Dupl.

^J—

Datum:

1 Q JAN, 1972

NI.:

_^—-

RAPPORT VAN C.
Aan

: CFO

No.

: 15.01k

10.1.72

Betr.: Actiegroep R.M.S.-links»

Van
werd op 14-12-1971 vernon
dat de leider van de radicale actiegroep R.H.S.-links,
als seer. van de commissie
welke streeft naar herstel tot eenheid, vrijwel doorlopend
bezig is met werkzaamheden voor deze commissie.
Hij heeft verklaard eerst een eenheid tot stand te willen
brengen waarna hij zich veer geheel aan de radicale actiegroep zal gaan wijden*

RAPPORT VAN C.
AAN

: CFO

No.

. 15.156

Betreft :

1.2.1972

Jeugdvereniging "SANTANA" te IJaaeloord.

Op 14 januari 1972 werd via de Beeherche Politi<
Capelle a/d IJssel, het volgende vernomen.
deelde mede dat in IJaseloord een Zuid Molukse jeugdvereniging is genaamd " Jeugdvereniging SANTANA " die geleid wordt door

vM.

j

DATUM *

RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

NH. : 15.2<*5
BETR.i Het voortbestaan van de MM

Van
het navolgende vernomen:

l*». 2.1972

werd op 3.2.?2

Het aantal Zuidmolukkers, dat zich van de MM distancieert
neemt toe.
Aanleiding hiertoe is het feit, dat I.J.TAMAELA
niet met positieve resultaten nit Amerika is teruggekeerd
en het uitblijven van de door het merendeel van de Zuidmolukkers gewenste eenheid.
is de mening toegedaan dat de MM "wegkwijnt" en van die
zijde weinig activiteiten meer te verwachten zijn.
Het "volk" heeft zich jarenlang financiële offers getroost
voor de goede zaak*
Resultaten blijven echter uit, men is zo langzamerhand het
betalen moe.
V.z.v.
bekend is, is TAMAELA voornoemd in 1952 te Biak
reads begonnen met het heffen van contributie en zgn. belasting voor de "goede zaak".
betaalde in die periode f 10,— contributie p.m. en
f ^00,— belasting per jaar.
TAMAELA heeft in de loop der jaren grote bedragen aan geld
ontvangen; wat er met dit geld gebeurd is, is
niet bekend.
Het schijnt, dat TAMAELA op het ogenblik kort bij kas zit.
Naar verluidt kan hij niet naar Amerika terug omdat hem de
middelen daartoe ontbreken.
Tot slot deelt
mede, dat hij verwacht dat binnen niet
al te lange tijd de jongeren zich als één organisatie zullen
presenteren en het roer in handen namen..
De MM en BP zullen dan reeds van hetSttjfcfëiél 'fcl^n verdwenen.

ACD
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RAPPORT VAN C
AAN
NB.

: CFO
: 15^2

BETB.: "Mr Dr Soumokil Stichting"

Van

werd op 15.2.72 het navolgende vernomen:
De Zuidmolukse jongeren op Walcheren hebben zich tot het bestuur van de "Mr Dr Soumokil Stichting" gewend en verzocht
minder aandacht te besteden afstn cultuur en recreatie en meer
te doen voor het RMS-ideaal.
Deze jongeren hebben inmiddels van hun verlangens blijk gegeven door in het in januari 1972 door hen uitgegeven period
genaamd "Bersatulah" (eenheid) de nodige aandacht aan de BMS
te besteden.
Voorheen was het periodiek genaamd "Sathe" (Samen aanvangen
tot het Eind).
Men vond deze naam echter minder in overeenstemming met hun
wensen.
is van oordeel dat
die door een
groot aantal Zuidmolukse jongeren i.v.m. zijn aandeel in de
actie Wassenaar als held wordt beschouwd, de persoon is die
in de "Soumokil Stichting" het accent van cultureel/recreatief wil verleggen naar politiek terrein.
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Hoofd van de
t.a.v. de heer
President Kennedylaan 25
's-G r a v e n h a g e
Uw kenmerk:

Uw brief van:

Pol. kenmerk:

ID/204/72

Datum:

Bijlagen:

12-3-1972

Onderwerp: Zuid-Molukse groepen,
PK
Voor intern gebruik is door mijn ID een samenvatting gemaakt van Zuid-Molukse groepen op Waleneren. Ik meen er goed aan te doen U fotokopieën
van de samenvatting van ieder van deze groepen te
doen toekomen. De samenvatting betreft :
"Pemuda Kristen Maluku Souburg/.
"Tamaela-groep" (contacten met).
"Voices of freedom (the)".
"Zumowa werkgroep".
Zoals vermeld geeft de "Zumowa" het blad
"Bersatulab" uit. Tot dusver verschenen twee uitga
ven van dit blad
Ik stel mij voor U eventueel volgende samenvattingen te doen toekomen.
de commissarijfe van politie
te Vlissi^gen,

Breestraat 11 - Telefoon (01184) 2555 en 2556

12-3-1972
f
—
Peinuda
Kristen
Maluku Souburg
Vereniging voor Jeugdwerk.
Verenigingsgebouw Burgemeester StemercfSïgJraan 88 te OosSouburg, gem. Vlissingen.
(dit perceel is eigendom van de gemeente Vlissingen en is voor jeugdwerk verhuurd voor ƒ 360,00
per jaar).(Van 1-8-1971 tot 31-7-1973).
voorzitter

secretaris :

penningmeester :

bestuurslid :

Vermoedelijk wordt het clubhuis van de "Pemuda Kristen
Maluku Souburg" misbruikt door de "Zumowa-groep" onder
leiding van
en

12-3-1972.
"Tamaela-groep" (contacten met)
Volgens een mededeling van de politie te Culemüoï^ aan
bp
zouden bij een bijeenkomst van de "Tamaelagroqp" te Culemborg op 24-4-19"71 (21 jaar
zijn geweest :

12-3-1972
"Voices of freedom"(the)
"The voices of freedom" is een zanggroep, gevormd door
Zuid-Molukse jongeren uit Oost en West Souburg, gemeent'
Vlissingen.
Aanvankelijk trad men op onder de naam "Trumpets of Zion
Deze naam werd gekozen omdat men bijna uitsluitend gospe
songs ten gehore bracht.
De groep werd benaderd door een vertegenwoordiger van
de platenmaatschappij Bovema. De groep werd uitgenodigd
een plaat te maken. Gezongen moest worden het liedje
"Empty words" , een politiek nummer. Waarschijnlijk onder
druk van de platenmaatschappij werd de naam van de groep
toen gewijzigd in "The voices of freedom" .
Het liedje werd een succes en de plaat werd goed verkocht. De groep trad op in het NCRV-programma "Eddy
ready go". De plaat kwam in de hitparade van Radio Nord
see en Hilversum III en stond genoteerd in Veronica top
40.
Op 4-12-197^ werd de groep winnaar op een festival van
Ambonese zanggroepen in Moordrecht.
In november 197^ werden al televisieopnamen gemaakt voo
het maandelijkse magazine "Reporting from Holland" van d
wereldomroep. Op kerstdag werd het magazine uitgezonden
naar Zambia, Ghana, Nigeria, Kenya, Sierra Leone en
Uganda.
Deze maand, maart 1972, zou de groep in België optreden
op een bijeenkomst van studenten van verschillende natio
naliteiten.

12-3-1972
ZUMOWA werkgroep.
£~
Deze groep werd gevormd in Januari 1972.
"ZUMOWA" betekent "Zuid-Molukkers Walcheren".
De groep wil de Zuid-Molukkers, die verdeeld zouden zijn
herenigen voor de gezamenlijke strijd voor een vrij, onafhankelijk vaderland, de RMS.
De groep geeft een blad uit, dat de naam kreeg "Bersatu
latt". Dit zou betekenen "Herenigt U".
In het eerste nummer, dat in januari 1972 verscheen wer
den als redactie en werkgroepleden vermeld :
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VAN
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: CFO.

No.

: 15.515

17.3.1972

Bet r.: Nieuwe a_gtie van Zuid Molukkert

Van
vernomen.

werd op 17-2-1972 het volgende

De leider van de radicale groep RMS-links,
beschou^ de door de zogenaamde "Badan Commissie Persatuan Ra'jat
Maluku Selatan" nagestreefde eenheid niet ala een doel op zichzelf, maar als een fase in de RMS-beweging.
De volgende stap zou nl. een nieuwe actie moeten zijn, die alleen
dan zin zou hebben en positieve resultaten zou opleveren, als
alle zuidraolukse organisaties erachter staan.
Door een nieuwe actie zou de wereldopinie opnieuw geconfronteerd
worden met de actualiteit van het RMS-vraagstuk en met de noodzaak van een oplossing.
Op internationaal niveau zijn weliswaar vorderingen gemaakt
•* hierbij wordt gedacht aan de toezeggingen die de groeperingen
van MANUSAMA en TAMAELA (beweren te) hebben gekregen van delegati
leden van resp. de W.F.U.N.A. en de V.N. - maar RMS-links vreest,
dat met het verstrijken van de tijd de gedane toezeggingen vergeten zullen worden.
De groepering verwacht dat een nieuwe actie veel invloed zal
hebben op de snelle verwezenlijking van de gedane beloften.
In een gesprek met Ds. MÊTÏARY heeft
deze opvattinge
kenbaar gemaakt en KETIARY heeft er zijn instemming mee betuigd.
Ook
van de Volksvertegenwoordiging van de
TAMAELA-groepering) is benaderd, met hetzelfde resultaat, echter
niet de voorwaarde, dat een eventuele actie door de M.M. geleid
zou worden. De overweging hierbij zou zijn dat de B.P.R.M.S. de
eer van de actie "Wassenaar" voor zich heeft opgeëist.
RMS-links vindt deze voorwaarde echter onaanvaardbaar en eist
de leiding van een toekomstige actie - waartoe het initiatief
van haar uitgaat - voor zichzelf op.
NOOT rapp»;

Deze stellingname heeft er wellicht toe geleid dat
de M.M.-vertegenwoordigers in de hierboven genoemde
commissie zich destijds daaruit hebben teruggetrokke
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wil echter zijn pogingen om de M.M. voor zijn plannei
te winnen niet opgeven en streeft ernaar daartoe op korte termijn
een gesprek te hebben met de "Minister van Defensie",
Indien deze zich op hetzelfde standpunt stelt als
een van zijn ondergeschikten worden benaderd.
M.b.t. de aard van de actie - bijvoorbeeld
Wassenaar" zou worden - wilde
slechts
soorten van actie mogelijk zijn.
Als voorbeeld haalde hij aan de - thans zo
Hij benadrukte echter dat dat hiermee niet
inderdaad een ontvoering zou worden.

, zal

of het een "tweede
loslaten dat er meerde:
populaire - ontvoering
gezegd was dat het ook

M.b.t. het "waar en wanneer", verklaarde
hierover geen mededelingen te kunnen doen, daar er anders slachtoffers zouden valle
Toen het land ter sprake kwam waar de actie zou worden uitgevoerd
bleek Nederland favoriet te zijn. De overweging hierbij was dat
men er bij arrestatie : zo goed als verzekerd van kon zijn niet aa
Indonesië te worden uitgeleverd.
deelde nog mede dat de actie niet gericht zou zijn tegen
Nederlanders, doch uitsluitend tegen Indonesische functionarissen
of instellingen.

TS.
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RAPPORT VAN C.
Aan

: CFO

No. : 15*643

4.4.1972

Be tr . : Vrije Zuid-Molukse Jongeren.

Op 29-2-1972 werd van de hr.
, R.P.-Wierden het
navolgende vernomen.
Te Wierden is een klein groepje (circa 6 a 7 jongeren)
Zuid-Molukkers aangesloten bij de Vrije Zuid-Molukse Jongerei

VpV}a}i
HAPPORT VAN C

AAN
Nr.

CFO
15.732

17.^.1972

Betr. : Anonieme dreigbrief van Zuidmolukse zijde.
Bijl.:

1.

Van de heer
- d.i.r. van de Rijkspolitie district
's-Gravenhage - ontvangen bijgaande anonieme dreigbrief alsmede de daarbij behorende enveloppe.
De inhoud van bedoelde brief spreekt voor zichzelf.

MP.

VOORZIJDE T.d. ENVELOPPE,
Poststempel
1s-Gravenhage
29 - III - 72.

Aan:
De Rijkspolitie
in
Den-Haag,

BRIEF.
geheim ao. 1.

Amsterdam, 26 Maart 1972,

2000 Zuidaoluker jongeren in de stilte* voorbereiding,
om grote moeilijkheden te maken, als nodig met het
bloed •••••• , in verband met de strijd van de Z.M. Rep.
De jongeren wachten nog met geduld, naar de resultaat
bespreking Bisheuvel-Manusama 7 September 1971.
De jongeren zien, dat Bisheuvel lanzaamaar gaan vergeten,
wat nu de Zuid-Molukse volk verwachten, en vertrouwen
naar de worden van hun leider, over dit bespreking.
De tijd zal komen, de jongeren niet meer vertrouwen naar
hun leider, want Bisheuvel door zijn bereidheid om de leider
v. Zuid-Moluker te bespreking, alleen maar om een speletjes
te maken.
De jongeren goed gewapent, door de buitenlander makalij.
Is er nog veel dingen, dat ik nog niet helemaal geraporterd.
Deze no. 1, zeer geheim (20x), Wapen uit Duitsland.
Niet onverschilig.
Deze rapport, ik verstopt in Den Haag.
Ik bekent mijn naam niet, want ik
ziet nu, als een lid van deze
beweging.
Denkerom deze jongeren, bang niet en nooit.
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RAPPORT VAN G.

Aan

: CFO

No. : 15.893
8.5.1972
Betr.: Organisatie van werkende scholieren en studenten
te Nijmegen.

Van
werd op 17-^-1972 omtrent
de Organisatie van werkende scholieren en studenten vernomen
dat er in Assen, Groningen, Amsterdam, Nijmegen en Utrecht
een werkgroep is van deze organisatie.
Het ligt in de bedoeling om een kerngroep van 15 personen te
vormen. Deze kerngroep zal contacten gaan leggen met andere
vrijheidsbewegingen.

RAPPORT

VAN

AAN

: CFO.

No.

: 16.039

C

18.5.72

Betr.: RMS-links.

Op 13-4-1972 werd
het volgende vernomen,
De RMS-links doet.
de laatste tijd
niets. Wel is uiteraard bekend, dat RMS-links werkt aan een
"machtsovername" binnen de (jeugdige) Zuid-Molukkers in
Nederland.

TS.
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:

16.155

4.6.1972

Betr.: Projectgroep Zuid-Molukkers Sociale Academie Rotterdam

Op 16-5-1972 werd het navolgende vernomen van de hr.
Korpschef politie Capelle a/d IJssel.
Enige tijd geleden heeft de hr.
op uitnodiging van in
onderwerp genoemde projectgroep een uiteenzetting gegeven van
het politiebeleid cq. optreden m.b.t. de Zuid-Molukkera en de
problemen die zich hierbij voordoen.
Deze projectgroep (circa 6 personen) bestaat uit studenten va
de Sociale Academie die als keuze-onderwerp bij hun studie hè
Molukse probleem in Nederland bestuderen»
had de indruk dat zij, die deel uitmaken van de
projectgroep het Molukse probleem niet anders zien als een
studie-object en zij er zich zelf niet politiek betrokken bij
gevoelen.

RAPPOHT VAN C.
Aan : CFO
No.

:

16.165

8.6.1972

Betr.: RTM.S.-links.

Utrecht
Op 13-1-1972 werd via de IDhet volgende
vernomen.
Sinds heel kort
is er in "R.M.S.-links" een
politieke linkse stroming te ontdekken, maar dan nog niet
extreem en deze stroming is een gevolg van het feit dat de
aanhangers van "R.M.S.-links" over het algemeen (semi)-intellectuelen zijn, die door hun meerdere ontwikkeling met Marxistische theorieën kennismaken*
Indien "R.K.S.-links" als "politiek links" wordt aangemerkt
betekent dat bepaald nog niet anti-kapitalistisch en zeker
niet anti-U.S.A.
Het hoofddoel van "R.M.S.-links" is thans 'om de leiding over
de Zuid-Molukkers in handen te krijgen omdat men van mening ii
dat zowel TAMA3LA als MANUSAMA gefaald hebben. "E.M.S.-links"
wil de leiding in handen zien van de jonge Zuid-Molukkers!
De Zuid-Molukse jongeren" keren zich in toenemende mate af van
TAMAELA, vooral na diens optreden op 13-11-1971 in Utrecht.
MefH ziet nu steeds meer en duidelijker dat hij een parvenu is
van wie men niets heeft te verwachten.

N O T I T I E .

VAN

: CFO/A.

NUMMER

i 730.

ICO

BETREFT : Nieuwe zuidmolukse studentAbewe

In "Zelfbeschikking" (orgaan van de Stichting "Door de Eeuwen
Trouw") nummer 3» mei/juni 1972 verscheen
een oproep van een tot nu toe niet eerder gesignaleerde zuidmolukse studentenbeweging, t.w.:
"PERKÜMPITLAN ANAK2 STUDENTEN HALÜKTJ"
afgekort: P.A.S.M.

ACD
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RAPPORT
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: 16.303

C

22.6.1972

Betr.: Beweging van ZM werkende jongeren.
scholieren en studenten.

Van een doorgaans betrouwbare bron werd op 9-5-1972 vernomen
dat er op 4 mei 1972 in Nijmegen een bijeenkomst is geweest van
de werkgroep-Nijmegen van de "Beweging van werkende Z.M.-jongerei
scholieren en studenten" en een viertal afgevaardigden van de
actie-groep RMS-links.
Van de werkgroep waren aanv?ezig:

iRMS-links was vertegenwoordigd door:

Deze bijeenkomst vond plaats op verzoek van RKS-links i.v.m.
een mogelijke samenwerking.
, woordvoerder van de werkgroep Nijmegen zette
in het kort uiteen hoe de organisatie tot stand is gekomen.
Hij stelde dat op 28-11-1970 op instigatie van de Z.M. studenten
uit Amsterdam een bijeenkomst plaats vond te Breukelen van alle
Zuid-Molukse studenten. Hier werd overeengekomen om samen te
werken en besloten tot het instellen van z.g. werkgroepen in
Amsterdam, Groningen, Delft, Nijmegen, Assen, Rotterdam en
Utrecht.
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Op 6-3-1971 vond een tweede bijeenkomst plaats waar de
navolgende besluiten werden genomen:
§>tftf f
a.
b.
c.
d.

de naam van de organisatie zou zijn "Gerakan Mahasiswa
Maluku-JLelatanl' (Z.M.studenten org.).
De hoofdzetel (Bureau Pusat) zal worden gevestigd te
Driebergen.
Uit elk der werkgroepen zullen twee personen zitting hebben
in het z.g. "Bureau Pusat".
Er zal een eigen orgaan worden uitgegeven onder de naam
"Pattimura".

Medio 1971 deed de werkgroep-Nijmegen aan het "Bureau Fusat"
het voorstel om naast de studenten ook werkende Z.M.-jongeren
en scholieren tot de organisatie toe te laten. De werkgroep
Amsterdam weigerde echter op dit voorstel in te gaan. Hierop
werd besloten dat elke werkgroep zijn eigen weg kon gaan (z.g.
autonoom werkende groepen) doch naar buiten als eenheid zouden
optreden.
Als gevolg van vorenstaande hebben de studenten te Nijmegen op
10-6-1971 tijdens een bijeenkomst bekend gemaakt dat de werkende
Z.M.-jongeren en scholieren zich bij hen konden aansluiten en
dat deze organisatie zal zijn genaamd "Beweging van Z.M.werkende
jongeren, scholieren„en studenten". '
Aangezien eenheid onder de Z.K.-jongeren eveneens een van de
doelstellingen is van RMS-links, werd overeengekomen op een nadei
te bepalen tijdstip in Zwolle een bijeenkomst.te organiseren van
alle jongeren organisaties in Nederland.

TS.
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25 juli 1972,

RAPPORT VAN C
AAN : CFO

NK. : 16,550
BETR. : Actiegroep "OOSTGAAKDE"

Van
volgende vernomen»

werd op 19.6.72 het

De actiegroep "OOSTGAARDE" werd opgericht en geleid door
• met het doel een aantal
nieuwbouwwoningen te Capelle aan iiolukkers toe te wijzen
in plaats van aan Nederlanders.
is tot deze actie gekomen nadat een aantal Molukse
gezinnen zijn hulp inriep tot het verkrijgen van bedoelde
woningen.
Nadat
een onderhoud had gehad met de burgemeester
van Capelle zag hij de onredelijkheid van zijn actie in. en
heeft hij de "OOSTGAARDE'1 ontbonden.
Bedoelde woningen zijn inmiddels door Nederlanders betrokken
Omdat
vroeger lid was van de kampraad wordt hem ook
nu nog door de Molukkers veel gezag toegeschreven.
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9.8.1972

Betr.:

Op 27-7-1972 werd
het navolgende vernomen.
In een
gesprek
deed
op 26-7-1972 de mededeling dat op
8-7-1972 te Zwolle een bijeenkomst werd gehouden o.l.v.
•.
Deze bijeenkomst werd bezocht door circa 500 jongere
Molukkers uit verschillende groeperingen.
Het thema van deze bijeenkomst was: streven naar eenheid.
President TAMAELA had in een brief aan
gesteld
dat hij zich met deze bijeenkomst niet wilde inlaten.
Aant. CFO.
De door
op 22-7-1972.

georganiseerde bijeenkomst vond plaats

CO

RAPPORT VAM G.
Aan

l sept. 1972

: CFO

No. : 16.7^3
Betr.: Diversen met betrekking tot B.P.XR.M.S.-K.P.£.

Van
werd op 8-8-1972 het
navolgende vernomen*
In de tweede helft van augustus 1972 zal n.a.w. te Assen de
oprichtingsvergadering plaatsvinden van de jongerenorjjanisal
"Pemoeda Masjarakat".
Initiatiefnemer is
uit Hoogkerk.
Voor zover
bekend Deetaan er bij BP/KPK geen plannen on
op 17-8-1972 (dag van de proclamatie van de 8.1.) iets te
ondernemen.
Bij de B.P. is van een aantal jongeren wel een verzoek binn<
gekomen om 31 aug. als de "dag van Wassenaar" te gedenken.
Omtrent de wijze waarop de verzoekers die da^ willen gedenken is niets bekend.
Ds. METIARY
heeft verklaard geen bezwaar te
hebben tegen een herdenking mits deze slechts zou bestaan
uit een kerkdienst.
^
Op 26_8-1972 zal de K.P.K.-staf met de sectorhoofden in Brec
bijeenkomen om te spreken over een kadervorming.
Het ligt n.l. in de bedoeling een aantal door de sectorhoofden aan te wijzen K.P.K.-leden een opleiding alg. ontwikkeling te laten volgen.
Als docenten zullen optreden:
ir. MANUSAMA
ds. METIARY
dr. TAN

....

- politiek - geschiedenis;

- cultuur - aardrijkskunde;
- gezondheidsleer.

Voorts zal worden besproken welke maatregelen de K.P.K. zal
treffen om wanordelijkheden te voorkomen bij een eventuele
herdenking van de "dag van Wassenaar" op 31-8-1972»

HAPP03T VAH G

AAN

:

Nr.

:

3str. :

12.9.72

GFO

16.77^
Kerngroepen l&IS-links

Van
volgende vernomen,

werd op lS.S.72 het na-

In het kader van het streven naar eenheid heeft de actiegroep iï-13-links e >n viertal werkgebieden ingesteld waar kern
groepea dit eenheidsatreven moeten rerbreiden. De kerngroepen hebben de navolgende werkgebieden: , <
Groningen - friesland - Drente - Overijssel
Gelderland - Utrecht - ''Joord- en ^uid-Holland
Noord-Jrabant - Limburg
Amsterdam en Rotterdam

MP.

1 2 ü;?.;,:» j

RAPPORT VAN G
AAN

: Cru

Nr.

:

3etr.:

12.9.72

16.775
Interview in Zwolle op 32.7«72.

Van
_
werd op lS.3.72 ra.b.t.
het in de Volkskrant van 27»?-72 gepubliceerde interview met
een van ,1e toonaangevende figuren van lii'ü-links, het navolgende vernomen.
!)e uitlating, dat 3M3-links voor de vrijheidsstrijd van de
li. liolukken steun wil zoeken bij communistische landen, moet
beschouwd worden als een dreigement aan de Westerse landen.
De leider v^.n eerdergenoerade organisatie heeft verklaard $ee
contact te hebben met een communistisch land en zich slechts
in uiterste noodzaa'c tot hen B al wenden voor hulo.

MP.

tloi

datum

2 OKT. 1972 J

CO

RAPPORT VAM C

.AAK

: CFO

BH. : 16.904
BETE.: Activiteiten van de BPRMS

2.10.1972

Op 11.8,72 werd
het volgende vernomen:

het hoofd van de KPK en betrokken bij "Wassenaa
.is
bezig niet de oprichting van een zgn. Volksfront, genaamd Pemuda Rak ja tl /

-2-

—2 —

De pogingen van Paul THENU c.s
i$?a «toffiüB* frak jat".;ne era t
ook niet serieus, omdat de! tkHWnte1 ¥oMfil_Maii- XAÏiUiS AM
als TAKAELA steeds kleiner wordt.
"Men" gelooft er niet meer in.

ACD

datum

1 9 O KT. 1372

CO
bRAPPORT

VAN C

AAN

: CFO.

No.

: 17.019

c'.

H

18.10.1972

Betr.: Actie tegen TAMAELA

Op 9-10-1972 werd via de I.D.-Utrecht het volgende vernomen.
deelde mede dat de jeugd van de MM zich verzet tegen
de leider TAHAELA.
Op 25 september 1972 had TAMAELA beloofd op een vergadering
met de MM-jeugd te verschijnen om ^opheldering" te geven over
zijn tot nu toe gevoerde beleid en over de tot nu toe bereikte
resultaten.
Te elfder ure liet TAMAELA het afweten, voorgevende, dat hij
in de USA zou verblijven op die dag.
Op lV-10-1972 zou er een vergadering van de MM-jeugd in Zwolle
zijn geplanned, doch deze vergadering
gaat niet
door.
De leiders van de jeugd van de MM zullen nu te Haarlem binnenkort bijeenkomen»
De MM-jeugd, zo deelde
mede, komt in opstand tegen hun
leider, die zij niet meer vertrouwen.

TS.

ACD l • M 6 .

datum

2 6 OKT, 1372

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangaven.

b._

Distr.:

Bijlagefn) :

Afschr.:

BO.

d.

Betreft: Colportage met de uitgave "liolukkers" . Hierbij deel ik U mede, dat op zaterdag 14—10-1972 door
een man van Ambonese origine in het centrum van Rotterdam werd
gecolporteerd met een uitgave dat als opschrift droeg "ïlolukkers".
De betrokken uitgave kon gekocht worden voor de prijs
van ƒ 2,-.
In een persoonlijk gesprek deelde betrokkene mede dat d«
uitgave was samengesteld om het publiek een inzicht te geven
in de problemen met betrekking tot de Zuid Molukkers in Nederland.
Betrokkene deelde verder mede dat hij deel uitmaakte vai
de projectgroep Zuid Morukkers en te hebben medegewerkt aan de
betrokken uitgave.

RAPPORT VAN C,
Aan

1.11.72

CFO

No.

17.15**

Betr.: Johan HAASBACH en Molukse jongeren.

Op 20-9-1972 werd
het navolgende vernomen.
Sinds geruime tijd werkt Johan MAASBACH onder de Molukse
jongeren en vele van hen voelen zich tot zijn beweging aangetrokken.
Deze beweging "de Jesus People Movement" telt thans vele aanhangers, vooral uit de gemeenschappen te Moordrecht, Tiel,
Vaassen, Eist en Wierden, maar ook in Capelle a/d IJssel.
De basis van deze beweging is: vrede/tolerantie naar het
voorbeeld van Jezus.
Ongetwijfeld is de rust onder de jongeren mede toe te schrijven
aan de activiteit van deze beweging.

ACD

datum

2 G NOV. 1972

CO
b.

__

d. ,

RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

NR. : 17.301
BETR.: Oprichting van de P.I.M.

20.11.1972

Van een
_
bron werd op 1.11.72 vernomen
dat op 30.9.72 door functionarissen van de Indonesische Ambassade de organisatie Pemuda Indonesia Malukijis opgericht.
Het doel is jonge, geschoolde Zuidmolukkers te bewegen teruj
te keren naar de Molukken voor de opbouw van hun land.

ACD
datum
C0

2 1 NQV. 1972
l-lig.420

RAPPORT VAN C (
AAN

CFO

NR.

17.305

BETR.

21.11.1972

Congres Zuidmolukkers te Amsterdam

Op 7.11.72 werd via de ID Utrecht,1
vernomen,
dat in de R.A.I. te
Amsterdam op 11.11.72 te 11.00 uur een congres zal worden
gehouden» De leiding van dit congres is in handen van
1.
2.
3.
Doel van dit congres.
is te komen tot
een eenheid onder de Zuidmolukkers. Men wil van TAi-iAELA
en MANUSAMA afI
Er wordt gerekend op ca.j 4000 personen. J
Het moet niet uitgesloten worden geacht.
dat het tot onregelmatigheden komt*

TJ.

ACD
datum 2 O NOV. 1972
CO

b. ^— d.
RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

NB- « 17.302
20.11.1972
BETR.: Congres in het RAI-gebouw te Amsterdam

Van
werd op 1.11.72
vernomen dat er i.v.m. het eenïïeidsstreven op 11.11.72
in het RAI-gebouw te Amsterdam een congres zal worden
gehouden van Zuidmolukse jongeren.
Kort voor dit congres, zullen ca. 3*000 pamfletten worden
verspreid in de diverse woonwijken.
In dit pamflet wordt de jeugd aangespoord dit congres bij
te wonen.

datum

2oNOV.W72

CO
RAPPORT VAN C

Aan

: CFO

No.

: 17.

23.11.1972

Betr.: Bijeenkomst

te Haarlem.

Van een
bron werd
vernomen
dat er in het kader van het streven naar eenheid onder de Zuid
Molukkers op 7 en. l^*oktober j.l.
in Haarl
een aantal afgevaardigden van diverse Zuid-Molukse -organisatie
in vergadering bijeen zijn geweest.
De aanwezigen waren het er unaniem over eens dat voortzetting
van de strijd voor de bevrijding van de S.M.S. op de wijze zoa
deze tot nog toe door zowel TAMABLA als MANUSAMA is gevoerd zi
loos is.
Men sprak zich uit voor een nieuwe koers met leiders die radik
zijn ingesteld en geweld niet schuwen.
M.b.t. een eventuele samenwerking met niet Zuid-Molukse organi
saties werd besloten niet met Nederlandse groeperingen in zee
te gaan.
Samenwerking met gelijkgestemde buitenlandse organisaties is
niet uitgesloten.
Men geeft er echter de voorkeur aan de strijd met eigen mensen
en middelen te voeren*
De "33 van Wassenaar" werd verweten dat zij slechts aan public
teit denken en niets meer doen in het belang van de vrijheidsstrijd.
Teneinde de mening van de Zuid-Molukse jongeren omtrent eenhei
en het door de huidige leiders gevoerde beleid te peilen, werd
besloten medio nov. in Utrecht een congres te houden.
Dit congres zal worden geleid door
e
•

Ter bestrijding van de kosten van het te houden congres zijn d
organisatoren (R.M.S.-links) doende enkele vuistvuurwapens te
verkopen.
Naar verluidt zijn deze wapens bestemd geweest voor een door
E.M.S.-links geplande actie op of rond 25 april 1972.

- 2-

De twee laatstgenoemdeadames zullen zorgdragen voor het
stencillen van een op de laatste bijeenkomst (1^-10) opgesteld
rondschrijven dat in alle woonwijken/oorden zal worden verspreid.

f^^
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f A--n

RAPPORT VAN C.
Aan

: CFO

No. : 17.525
Betr.: P.P.K.M» te Assen.

Op 1-10-1972 heeft de P.P.K.M. te Assen een vergadering gehouden dié alleen toegankelijk was voor Molukkers boven de 21 jr,

ACD
datum
CO

b.

RAPPORT

VAN

AAN

: CFO.

No.

: 17.69^

C

1 5 JAN. 1973

:

d.

15.1.73

Betr.: Filmavond over Vietnam»

I.D.-Vliseingen, 9e.
vestigde dd. 2^-11-1972 de aandacht
op het
programma van een door de werkgroep
"ZÜMOWA" (Zuid Molukkers Walcheren) georganiseerde filmavond
in de zaal van de "Soumokil Stichting" op 10-11-1972.
Het was
niet bekend van wie ZUMOWA deze films, welke
gericht zijn tegen de Amerikaanse oorlog in Vietnam, heeft
betrokken.

TS.

FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM FILM
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WERKGROEP " ZUMOWA " ORGANISEERT A.5. VRIJDAG 10 NOVEMBER 1972
EEN FILMVOORSTELLING,
ER WORDEN DRIE FILMVOORSTELLINGEN GEHOUDEN:

1. GUERILLEROS IN CHOU CHI:
DE OPSTAND IN ZUID-VIETNAM, IN EEN BOERENDDRPJE VLAKBIJ SAIGON DAT
CHOU CHI HEET» DE BOEREN WETEN VIA ONDERGRONDSE GANGEN DE AMERIKANEN , MET TANKS TE VERRASSEN. HET IS DE YANKEES NOG STEEDS NIET
GELUKT DE BOEREN IN CHOU CHI OMVER TE LOPEN.

2. BERICHTEN UIT VIETNA M:
DE MISDADEN DIE DE YANKEES ELKE DAG PLEGEN TEGEN DE VIETNAMEZEN.
DE LUCHTAANVALLEN

DE MARTELINGEN, DE GASSEN, VERNIELING VAN BRUG-

GEN, SCHOLEN, DORPEN EN FABRIEKEN.
-3. INSIDE NORTH VIETNAM:
IEDER LID VAN DE BEVOLKING VECHT TEGEN DE AMERIKANEN. DE YANKEES
KUNNEN ALLEEN WINNEN ALS ZE ALLE VIETNAMEZEN VERMOORDEN, WAT ZE
NOOIT ZAL LUKKEN, WANT HET VERZET WORDT BIJ IEDERE AMERIKAANSE
AANVAL STERKER. DIT IS HET PRINCIPE VAN DE VOLKSOORLOG.
,AANVANGt 20.00 uur

ENTREE ƒ 1,5Q

ZAAL: SOUMOKIL 5TICHTING-

P.S. Willen degenen die naar AMSTERDAM gaan om de meeting bij te wanen
zich voor donderdag bij onderstaande dames hun namen opgeven??
Grang voor B uur des avonds. Prijs: ƒ 8,—•
Evie Malawauw,
" ' Greet Pentury,
Rijnstraat 18,v
Rijnstraot 28,

Middelburg, tel.:01180-4612.

Middelburg, tel.: 01180- 7309

ACD

1 5 JAN. 1973

BAPPORT VAN C.
Aan : CFO
No.

15.1.73

: 17.699

Betr.: Angkatan Pemuda Indonesië Maluku (A.P.I.M.).

Desgevraagd werd op 19-12-1972 het volgende vernomen
De A. P. Ï.M. (en niet P.I.M. - zie C 17.301/00^.119328) is
opgericht op initiatief van Molukse jongeren en niet van de
Indonesische ambassade.
Deze organisatie moet worden gezien als een bundeling van min
of meer pro-R.I. (of althans niet anti-R.I.) gezinde Molukse
jongeren.
De doelstelling zou omschreven kunnen worden als cultureel
recreatief.
Er worden filmavonden georganiseerd, gezellige bijeenkomsten e
De meeste bij deze A. P.I.M. aangesloten Molukkers zijn op de
Indonesische ambassade wel bekend.
Met de ambassade bestaan trouwens vele contacten, zo stelt de
ambassade lokaliteit en filmen beschikbaar, verstrekt adviezen
etc.
De reis van een Molukse sportploeg naar de Molukken
was eigenlijk ook een initiatief van A.P.I.M., het merendeel
van de leden van die sportploeg behoort tot de A. P. I. M.
Een van de leidende figuren van de A. P.I.M. is.

ACD

vl

datum

3 1 JAN. 1973

CO
b.

Verbinding: No. 12.
Doss.: 170/212.
Betreft: "De Zuidmolukse Jongerenvereniging"

d.

17 januari 1973,

Kaar aanleiding van een mededeling van de directie van "Amicitia", Westeinde 15 te 's-Gravenhage
over een te houden massameeting in het gebouw "Amiciti*
op zaterdag 20 januari 1973 door Zuidmolukkers wordt 'ht
volgende medegedeeld.
De aanvrager/huurder van de grote zaal in
"Amicitia" is
is sinds augustus 1970 lid van
de öentrale leiding van de Badan Persatuan R.M.S. Hij :
een zeer actief persoon in de centrale leiding. Sinds
lang feestaat de behoefte bij de centrale leiding om- de
versnippering die in deze groepering is ontstaan aan
werkgroepen en actiecomité's te bundelen tot een grote
re saamhorige eenheid.
Deze nieuwe opzet wil men op 20 januari 1973
ter discussie stellen in een massameeting (naar schatting 800 personen) met als doel de oprichting van 'Ü.e
Zuidmolukse Jongerenvereniging" en daarmede dan de opheffing van allerlei ontstane kleine werkgroepen enz.
door te voeren.
De leiding van deze massameeting is in hande
van aanhangers van de Badan Persatuan R.M.S. De meetin
wordt gehouden van 13.OO - 17*30 uur in de grote zaal;
de leiding draagt zorg voor ordecommissarissen, terwij
na de discussies en de sluiting geen verdere demonstra
tie buiten het gebouw zal worden gehouden.

ACD

datum

1 2 FEB. 1973

RAPPORT VAN C.
Aan : CFO
No.

: 17-967

12.2.1973

Betr.: Congres in de RAI op 11-11-1972.
Bijl.:

Op 11-11-1972 werd in het RAI-gebouw te Amsterdam een congres
gehouden van SM-jongeren.
Het doel van deze bijeenkomst welke werd bijgewoond door naar
schatting 800 personen, was te komen tot eenheid.
Alhoewel de leiders van de noodregeringen hun leden een verbod
hadden opgelegd dit congres bij te wonen en het landelijk hoofd
van de K.P.K.,
, slechts aan een klein aant;
K.P.K.-leden toestemming gaf,^Bezocht toch een vrij groot aantal
van beide organisaties de bijeenkomst.
M.b.t. het verloop van het congres deelde
mede dat zich
geen incidenten hebben voorgedaan.
Nadat enkele organisatoren w.o. mej.
en
hui
visie hadden gegeven over de vrijheidsstrijd en de noodzaak om
te komen tot een eenheid, werden de aanwezigen in de gelegenhei<
gesteld hun mening te geven*
Een groot aantal sprekers schaarde zich achter de organisatoren
en zegde steun toe.
De navolgende resolutie werd aangenomen:
1. één regering, één volk en één strijdj zonodig de huidige
leiders hiertoe dwingen;
2. via de volksvertegenwoordiging inspraak in het te voeren
beleid;
3. nieuwe aanpak van de strijd.
Deze resolutie zou worden toegezonden aan de leiders van de grol
organisaties en van hun antwoord zou het afhangen welke stappen
verder zouden worden genomen.
Met toestemming van de organisatoren deelde een van de MM-leden
een stencil uit
Over het bezoek van president SÜIIARTO aan Europa is op dit congj
niet gesproken.

2 3 "EB. 1973
C3

b.

d.

RAPPORT VAN C
AAN

CFO

Nr.

18.059

Van
gende vernomen.

28.2.1973

werd op 5.2.73 het navol-

De door het bestuur van de J?eraoeda Masjarakat gedane uitlatii
gen m.b.t. de APIM e.d., tijdens de bijeenkomst in Den Haag
op 20.1.73, zijn voor de z.g. "
-groep" aanleiding geweest hierop te reageren met een weerwoord.
In dit weerwoord
staat o.m. dat:
1. de "vice-pres." van de Z.Molukken contact heeft met
, employé van de Indon. ambassade.
2. de RI-ambassade door Zuidmolukkers per expresse brief op
de hoogte wordt gehouden van door ZM te houden bijeenkomsten.
De
-groep vraagt zich in dit verband af waar de
inlichtingen dienst van de KPK_blijft.
3. de kortelings uit de Philippijnen teruggekeerde
veel te vertellen heeft maar over de RMS zwijgt.
De
-groep vraagt zich af wat er met het geld is ge
beurd» dat
bij zijn vertrek naar de Philippijnen
heeft meegekregen. Elk gezin had voor de "missie
ƒ **00,- bijgedragen.
Bedoeld weerwoord zal worden toegezonden aan de redacties va
de diverse Zuidmolukse periodieken en de leiders van de grot
Zuidmolukse organisaties.

MP.
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No.

: 18.255

Betr.: Groep

%

22.3.73

onder de ^uid-Molukkers.

Op 6-11-1972 werd via ID-Utrecht
het volgende vernom
Op 14—11-1972 kwamen de jeugdleiders van Ljuid-Molukse jongeren
weer in Haarlem bijeen ten huize van me j.
.
y
£r v/aren deze keer 18 personen aanwezig onder wie
Deze waren het er unaniem over eens dat de reeds eerder' besprok
"Meeting van ijuid-Ilolukse jongeren" gehouden zou worden op
11-11-1972 in het Internationaal Congresgebouw te Amsterdam.
Aanvang 12 uur. üinde: niet vastgesteld.
De toegang" zou vrij zijn en er zou geen entree worden gevraagd.
He j.
_
uit Haarlem en de "studentenleider"
uit Nijmegen zouden als sprekers optreden»
Ken verwachtte 1.000 tot 1.200 personen uit geheel Nederland.
In tenminste 90 woonoorden zouden stencils worden verspreid.
zegde toe dat hij, met "zijn"KFK een groot deel der
verspreiding voor zijn rekening zou netien.
^r zouden voldoende stencils/pamfletten worden vervaardigd em
"elk 3uid-Moluks gezin in Kederland" te bereiken.
Naast de verspreiding door de KPK, zouden de diverse jeugdgroepen die verspreiding verzorgen.
Me j.
zou via de pers voor bekendmaking zorgen.
Het probleem van "orde-bgmaring" tijdens de bijeenkomst werd uit
voerig besproken.
Besloten werd geen eigen bewaking of ordedienst in te stellen,
onder het motto: "Be iiuid-Holukse jeugd moet laten zien, dat zi;
gedisciplineerd is en politiek volwassen, zodat een ordedienst
niet nodig is".
Algemeen was men van oordeel - dit ook onder invloed van
- dat men van de Manusamagroep. (KPK) geen hinder zou
ondervinden.
Hogelijk zou zulks wel het geval zijn /fan de 'ftngkatan Muda".
Bekend was namelijk reeds datj
_
uit Culeiaborg "met zijn
groep aanwezig z*& zijn", terwijl ook
uit Hoogkerk
had laten weten, dat hij met 30 a 40 raan/van de "Angkatan Muda"
naar "Amsterdam" zou komen.
Het risico van een eventueel uit de hand lopen werd, zoals vermeld, uitvoerig besproken en aanvaard.
Het programma moest a. h. w. door "de jeugd" (de aanwezigen zelf)
worden vastgesteld
.
Achter de "bestuurstafel" zouden drie personen plaats nemen, te
weten:j

- 2-
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De opening zpu geschieden door een toespraak van
.
Hoofdthema zou zijn: "Wat willen wij, wat kunnen wij en waar mo
ten wij naar toe".
Daarna zouden de vragen die er zouden zijn worden beafctwoord do
mej.
en .
.
(Zij zou speciaal dat wat op TAMAiLA en de Missie Militair slaa
beantwoorden, terwijl hij de algemene politieke vragen van
commentaar zou voorzien).
De andere "bestuursleden" van deze "Jongerengroep voor Eenheid
der Zuid-Molukkers" zouden zich aan een aparte tafel groeperen,
voor zover zij zich achter de oproep scharen.
(Opm.
: Men spreekt liever niet van "bestuursleden", maar
van initiatiefnemers, ür is nog geen partij; het is
slechts een initiatiefcomité).
]
Accoord verklaarden zich de Nijmeegse studentengjfpep, deBredase
jongeren, de aktiegroep RMS-Links-radlkalen, _
,
Missie Jongeren en Kommando Krimpen aan de IJssel (TUPAMAHU),
Pattimura Muda,
y' de "Loosdrechtse Jongerengroep" e
"Molukse socialisten".""
(De laatste groep is in feite de grootste.
uij stellen het opbouw- en ontwikkelingswerk voor de ZuidMolukken centraal, los van politieke opvattingen).
De initiatiefnemers verwachtten dat alle woonoorden vertegenwoordigd zouden zijn.
Het ging er volgens hen om zowel TAMASLA als MAMUSAKA aan de
kaak te stellen.
De jeugd moest inzien dat het streven van deze heren niet kon.
Het was niet de directe bedoeling . Van de bijeenkomst van
11-11-1972 om een nieuwe politieke partij op te richten.
De jeugd moest haar inzichten daar kenbaar maken o.a. met betrekking tot de opbouw der Zuid-Molukken.
Het doel was te laten zien dat het niet ging om eventuele
"presidenten", maar om het veel grotere geBamolijhp doel; de op
bouw der Zuid-Molukken.
«*««»rt«>peiifi«e
De eventueel op te bouwen organisatie moest dan ook zo breed
mogelijk zijn en vertegenwoordigd zijn in/door alle woonoorden*
ir zou echter pas een nieuwe groep of partij (de Zuid-Molukse
socialisten?) worden opgebouwd, wanneer zou blijken dat met
TAMA£LA en met MANUSAMA niet samen te werken is en dat zij "nie
naar de jeugd willen luisteren",
was van mening dat TAMAüLA van dit alles precies op de
hoogte was.
Op 1^-10-1972 vergaderden de groepsleiders van TAMA2LA in Utree
om zich te beraden over de vraag hoe zij de eenheid in de Missi
Militair zouden kunnen herstellen,
uit Culemborg nam aan dat gesprek deel.
IAMAELA zelf liet zich echter niet zien.
De oudere groepsleiders bleven hem echter steunen.
Dat TAMAELA - en zijn aanhang - op de hoogte was, komt
ook doordat iemand van de.werkgroep "Perjfas", een werkgroe
van de M.M., meewerkte in het "Jongeren initiatief Comité" en
zich op het laatste moment daaruit terugtrok.
Ook daarom hield men rekening met aktie tegen de initiatiefnemers.
Van de eerlijke bedoelingen van
was
nog
niet overtuigd, ondanks alle zgn. bewijzen van goede wil. (verspreiden etc.). Actie verwachtte hij van die kant echter niet;
w e l ondermijning.
'
• - • ' • - .

- 3De linkse groepen staan onder leiding van
uitSwoT
en
Krimpen aan de IJssel.
Deze hebben zeker 100 goed geschoolde aanhangers, terwijl het
aantal "meelopers", dat sterk groeiende is, zeker op ongeveer
IfOO moet worden gesteld.
Deze HMS-Links bestaat hoofdzakelijk uit studenten en middelbar
scholieren (inclusief MAVu) en zij zijn over het algemeen goed
geschoold, doordat zij ook het beste ontwikkeld zijn*
Bij de voorbereiding van de meeting van 11-11-1972 was
wel gebleken dat,
en
geen.enkele werkelijke invloed onder de studenten e
scholieren hebben.
is "een prul van een vent" en
staat zo
langzamerhand te zeer bekend als "eea man van de Indonesische
ambassade".
De studentengroep van
in Nijmegen bestaat uit ongeveer 30 personen.
Daarin zijn niet alleen studenten maar ook "jeugd" uit Hatert
opgenomen.
Deze groep is ook duidelijk "links" maar gaat (nog) niet zover
als de RH3-Links van
en
.
Eerdergenoemde groepen, die het "initiatiefcomité" steunen,
hebben volgens bron al meerdere voor-vergaderingen gehouden, di
overal goed verliepen.
Daarbij bleek echter al dat "linkse jongens" het best geschoold
waren en de discussies beheersten*1'.
deelde nog mee dat zowel ÏAMAiLA als MANUSAKA door het
initiatiefcomité zijn uitgenodigd om de bijeenkomst van 11-11-7
j.n Amsterdam bij te wonen.
Tenslotte vermeldde
nog dat TAMA3LA met zijn "minister van
Buitenlandse Zaken"
op 22-10-1972 gesignaleerd
werd op een bijeenkomst in Beleen.
Op 28-10-1972 zou—TAMAELA op een vergadering in Hoogkerk versla
uitbrengen van zi'jn activiteiten bij de UNO-vergadering ten
behoeve van de iJ-iS.
Hij is daar echter niet komen opdagen»
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Van
volgende vernomen:

-groei?

werd op 22.1.73 het na-

De "acting president" I.J.TAMAELA
heeft niet
gereageerd op de uitnodiging van de z*g.
-groep om oj
20.1.73 van gedachten te wisselen over de eenheid.
Haar verluidt was TAMAELA gebelgd over het feit dat hij in
het uitnodigingsschrijven met "toeau" (mijnheer) werd aangesproken i.p.v. met excellentie.
MANUSAMA _
* staat niet afwijzend tegenover een gespz
met eerder genoemde '.
-groep. N.a.w* zal er op 27*1.73
een gesprek plaats vinden. Hij heeft echter te kennen gegevt
alleen met RMS-ers te willen spreken
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Betr.: Zuid-Molukkers

Op 6-2-1973 werd via I.D.-utrecht
het volgende vernomen
Nadat er in de zomer van 1972 enige tijd "rust" heerste binnen
de Zuid-Molukse groepen in Nederland, althans op politiek gebied,
begonnen diverse jeugdleiders en jongeren van de Zuid-Molukkers
in het algemeen, zich in de herfst weer wat te roeren, omdat "men
zich in de steek gelaten voelt, zowel door de Missie Militair
(TAMAELA) als door de Badan Persatuan (MANUSAMA).
De "rust" was (mede) het gevolg geweest van de (vergaande) toezeggingen beloften, door "generaal" TAMAELA gedaan tijdens de
laatste grote meeting in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht.
Zoals bekend hadfTAMAELA. toegezegd dat hij de zaak van de HMS zou
bepleiten bij de UNO en had hij gesteld, dat de EMS op de agenda
van de UNO-assemblee van september 1972 was geplaatst.
"Binnen een jaar" zouden er "bepaalde resultaten" zijn, enz..
Ook werd aanvankelijk hoog opgegeven van de "relaties in Canada",
de goodwill-reizen van de Zuid-Molukse dans- en zanggroepen naar
dat land, enz., doch al vrij spoedig trad de "rust" in en kregen
steeds meer Zuid-Molukkers de indruk "te zijn belazerd".
Vooral de jeugd gelooft niet meer in de oudere leiders.
Diverse jeugdleiders in verschillende woonoorden meenden dat de
jeugd goed en eerlijk moet worden voorgelicht en dat het tijd
wordt dat de jeugd zelf haar mening naar voren brengt en inspraak
heeft of krijgt. Zij zagen dat er zowel bij de Badan Persatuan
als bij de Missie Militair veel "verwarring" heerste en meenden
dat, wanneer TAMAELA en/of MANUSAMA fouten maken dit gezegd moet
worden.
- 2-

- 2-

Bedoelde jeugdleiders (bedoeld worden: lieden die door de ZuidMolukse jeugd in de verschillende woonoorden als zodanig erkend
en naar voren worden geschoven) kwamen meerdere keren voor overleg bij elkaar en hun aantal bleek zich steeds uit te breiden.
Een en ander werd des te meer actueel toen één van deze "jeugdleiders", te weten Me j.
uit Haarlem in september .1372,
naar New York ging om de UNO-vergadering bij te wonen, en terug
kwam met de mededeling dat "alles leugen en bedrog was".
Opm.;

Mej.
was lange tijd de secretaresse van TAMAELA.
Zij was van zeer veel zaken op de hoogte en "geloofde" in
TAMAELA. Zij had echter ook contact met diverse jeugdleiders, tegenstanders van TAMAELA, welke beweerden dat
alle verhalen van TAMAELA over de UNO, waar hij "vertegenwoordigd zou zijn", enz., gelogen waren.
Mej.
ging naar New York "om het zelf uit te zoeken
en kwam gedesillusioneerd terug. Zij schreef vanuit New
York een brief naar TAMAELA in Nederland, doch kreeg geen
antwoord. Nadat zij tot de conclusie was gekomen dat
TAMAELA inderdaad "het volk der Zuid-Molukkers" bedrogen
had en dat de RMS bij de UNO volslagen "onbekend is"
keerde zij naar Nederland terug en begon, samen met divers
jeugdleiders, een actie).

Toen Mej.
in Nederland terug was kreeg zij een brief van
het "kabinet" van de Regering "TAMAELA", waarin haar "ontslag"
werd aangezegd. Inmiddels was ook
wel bekend,
dat TAMAELA nogal in moeilijkheden verkeerde. Zijn "minister"
van Binnenlandse Zaken,
, opponeerde ook en werd ontslagen alsmede allerlei andere "topfiguren" uit zijn "regering".
Bovendien deden allerlei geruchten de ronde over de (sexuele)
verhouding tussen TAMAELA en "zijn" minister van Buitenlandse
Zaken, Me j.'
, "die van hem zwanger zou zijn. Deze "geruchten" alsmede de verhalen over de aankoop van een of meerdere
huizen in Vaassen door TAMAELA, deden diens image geen goed.
De jeugdleiders, gesteund door Mej.
uit Haarlem en haar
zuster, kwamen steeds vaker bij elkaar en de "eenheid" onder de
jeugd was groeiende.

stelde verder dat de Jeugd vrijwel helemaal haar geloof in
TAMAELA verloren heeft. De paramilitaire groep "Angkatan Muda"
is vrijwel geheel uit elkaar gevallen. Oefeningen worden nergens
meer gehouden. Zelf 3;
uit Moordrecht, één der leiders
van de "Angkatan Muda", gelooft niet meer in TAMAELA en de Missie
Militair en werkt nu met de jeugdgroep samen.
Bron merkt hierbij op dat, ondanks alles, vele ouderen hun geloof
in TAMAELA blijven behouden; dwars tegen alle logica in.

- 3-

Op 14-10-1972 waren ongeveer 30 jeugdleiders in Haarlem bij
elkaar. Alle vertegenwoordigde woonoorden gingen met de plannen
akkoord. Besloten werd om zo spoedig mogelijk in Utrecht of
Amsterdam "een landelijke bijeenkomst te houden, waar de jeugd
zich zou kunnen uitspreken over datgene wat er moest gebeuren,
los van TAMAELA en los van MANUSAMA. Op die te houden bijeenkomst zou de "jeugd!' de "crisis der ouderen" moeten blootleggen.
achtte het (16-10-1972) heel belangrijk dat zowel
van de Angkatan Muda als
van de KPK (ordedienst Badan
Persatuan) hun medewerking hebben toegezegd.
sprak bij het overleg zonder meer uit dat hij wilde
samenwerken met de jeugdvertegenwoordigers en dat hij ook vrede
wilde met de Nederlandse_overheid. Van de eerlijke bedoelingen
van
U was
/overtuigd ofschoon
volledige steun
toezegde.
/niet
Ook de "Linkse" groeperingen (RMS-Links) uit Zwolle en Krimpen
aan de IJssel, onder leiding van
zegden hun volledig
medewerking toe.
merkte hierbij op dat de invloed van de RMS-Links en met
name die van
de laatste tijd zeer toeneemt.
De "grotere" concentraties bevinden zich in Zwolle en Krimpen,
maar
is er van overtuigd dat
"zo zoetjes aan
in de meeste woonoorden wel contacten heeft". Hij stelt verder
met nadruk, dat de RMS-Links
contacten heeft met/
bij de Chinese vertegenwoordiging in Den Haag.
stelt, dat
hij
nu meerdere keren op besprekingen heeft meegemaakt en dat hem wel duidelijk is geworden, dat
deze contacten heeft. Hoewel hij dat niet exact zegt, verwijst
hij toch meermalen naar "zulke relaties van hem", waarbij dan
duidelijk is o.a. uit de "contekst" van datgene, wat hij zegt,
dat hij de Chinese Ambassade bedoelt.
moet helaas erkennen
dat
het beste politiek geschoold is van alle zgn.
Zuid-Molukse jeugdleiders. Bij een politiek-ideologisch debat
is hij dan ook doorgaans degene die als overwinnaar naar voren
komt. Dat de RMS-Links ook contacten zou hebben met de DDR is
uit de gesprekken met
nooit naar voren gekomen.
Naast de "Angkatan Muda", de KPK en RMS/Links doen ook de
"rechtse" groepen zoals de "Pattimura Muda" uit Vught en de
Jongerengroep "Loosdrecht" en "Breda" mee.
Voor de studenten doet de groep Nijmegen onder leiding van
mee, terwijl met
contact wordt gezocht.
In principe was de "meeting" geplanned op 28-10-1972, doch
veronderstelde dat die datum "niet haalbaar" zou zijn en dat de
bijeenkomst later zou plaats vinden.
is van oordeel dat het debacle voor TAMAELA niet te ontlopen zal zijn. De verwarring binnen de Missie Militair is zijns
inziens te groot.

- k-

vreest echter extreme daden van beethoofden uit
zowel de "Angkatan Muda" als de KPK, omdat nu blijkt dat zij
zijn bedrogen of achter hersenschimmen hebben aangelopen; iets
wat zij niet wilden erkennen en dan is alleen een extreme daad
een middel om weer in de belangstelling te komen*
Voor wat de "eenheid" der Zuid-Molukse jeugd betreft ziet
in de toekomst grote moeilijkheden, omdat er geen werkelijke
leiders voorhanden zijn, met uitzondering van
,
tegen wie echter politieke tegenstand bestaat en nog meer zal
komen.
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Betr.: Zuid-Molukse Jongeren-bijeenkomst
te Amsterdam op 11-11-1972.

Op 13*11-1972 werd via de I.D.-Utrecht
het volgende
vernomen.
De Zuid-Molukse "Jongeren"-bijeenkomst op 11-11-1972 in het
Internationaal Congrescentrum in Amsterdam was geheel zonder
ordeverstoringen verlopen, maar de opkomst zeer tegengevallen.
Gerekend was, door de initiatiefnemers op een deelname van omstreeks 1000 personen. Het werkelijke aantal lag tussen de
3 en kQO.
TAMAELA en MANUSAMA, beiden uitgenodigd, hadden niets van zich
laten horen en waren dan ook niet aanwezig.
Het betrekkelijk kleine aantal deelnemers werd
geweten
aan het dubbele spel dat door
fcn
zijn aanhang was
gespeeld. Zoals bekend was er
al geruime tijd wantrouwen met betrekking tot "loyale samenwerking" van
Nu bleek dat hij in feite steeds aan de besprekingen van het
"initiatief comité" had deelgenomen om die zaak te saboteren.
Hij had, zoals bekend, toegezegd om op ruime schaal met "zijn"
KPK de bekendmaking voor deze bijeenkomst te verspreiden in
diverse woonoorden. Hij had du» veel materiaal tot zijn beschikking. Gebleken was nu dat hij
de verspreiding
verboden had in vele plaatsen, zoals Assen, Boven-Smilde, Krimpen
aan de IJssel en Capelle aan de IJssel, enz.
Hij was zelf niet ter vergadering aanwezig maar had wel meerdere
waarnemers gestuurd. Het optreden van
heeft het aantal deelnemers zeker met de helft doen afnemen. Zijn optreden
heeft in diverse groepen veel kwaad bloed gezet, maar voorlopig
is "het kwaad geschied".

- 2-
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uit Culemborg en
uit Hoogkerk waren beiden
met de Aagkatan Muda aanwezig, maar hielden zich rustig.
De bijeenkomst duurde van 12 tot 1?»30 uur en werd geleid door
uit Nijmegen.
Deze zette de toestand uiteen waarbij hij zowel TAMAELA als
MANUSAMA een "statisch optreden" verweet, alsmede aanwees als de
oorzaak van de heersende grote verdeeldheid onder de Zuid Molukke
in Nederland. Hij viel niet één van beide leiders persoonlijk aa
doch hield zijn kritiek algemeen en maakte beiden en hun aanhangers verwijten.
Hij stelde dat de jeugd van de Zuid Molukkers deze gang van zaken
beu was en nu een voorbeeld wilde stellen door een oproep tot een
heid. De jeugd wilde echte samenwerking van alle Zuid Molukkers
tot opbouw van de Zuid Molukken. Het antwoord, de daad, was nu
aan de jeugd en zij zou dat antwoord geven.
Er werden uit de zaal wel scherpe vragen gesteld over TAMAELA en
MANUSAMA, doch die - persoonlijke vragen c.q. aanvallen - werden
door de initiatiefnemers niet beantwoord. Gesteld werd dat men
daar niet op in zou gaan. Men wilde niemand "belasteren" of
"zwart" maken; de jeugd moest daaromtrent haar eigen conclusies
trekken.
Het optreden van het initiatief comité werd uiteraard ook door
de aanwezigen bediscussieerd en tenslotte gewaardeerd. Er was
geen ernstige kritiek op de initiatiefnemers, die van hun kant
nadrukkelijk stelden dat het, althans nut niet de bedoeling was
op een nieuwe partij op te richten. Onder de aanwezigen waren
aanhangers van alle Zuid-Molukse groeperingen. Er werd over en
weer fel gediscussieerd zonder dat het ergens uit de hand liep,
hetgeen ook te danken was aan de goede leiding van
.
Er kwam dan ook geen speciale (scherpe) tegenstelling tussen
"links" en "rechts". Speciale doelstellingen werden deze keer
dan ook niet geformuleerd, anders dan dat vastgesteld werd dat
de jeugd eenheid wenst en medezeggenschap. Als verder doel denkt
men aan één organisatie van Zuid Molukkers met een eigen bestuur,
enz., doch alvorens daartoe over te gaan wil men (de initiatiefnemers) eerst een gesprek proberen te krijgen met MANUSAMA en met
TAMAELA. Daartoe zouden aan beiden uitnodigingen worden verzonden.
Het initiatiefcoraité zal op 2-12-1972 opnieuw bijeenkomen om zich
nader te beraden.
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Betr.: Jongeren van de Badan Persatuan.
Van
ID-GP Utrecht op
29-1-1973 het volgende vernomen.
De bijeenkomst van £uid-Molukkers in het gebouw "Amicitia" op
20-1-1973 in Den Haag ging uit van de B.P. (HANUSAKA) en de KPK
£ir waren meer dan 1.000 personen aanwezig.
De stemming was "fel" en agressief en werd bepaald door vier
grieven, te weten:
1. Tegen de Nederlandse regering, omdat deze de Zuid-Molukkers
zou bedriegen, misleiden, etc.
2. Tegen de Indonesische regering, die de 2iuid-Molukkers ook
bedriegt.
3. Tegen de "^uid-Molukse socialisten", dwz. het jongeren
initiatief-coraité dat op 11-11-1972 een bijeenkomst in
Amsterdam hield, en
k. Tegen die Zuid-Molukkers die van Jlederland uit een bezoek
brengen aan Indonesië en die daarom als pro-Indonesisch word
aangemerkt.
De kritiek op de Nederlandse regering was in de wel haast beken
de kreten vervat: "de Nederlandse regering draagt de schuld voc
het feit, dat de Zuid-Molukkers hier zijn en tevens voor het
feit dat zij hier in de steek worden gelaten", "de Nederlandse
regering weigert de £uid-Molukkers bij de UNO te vertegenwoordigen en/of voor de rechten van Zuid-Molukkers op te komen".
Het incident van Wassenaar werd aangehaald en de beloften welke
toen door de toenmalige ministers DS JONG en LUNS zouden zijn
gedaan.
(Het wormen van een Ambonnezen-raad, inspraak, etc.).
hoorde later meerdere "kreten" uit de KPK die voorstelden
om oud-premier DE JONG "eens te pakken".
Die "voorstellen" werden dan wel "vrijblijvend" en gekscherend
gedaan, maar
achtte ze toch gevaarlijk.
Men weet nooit wat loslopende beethoofden doen.
Hij is er van overtuigd dat de KPK in de nabije toekomst grof
zal gaan optreden tegen HMS-Links en de veel gematigder "ZuidMolukse socialisten".
Volgens
zijn er meerdere tekenen van smeulende agressie d:
daarop wijzen.
Cok tegen de Indonesische ambassade achtte
aetie niet uil
gesloten, gezien ook de Indonesische regering (en dé ambassade]
scherp werd aangevallen.
Bovendien verwijten vele Suid-Molukkers - en volgens
niet
ten onrechte - de Indonesische ambassade het "stoken" onder en
inmenging in de zaken van de Zuid-Molukkers in Nederland.
Ook de "Zuid-Molukse socialisten" (Jongeren.j.
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werden fel bekritiseerd.
Deze kritiek kwam vooral uit KPK-kri<fgen en het is.
nu wel volkomen duidelijk dat
de laatste maanden doo:
lopend dubbel spel heeft gespeeld en zijn wetenschap thans tegei
genoemde groepering aanwendt.
De leider van RMS-Links,
uit Zwolle, werd zeer fel
door de KPK aangevallen.
Men verweet hem verraad van de Zuid-Molukse zaak, "omdat hij
zich door de Indonesische ambassade heeft laten "inpakken" en
met een sportgroap naar Indonesië is geweest".
Ook mej.
uit Haarlem werd scherp aan de kaak
gesteld.
De KPK stelt zioh volgens
thans zeer f.el anti-Indonesisch
op en hoewel
geen KPK-lid
is en die agressiviteit afwijst, kon hij zich deze stemming goe
indenken.
De KPK is
thans veel feller en gevaarlijker
dan de Missie Militair en de Angkatan Muda (= commando's).
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Betr.: Bijeenkomst van de Badan Perintis»

Van
werd op 12-3-1973 het navolgende vernomen.
Op 3-3-1973 is er in Vaassen een ,bijeenkomst geweest van de
Badan Perintis Bersatoe.
^eze bijeenkomst welke door circa 250 personen werd bijgewoond
had een rustig verloop.
Onder de aanwezigen bevonden zich twee Molukse studenten uit
MoskouA t.w.:
efi
en één uit
TsjechoSlowakije,
Deze studenten, die op de R.I.-ambassade in Den Haag verblijven,
hadden verzocht de vergadering te mogen bijwonen.
Van de zijde van de R.I.-ambassade was niemand aanwezig.
Nadat
de aanwezigen op de hoogte had gesteld van d
negatieve houding van MANUSAMA en TAI-1A3LA t.a.v. de eenheid
kwam er onder de aanwezigen enige beroering.
Men toonde zich verontwaardigd over deze houding en verzocht hè
bestuur zich voor de eenheid te blijven inzetten.
Sen voorstel om een handtekeningenactie voor de eenheid te beginnen werd aangenomen.
Op de bekendmaking dat een zestal afgevaardigden in april een
bezoek zullen gaan brengen aan Indo./IIolukken werd door de aanwezigen niet gereageerd en suggesties omtrent in Indon. te
voeren gesprekken bleven uit.
£r werd slechts verzocht om na terugkeer in Nederland verslag
uit te brengen over de opgedane ervaringen.
3.e.a. werd door het bestuur toegezegd.
Op 17-3-1973 zal het bestuur van eerdergenoemde Badan Perintis
bijeenkomen om de agenda op te stellen voor de reis naar Indon•
M.b.t. de Badan Perintis deelde bron mede dat het bestuur van
deze organisatie haar werkzaamheden alsvolgt heeft verdeeld:
."contact met de S.I.-ambassade ;
*ontact met de organisaties;
administratie.
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Betr.: Discussie-avond van de "PATTIMÜSA"

Op 26-2-1973 werd
het volgende vernomen,
De discussie-avond van de "PATTIMÜRA", werd gehouden op 22 febr,
1973 in het voormalige missiehuis "Bisschop Hamer" aan de
Verlengde Groenestraat te Nijmegen, thans een gebouw van de
Universiteit.
Aanwezig waren ongeveer 30 personen, te weten ongeveer 21 ZuidMolukkers en 9 Nijmeegse studenten.
De avond _werd ingeleid door Drs,
sïteit te Nijmegen. '

politicoloog van de TJniver

vertelde onlangs naar Ambon te zijn geweest om zich ter
plaatse op de hoogte té stellen. De situatie op Ambon noemde
hij verre van rooskleurig en de economische omstandigheden waren
slecht. De middelen van bestaan zijn hoofdzakelijk «£ opbrengst
van visserij en landbouw.
In zijn betoog liet hij duidelijk blijken dat hij pro-Indonesie
was.
Het streven van de Zuid-Molukkers in Nederland eens een vrije
Republiek der Zuid-Molukken te kunnen stichten werd door hem
onder bedekte termen ter discussie gesteld, hetgeen tot gevolg
had dat de aanwezige Zuid-Molukse jongeren uit de wijk "Hatert"
een fel debat met hem aangingen.
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Betr.: Massa-bijeenkomst te Vaasen op 3-3-1973
Bijl.:

Van

_

werd op 26-2-1973 vernomen

dat op 3-3-1973 te Vaasen door de BADAN PEHINTIS BERSATÜ een
massa-bijeenkomst zou worden gehouden
Op deze bijeenkomst, waar o.m. verslag zou worden uitgebracht
over het gesprek met MANUSAMA, wil men komen tot een bundeling
van alle bij de BADAN aangesloten organisaties.
Men zal voorts de aanwezigen op de hoogte stellen van het bezoek
dat een zestal afgevaardigden van de BADAN in mei aan Indon/
Holukken zal brengen.
Er zal vervolgens een agenda worden samengesteld van de in Indon
te voeren gesprekken aangaande het Zuid-Molukse vraagstuk.
Voor zover bron bekend, zullen de zes navolgende personen in mei

naar Indonesië reizen:
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Betr.: Zuid-Molukse .jongeren en het Zuid-Molukse vraagstuk.

Van

werd op 25-10-1972 het volgende vernomen*
Op 31-1-1972 werd met subsidie van het Ministerie van C.R.H, te
Twello opgericht de stichting. "LAWA MENA".
Het doel van deze stichting is de Zuid-Molukkers, in hoofdzaak
de jongeren, via integratie te brengen tot assimilatie met de
Nederlandse samenleving.
Het bestuur van de stichting is alsvolgt samengesteld:
[voorzitter
•vice-voorzitter
secretaris
tweede secretaris

:
:
:
:

De stichting ontplooit haar activiteiten in vijf sectoren, t.w.
cultuur;
voorlichting;
sport en spel;
onderwijs;
sociaal en maatschappelijk werk.
De begeleiding van de jeugd in deze sectoren heeft tot doel dat
zij zich aanpast aan de Nederlandse samenleving o.a. door het
organiseren van contactontmoetingen, lezingen, dia-avonden e.d.
Hoewel de activiteiten van de stichting in hoofdzaak gericht zi
op de jongere generatie, worden ook de ouderen zoveel mogelijk
hierin betrokken»
De voorzitter van deze stichting,
, is van
mening dat het Molukse vraagstuk binnen 5 a 6 jaar zal zijn opgelost, omdat tegen die tijd de rol van de oudere generatie zal
zijn geëindigd en zij hun greep op de jongeren verloren zullen
hebben.
Dit proces heeft zich z.i. nu reeds ingezet en zal zich steeds
meer versnellen.
Nu reeds wordt het RMS-idee niet meer gedragen door de jongerer
In feite wordt het RMS-idee nog slechts in stand gehouden door
ouderen, die alle moeite doen om de jeugd toch vooral mee te
krijgen.
^nerzijds uit respect voor de ouderen, anderzijds uit een soorl
schaamte tegenover de buitenwereld en tegenover elkaar die hen
belet toe te geven dat de HMS-gedachte een fictie is, schermen
de jongeren nog met de RMS.
Het proces van verwijdering van de RMS-gedachte en van de
traditionele Molukse leefwijze zet zich echter voort.
Dit is onder de jongeren op velerlei gebied te merken, o.m. aar
- 2•

- 2het toenemen van de verzoeken om naturalisatie, het teruglopend
bezoek van bijeenkomsten, de weerstand tegen collectes, het ver
wateren van specifiek Molukse gebruiken (pella), de tendens om
zich bij huwelijk zo vlug mogelijk buiten de bestaande Molukse
woonconcentraties te vestigen, het toenemen . individueel of in
clubverband - van de contacten met Nederlandse jongeren, e.d.
Al deze verschijnselen
lonen aan dat het integrati
proces op gang is gekomen en de stichting LAWA MENA wil e.e.a.
stimuleren.
ziet het integratieproces zich sneller voltrekken bij de
niet militante groepering van de B.P.H.M.S. dan bij de Missi
Militer.
Hij beschouwt dit als een logisch gevolg van het feit dat door
militaire opzet van de Missi Militer de ouderen van deze groepering een vastere greep op de jongeren hebben*
Ook hier echter begint zich onder de jongeren een eigen menings
vorming af te tekenen, wat zich uit in verwijten aan het adres
van de leiders.
Deze verwijten verschaffen een motief om zich te kunnen distanciëren van de M.M. en in feite van de RMS-gedachte.
uit zal op den duur tot gevolg hebben dat de leiders nog slecht
over een kleine aanhang zullen beschikken.
Omdat zij zichzelf echter als leiders willen handhaven, zullen
zij zich als zodanig waar moeten maken en het is niet uitgeslot
dat zij dan met hun aanhang zullen overgaan tot het voeren van
ongewenste acties.
In de Badan Persatuan is dit gevaar minder groot, omdat de
(oudere) leiders over het algemeen meer bezadigd zijn en in
ieder geval minder militair zijn.
Hier komt bij dat de Badan Persatuan door het instellen van een
jongerenwerkgroep een duidelijke daad heeft gesteld-waaruit blig
dat zij 03weld afkeurt.
Deze werkgroep heeft tot taak de jongeren duidelijk te maken da
bij de verwezenlijking van de politieke aspiraties alleen gebru
mag worden gemaakt van in een democratie toelaatbare middelen,
üe activiteiten van deze werkgroep hebben ertoe bijgedragen dat
het onder de Molukse jongeren na de "actie wassenaar" betrekkel
rustig is gebleven.

