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BETR.: Toespraak hoofd KPK

toespraak van het hoofd van de
KPK, door hem uitgesproken tijdens het congres, van de 3P
op 22.7.71
In deze tekst zijn de navolgende punten belangrijk:
1. Het hoofd KPK
stelt dat n& Wassenaar verscheidene
Zuidmolukkers door de Nederlandse politie zijn benaderd
c.q. gerecruteerd om in de Molukse gemeenschap te spioneren
2. Dat ook verscheidene Zuidmolukkers hand- en spandiensten
verlenen aan de RI (RI-Ambassade), waarbij het doel is de
RMS-beweging te ondermijnen.
3. Gesteld wordt dat een aantal Rl-inlichtingenofficieren van
Molukse origine naar Nederland zal
worden uitgezonden
en tot taak heeft de RMS-beweging te ondermijnen...> '
In dit verband wordt genoemd:
r'-lie door
wordt aangeduid als voormalig "beul" in de Molukken.
k. Er wordt op gewezen dat genoemde elementen reeds successen
boekten. Hierbij wordt verwezen naar de affaire Breda en de
activiteiten van
.
5. Vervolgens stelt het hoofd KPK, dat de door de RI toegestan
en zelfs aangemoedigde bezoeken aan de Molukken (door Holukkers, geen Nederlanders) door de RI bedoeld worden als
één der middelen om de RMS-strijdlust te doen verslappen.
Het hoofd KPK roept iedereen op waakzaam te zijn en bij
signalering van genoemde activiteiten, deze terstond te
melden.
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KPK vergadering in Breda.

Van
werd
vernomen,
dat er op 26.3.72 in :3reda een vergadering is ,'?;e'.veest van de
KPK sector- en afdelingshoofden.
Op deze bijeenkomst, >vaar circa 100 personen aariv/esig v/aren,
is over liet navolgende gesproken:
a. succes van de vierdaagse;
plan om het volgend jaar met :aeer groepen doel te neraen.
b. uniform van de X?K
hiervoor is een commissie benoemd.
c. nieu'.v huishoudelijk reglement;
hiervoor is een commissie benoemd.
d. kadervorming KPK leden;
dezo opleiding zal op 14.10.72 aanvangen.
De K".ü-ieeland heeft evenals de voorgaande bijeenkom3t verste1' laten gaan.
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Betr.: Vergadering Molukkers te Assen»

Op 18-10-1972 werd van I.D. Assen (hr.
) het navolgende
vernomen*
Op 14-10-1972 werd te Assen in het gebouw Pattiraura een vergadering gehouden, waarbij MANUSAMA aanwezig was.
KANUSAMA, vergezeld van 2 andere Molukkers, overnachtten te
Assen in hotel OverSingel in de nacht van 14 op 15-10-1972.
Totdat MAKU3AKA en zijn 2 metgezellen hun kamer opzochten
bleef een lijfwacht van 8 personen in de omgeving van MAI-U3AMA
Deze lijfwacht verplaatste zich in 2 auto' s
Tijdens de vergadering stond bij het gebouw Pattiraura geparkee
een aantal auto's
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BETR. i K.P.K.

Op 22.1.73 werd
het volgende vernomen.
In de KPK-top is na de laatste verkiezingen vrijwel niets gewijzigd.
Slechts het sectorhoofd
werd vervangen door
uit Assen.
Mej.
_
is als instructtice verbonden aan de KPK. Haar
taak is instructie te geven in maatschappijleer waarmede
bedoeld wordt, de KPK-Ieden wegwijs te maken bij het samenwerken met de Nederlandse overheid (politie etc*) en hen te
wijzen op Nederlandse wetten en normen.
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Betr.: Lustrum KPKA

werd

ontvangen

voor het bijwonen van J^*1*"8""1 *•*'*'

9.00 uur
10.30 n
11.30 it
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17.30 tt
20.00
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ontvangst
parade
receptie
lunch
alg. vergadering
diner
culturele avond met bal na.
Utt* hebben.kunnen de nacht
Stichting PATTIMURA.

BADAN KOORDINASI KOHPS PENDJAQA KEAHANAN - R.M.S.

Sekertariat: Waitatiristraat 26
CAPELLE AAN DEN IJSSEL. - tel. 010

Mo. : 12/73/PP-KPK/TH-AB
Pokok.: Undangan
Lamp. : program
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Kepada

Semua anggota K«P.K.
Capella a/d IJssel, 5 *«i 1973•

Sdr seperdjuangan j t h.
Dengan surat ini kaai mendekati Sdr2 aekalian, serajfa hendak meaberitahukan
beberapa hal jg terlukie dibawah ini*
I

01 eh karena pada tg 19 Mei 1973 dimuka ini orgauisaai K .P .K. akan merajakan
luatrumnja jg pertama di W/Wijk Assen, maka dengan ini kami datang mengundang
- Sdr2 sekalian untuk hadir bersama pada maksud tersebut. Diharapkan dengan
sangat, ta'boleh seorang pun jg ketinggalan, karena untuk uaksud lustrum ini
organisasi K.P.K. ada mengundang djuga Pemerintah R.M.S, pemimpin2 bangsa
dan semua organisasi dalam gabungan B. P. serta kedua Qeredja. Harus aadar bahwa
panggilan dan tugaa kita jang audah dikerdjakan didala» 5 tahun ini untuk
kepentingan bangsa dan perdjuangan R.M.S. sangat penting dan berfearga, sehingga
untuk «eland jutkan trua perdjuangan bangsa ini, baiklah di dalam lustrum ini
kaai tetap njatakan pendirian dan kesetiaan kami lagi kepada Peaerintah R.M .S,
lambang dan perdjuangan R.M. S. jg kami semua tjintai itu.
II Melalui tiap2 anggota, kami mengundang djuga keluarga 8dr2 sekalian untuk turut
hadir dan menjakaikan lustrum K.P.K. itu. ündangan kelnarga ini adalah merupakan suatu tanda kehoraatan, karena kanipmn sadar bahwa pengorbanan jg diberikan oleh tiap2 anggota didalam tugaa dan panggilannja, itupun atas kerdja
sama dan bantuan dari keluarga anggota tersebut. Jang dimaksudkan dengan ündangan keluarga ini, ialah orang tua, istri dan anak jg diatas 18 tahun, dan
diharapkan hadir dalam prggram aiang (reoepsi) sedanglan terserah kepada tiap2
orang, terhadap program s eland jut n ja (liat program). Kami amat senang apa bila
sterkte dari keluarga jg mau hadir dihabarkan terdahulu kepada kami.
-TIIBerhubung dengan lustrum ini ada sangat penting, maka diharuskan tiap2 anggota
melafcukan segala tuntuntan jg audah diturunkan. Bagi siapa jg belum mempunjai
pakaian dienst K.P.K. (t entte) jg kompleet, harus berusaha samfai tg 16 mei
dimuka ini, dan kalau ta* sempat djuga karena alasan2 jg tertentu, maka diharusdjuga hadir pada waktn itu.
IV Segala usul2 dan pertanjaan2 harus dihadapkan (dikirim) terdahulu melalni Bestir
tjabang kepada kami, sehingga dalam rapat umum (liat program) s eb ent ar kami dapat
mendjavab itu. Harus dapat mengerti, dalam keseapatan jg sangat kurang itu,
tentu ta' dapat kami kerdjakan segala sesuatu dengan luas dan baik.
V Kepada siapa jg belum memenuhi ƒ. 10,—» untuk 2 kali urusan duka Sdr J. Tauran
dan M. Tahapary, dimohon dengan sangat lekas meraenuhi itu. Ingatlah perasaan
peraekutuan organisasi kita, dan tentu kedjadiaan sebegini adalah nasib kami
semua sebagai maklud manuaia. Kedua keluarga jg berduka (Fam: Tauran, Tahapary)
sampaikan melalui pimpinan K.P.K. ntjapan penghargaan dan diperbaujak terima
kaaih atas bantuan dan pengaaihan jg« berapa apa sadja, jg sudah S dr2 berikan
kepada maksud kedukaan kedua Sdr (anggota) K.P.K. jg sudah meninggal dunja itu.
Sekian adalah maksud kami dengan surat ini, sera ja kami berharap Sdr 2 kerdjakan
tugasmu dengan setia dan bersungguh-sungguh sebagai seorang alat Negara R.M.S.
jg berharga.
Terimalah hormat kaoi jg patut dan tersusun salam kebangsaan kami.
Samapai bertemu lagi pada
tg 19 Mei jg akan datang.
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Pimpinan Pusat KPK
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P R O G R A M M A
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L U S T R U M

19 M E I

KPK

1973

1. - Dja» 09*00 - 10.30 Penerimaan
2. -

» 10.30 - 11.30 Parada

3. -

" 11.30 - 13.00 Raeepai

4. -

" 13*00 - 14.30 Makan slang

5. -

" 1^.30 - 16.30 Rapat umum

6. -

" 17.30 - 19.00 Makan malam

7. -

" 20.00 - 04.00 Malam kaaenian + Bal na
— 00000 —

KETERANQAHi
a) Malam keaenian djadi dl ruangan WILCO dan ada aenpunjai prograv t«r0«ndiri(
a««udah djam 04.00 pagi orang bi»a datang di gabouw Stichting Pattimura lagi<
b) Oraag jang tinggal aampai pagi sesudah semua beraaaa »a0uk kebaktian pada
djam 10.00 maka aasudah nakan alang baru maaingZ pulang katempatnja.
e) Djika ada barang perobanan dalam programma inl, maka tantu akan dimalumkaa.
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Betr.: K,P.K.-Assen.

Uit
werd op 28-3-1973 het volgende vernomen.
vertelde dat enige weken geleden,
o.l.v. de JT.P.K. een honderdtal Molukkers als oefening een
schijnactie hebben uitgevoerd op het huis van de. METÏARY.
De oefening zou zo realistisch zijn geweest, dat ds.. METÏARY
zelfs op een stoel werd vastgebonden.
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Betr.: K.P.K.

Om de K.P.K. een representatief uiterlijk te geven werd besloten de leden een uniform te laten dragen.
Dit heeft ook het voordeel dat de K.P.K.-leden gemakkelijker t
onderscheiden zijn wanneer zij in functie zijn.
Het uniform bestaat uit een bruin hemd, bruine pantalon en
groen jack.
Op de rechtermouw wordt een embleem gedragen zijnde een afbeelding van de Ë.H.S.-vlag, waaronder de lettere K.P.K.
Voorts wordt er toe over gegaan de K.P.K.-leden te instrueren
in Wetskennis en politioneel optreden..
Deze instructie zal worden gegeven door een ex-politieman
(een kennis van MANUSAMA),
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Betr.: Gespannen sfeer onder de Z.M, in Breda.

Van
werd op 14-5-Ï973 een schrijven ontvangen dat op
S mei j.l. in de Z.M. woonwijk te Breda was verspreid.
Dit schrijven dat ondertekend is door de ''Vrije Z.M. jongeren*
en deLinks radicalen", moet gezien worden ais een antwoord
op de dd. 15-3-1973 door de K.P.K. aan de z.g. neutralen gezonden brief
M.b.t. de "Vrije Z.M. jongeren" en de "Links radicalen", deeldt
mede dat deze organisaties in feite niet bestaan.
Men heeft onder bovengenoemd schrijven deze namen gezet om bij
de tegenstanders, K.P.K./B.P., indruk te maken*
Het ligt echter wel in de bedoeling dat de z.g. neutralen zich
gaan bundelen als tegenwicht tegen de macht van de K.P.K. in
de woonwijk te Breda.
De op 12 mei j.l. in de woonwijk Breda gehouden parade waaraan
werd deelgenomen door de K.P.K. uit Breda en Tilburg, is
volgens
een waarschuwing aan eerdergenoemde groep neutrali
jongeren.
Tot slot deelde
mede dat het wijkhoofd
,
doende is uit te zoeken wie de bewuste brief heeft geschreven.
Tegen betrokkene zullen ongetwijfeld maatregelen worden genome:
De neutralen hebben echter te kennen gegeven geen herhaling te
zullen toestaan van hetgeen begin 1972 in Breda heeft plaatsgevonden.
Een fotocopy van de brief is als bijlage bij dit rapport gevoegd.

f
VRIJHEID VAIT ^BIiniK
•

/

ïïij, ondergetekenden, vinden hot nodig on een stukje to schrijven over hot
^loit^r^char", M'.h hior, ovor do ZuiCsoluïcco Jongeren»
Zoalc £ o Zifidnolu!:co Gemeenschap v/cot. sijn er in Breda 2 porccnrn dio cicb
"do Icidcr-o" noemen. Doac mcnson regelen in Breda do problemen 'van do 2\rid~
nolukorr.» In het bi.jsondor dio van do jonr;ei'en bij o. c. rollot.;cD etc», otc.
o ote«o Uvrcinr-t: r.ich nu sekor af ovrrr \volko racncon vro hot hotor-n.
Yfij nocndcn hun nnnen to moeten beleend Er.tcn nangesicn hot hier cni^onso
Gr.at. Do 2"loidoro n zijn do heren: I.Pattipcilogio on P.Latuc^ri.-'ioao
ïïij badCon' nccal v/at "conflicten" Eot doso 2 horen, ïïij noootcn cr'a
ondcrviïïucn, öaö dczo 2 horen mlct voor do c°cdo ccak workon en
Voorbeeld s ïïij' werclon door hon s ruin do Pplj.--ia jrpTMtqcjj-fr, aio er bijv rolletje:;
go-cocft c?.von, on v; aar Zuidraolukcc-vcrbi^ v;n.ronf dc.n v;cröcn
yor p-ijnho? q" o n ^ r c j o o t r r i c j i o ' 1 bccchouv;d«
V/j-,1'TiiVri,|p ZnldMoliko(^jU>nn;rjrcn hier ia Breda, ucrdcn door1 "kg^"
clo Ir.gon.ojDJ^chn^ol%Tionto_?i bcVclicuvrdc t V,ri^ \vcrdon door' hen boocbrovcn» aïa
n yp.n O.o ^I.THloncoJcgcïy rnbanado i.tic-cn» )
Do door hen pohoudon vox'gacc ringen not onno nndoro Zuidmoltikao
Eroodoro, uit andoro Zuidmolukcc Geniccnschnppcn in Nederland, ^r^£?-«^jr%,rt„
gordrn^nl ,"1 " door "l'ren" nlo onrn sjfcy o r_s tpj:c-?.q_ _e n als Indonocipr.o tccchcv/.T^.j
vrat HEM-fïUL TTIET ÏVAAR IS.
~'
"~
Oano bctlcoling io niet era do horen af to krnkcn of to benadolon* Ook nlo»
on allerlei cchonringon in onso Gomecncchap t' o doen ontstaan»
Aart^csien cis R,JiLjJt^ji.omoc7;atioch is, cconon wij vri^uij^^nootcn loinnen cchrir'
ïïij; nonen' öat uij auiü;aolulico JOKGÏÏREH onso occn opon mooton houden vccrccO
2 liorcn nlleraaal doen. I?im pr.ktii.lkon li.lkcn .op_.,dio. van do R^I» _ c^:C_dioji-rv."n
ïïo bocchouv/on ÜLi hon dan ook ala B.Vff D.cro. Zo _noomd_on_giich_
jïi'idr'o.lulcoo Jongeren mnni^ w i A vrn..F;c_n T Ons L pJ.r^nl-l.1k__nf of allo Z-üI.'v;OT.,i! '•\^~'_
JÓnG?;7;itMiv.n ook accept cron, Volccna ons hobben zo f;con._contnc_t. rao-t: P.13.Q
Zuidaoiukoo. Jongoron^' *,'

Dit echrijvon ia naaeno allo
"Vrijo Zuidmolukse Jcngoreny
en"Linkeo Radicalen" in Eroda»
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BETR. : "Diversen n. b. t. ^uidfaolukkers"

Van
het navolgende vernomen:

werd op 20.6.73

N.a.v. de ontvangen uitnodiging voor deelname aan de
wandelmars in Frankrijk, zijn op 16.6.73 de navolgende
personen naar Pari js gereisd om e.e.a. voor te bereiden:

Zij zullen op 20.6.73 in Nederland terugkeren en op
30.6.73 °P een bijeenkomst in Capelle a/d IJssel hierover verslag uitbrengen.
heeft berichten ontvangen dat Keiezen voornemens
zijn iets tegen de Zuidmolukse woonwijk in Almelo te
ondernemen.
heeft nog niet kunnen achterhalen wat de oorzaak
is van de gespannen sfeer.
MANUSAMA heeft op een op 16.6.73 in Den Haag gehouden
bijeenkomst van de BP verklaard, dat de inzameling
t.b.v. de zgn. "actie 73"niet naar wens verloopt.
De meerderheid van de leden heeft nog niets betaald.
Hij heeft opgeroepen het gevraagde bedrag alsnog te
voldoen.
Ook met de betaling van de contributies (BP, KPK enz.)
schijnt men het niet meer zo nauw te nemen.
De boekhouding heeft uitgewezen dat er slechts ^Q% van
de leden hun verplichtingen nakomen.
Voor de bestrijding van kosten voor deelname van de KPK
aan de wandelmarsen in Parijs en ,N_i_ime-gen
ïmiscollecte worden gehouden.
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Stemming onder de Molukkers te Nijmegen.

Door tussenkomst van ID-GP Nijmegen, brigadier
, werd op 17-7-1973 het volgende vernomen
In de wijk "Hatert" heerst nog steeds een zenuwachtige sfeer.
Men meent nog steeds dat het eerdaags tot conflict zal komen.
Uit verschillende oorden krijgt men berichtjes binnen dat er
plannen bestaan om in de Vierdaagse week naar Nijmegen te
komen. Er wordt nog steeds wacht gelopen in en rondom de wijk
Voornamelijk 's avonds en 's nachts. Men neemt de situatie
kennelijk zo serieus dat de wachten in het bezit zijn van
messen en dergelijke voorwerpen. Het schijnt dat er in de wij
ook vuurwapenen voorhanden zijn, die indien noodzakelijk dooi
de leden van de K.P.K. zullen worden gebruikt. Omtrent de vex
blijfplaats daarvan is men nogal geheimzinnig. Sinds enige
tijd wordt er regelmatig patrouille gelopen in Mook nabij de
pont. Een jongen (Ambonees) uit Gennep had daar Ambonezen uit
Nistelrode gesignaleerd en dit doorgegeven aan "Hatert".
Sindsdien wordt daar gepatrouilleerd en hét schijnt dat ook
daarna op dezelfde plaats deze jongens zijn gezien. De verwachting is dat daar op de laatste dag van de Vierdaagse
moeilijkheden zullen ontstaan. Ook tijdens de vlaggenparade
op maandag 16-7-1973 in het Goffertstadion hebben groepen var
de K.P.K. de omgeving van het stadion bewaakt, omdat er tijdens de vlaggenparade een groep van de K.P.K. (31 personen)
meeliep.
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Betreft

: K.P.K.-verg» te Marum.

Bijl.:

Op
werd
volgende vernomen.
Op 13-10-1973 werd o.l.v..Marum.
Van de staf waren aanwezig:

het
door de K.P.K. vergaderd te

Afgevaardigden waren:

Voorts alle leden K.P.K.- Marum en
In de vergadering werd veel gepraat over het activeren van de
leden om «eer te komen tot een strijdbaar en disciplinair K.P.
Uit de vergadering werd de vraag gesteld waarom er een "stop"
was ingesteld op de aanname van K.P.K.-leden.
antwoordde hierop dat dit een bevel was vah MANUSAMA en
berustte op de wenselijkheid en uitvoering van een reorganisatie in de K.P.K.
Men wil de tegenwoordige sterkte niet opvoeren, omdat eerst
zal worden overgegaan tot activering van de leden vooral door
de training te intensiveren.
Dan zal een selectie worden gehouden waarbij uiteraard een
aantal K.P.K.-leden zal afvallen.
Wanneer het korps dan aanvulling behoeft zal weer worden overgegaan tot het aannemen van leden.
Dit met in achtneming van de dan geldende selectie normen.
- 2-
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Vervolgblad nr. 2

bij C-rapport nr.

Een der stafleden vroeg de mening van de vergadering over de
constatering dat de minst actieve B.M.S.'ere zij zijn, die tot
de intellectuelen behoren.
Verscheidenen uit de vergadering waren van mening dat e.e.a.
berust op verwaandheid van de intellectuelen.
was het hiermede niet eens en gaf als mening te kennen,
dat de fout gezocht moest worden bij de verschillende leiders
(van hoog tot laag) die over het algemeen niet tot de intellec
tuelen gerekend kunnen worden maar zich het recht aanmatigen
(vanuit hun functie hiertoe in staat gesteld) iedereen de wet
voor te schrijven (ook de intellectuelen).
Zij gaan hierbij zo ver, dat zij zichzelf qua intellect/zienswijze etc, op een hoger plan plaatsen en bijvoorbaat elke
mening afkomstig van een intellectueel afwijzen,
Het gevolg is dat de intellectuelen worden afgestoten.
en de andere aanwezige stafleden geven te kennen over
te hellen naar
's mening.
In het kader van het streven naar een goed getrainde K.P.K. en
het verhogen van de paraatheid vooral met het oog op activiteiten van de "vijand" (R.I. en/of A.P.I.M.) werd een commissit
samengesteld die tot doel heeft (als oefening) situaties en gebeurtenissen te creëren, waarbij de K.P.K. gealarmeerd zal worden.
Men denkt hierbij aan schijn overvallen en ontvoeringen op
prominenten uit de B.P. en/of regering MANUSAMA,
Deze commissie heeft de naam "commissie loos alarm" en voor
wat sector l betreft bestaat zij uit:

Deze "loos alarm" (schijn)acties zullen zodanig worden gepland
dat steeds een groot aantal K.P.K.'ers in actie moet komen.
Naast het werkelijke doel: training K.P.K., is men van mening
dat dit massa optreden van de K.P.K. ook het voordeel heeft,
dat de "vijand" hierdoor wordt geïntimideerd en afziet van
eventuele aanvallen op MANUSAMA-aanhangers•
De eerste te houden "loos alarra"-actie zal worden uitgewerkt
door
en
die hiervoor bijeenkomen op 20-10-1973»
deed de mededeling dat de K.P.K.-staf tot de conclusie
is gekomen dat de S.O.M, niet meer gex&end wordt te behoren
tot de "vijand", omdat zij in feite opgehouden heeft te bestaan
De enige activiteit die nog van de S.O.M, overblijft resulteert
in een poging (die evenwel bij de Molukkers niet aanslaat) om
gelden in te zamelen voor het kopen van diverse artikelen o.a.
medicijnen die dan naar de Molukken gezonden zullen worden.
Min of meer actief in, deze actie zijn;
en
i
De "vijand"'1 aldus
manifesteert zich in de R«I.-ambassad<
en de A.P.I.M., die activiteiten bedrijven met het doel de
R.M.S.-gedachte te ondermijnen en de bestaande controverse
MANUSAMA/TAMAELA te vergroten.
Hierbij moet er rekening worden gehouden met de mogelijkheid
dat t.z.t. de A.P.I.M. ook geneigd zal zijn om gewelddadige
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Vervolgblad nr. 3

bij C-rapport nr.

acties te ondernemen gericht op R.H.S.-Molukkers*
Omdat er aanwijzingen zijn dat de A.P.I.M.-leden door de R.I.ambassade voorzien worden van (vuur)wapens, moet de K.P.K.
altijd op haar hoede zijn.
Uit de vergadering werd toen gevraagd hoe de (ongewapende)
K.P.K. zich zal kunnen verdedigen bij een confrontatie met de
gewapende A.P.I.M.
gaf hierop geen rechtstreeks antwoord maar maakte zich
er van af door te stellen: de K.P.K.-staf zal nimmer aanbevelen
zich te bewapenen, maar als men zich bedreigd acht en men zich
daarom individueel een vuurwapen wil aanschaffen is dat een
zaak die alleen betrokkene aangaat.
In de vergadering werd gevraagd of de K.P.K. gevolg moest geven
aan door de commando's gedane verzoek om steun bij een confrontatie met de A.P.I.M.
gaf te kennen dat dit in principe wel de bedoeling is
maar dit alleen is toegestaan wanneer vast staat dat A.P.I.M. d
aanvallende partij was.
Nimmer zou het initiatief mogen uitgaan van de K.P.K. of van de
commando's.
Uitdrukkelijk stelde
nog dat men er van moet uitgaan dat
iedere Molukker het recht heeft een eigen keus te maken en derhalve niemand het recht heeft iets te ondernemen tegen een
A.P.I.M.-lid, zolang betrokkene het daarbij laat en niets onder
neemt om de B.M.S.-gedachte en/of streven te ondermijnen.
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ACD
datum

08NÓV.1973

CO

b.
C (

) nr.:

20.010

Aan

:

Betreft

: Bijeenkomst K.P.K.

d.d.

d.

8.11.73

CFO

Bijl.:

Van

werd

het

volgende vernomen.
Op zaterdag 15-9-1973 werd in Bovensmilde een KPK-staf
vergadering gehouden waarbij alle sector- en afdelingshoofden aanwezig warejj met uitzondering van het afdelingshoofd van Zeeland enf
hoofd van sector 2.
|ïh hoofdzaak werd gesproken over de algemene gang van zaken
in de K.P.K.. Hierbij werd gesteld dat er onder de leden
een grote mate van slapheid viel te constateren; er wetd
o.m. niet voldoende geoefend. Uit de vergadering werd gesteld dat dit te wijten is aan onvoldoende activiteit van de
sectorhoofden die nauwelijks - of helemaal niet - contact
onderhouden met hun afdelingshoofden. Zonder namen te noem*
werd gesuggereerd dat men zijn tijd verdeed met gokken inylaats van actief bezig te zijn met KPK-aangelegenheden.
maakte hierop de opmerking dat het goed zou zijn
pils
_
zich weer beschikbaar zou willen stellen als
sectorhoöfd en hij dan gekozen zou kunnen worden bij de a.s.
zerkiezingen in januari of februari 197^«
gaf hierop te kennen geen prijs meer te stellen op .d<
functie van sectorhoofd. Uiteraard wilde hij wel gewoon lic
blijven.
Voorts werd gesproken over de verhoogde APIM-activiteit
waardoor de Molukkers steeds vijandiger tegenover elkaar
kwamen te staan* Men moet dus rekening houden met vijandelijkheden van de APIM en er voor zorgen dat men zich hiertegen zou kunnen verdedigen.
stelde hierop dat hij
uiteraard geen opdracht gaf of de mensen in de mond legden
om wapens te kopen; maar (aldus
) het bezit van wapens
maakt dat men zich kan verdedigen.
De vertegenwoordiger van KPK-Marum vroeg hierop (in deze
kwestie) hulp van de andere aanwezigen omdat in Marum niemand ovet wapens beschikt en ook de weg niet weet deze te
verkrijgen. Hierover werd verder niet gesproken.
las vervolgens een rapport voor van het Hoofd ID/fcPK
, die zelf niet aanwezig was.
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De inhoud y,an het rapjjort kwam er op neer dat de Papua
genaamd""
is onderkend als BVD-agent en infiltreerde
door contact te leggen raedi _
en zijn diensten aan te
bieden om als informant vöTJr
te werken.
is belast met inlichtingenwerk uitsluitend vooren in opdracht van MANUSAMA.
Behalve
heeft
nog een ondergeschikte; t.w.:
een zekere)
uit
t leeftijd ca. *fO jaar.
Volgens het" rapport van
werkt
ook voor de
B.I.-Ambassade.
werd in Molukse kring voor het eerst gesignaleerd
toen hij dit jaar de KPK-lustrum-viering bezocht.
Medegedeeld werd nogj dat
al ca. 2 weken in België
en Luxemburg verbleef ter uitvoering van een speciale opdracht van MANUSAMA; t.w.: het nagaan van de contacten en
bewegingen van Generaal, JAMAELA in België en Luxemburg.

TS.
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datum

Q6FEB.1974

CO

d.

b.

C (

d.d.

) nr.:

Aan

CFO

Betreft

KPK

Bijl.:

Op 18.12.73 werd
navolgende vernomen:

het

In een rondschrijven aan de KPK-leider (zie bijlage)
van het HK-KPK worden zij uitgenodigd voor een bijeenkomst op 15.12.73 te Breda.
Ter bespreking staan op de agenda:
- de "taktiek van de vijand"
- maatreglen rond de op 27-12.73 te houden demonstratie.
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BADAN KOORDINASI KORPS PENDJAGA KEAMANAN-RMS.
Sekertariat: Waitatiristraat 26
CAPELLE
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* $ * # * # # * * * # # * X:»******************************************

1

'•

: 55/73/PP-/KPK/TH/AB

>~- /kok. * Undangan rapat.
Lamp. : tidak

Kepada Tuan2 Bestir Sektor, Tjabang
dan Komtaktpersonen di teapat.

Capella a/d IJssel, 5 deceaber
Tuan2 jan.g terneraat.
I>»ngam aurat iai kani «engundang Tuaa2 sekalian uatuk datamg b erapat dengaus
kaai pada hari Sabtu tg. 15 December 1973 dimuka iai bertempat 41 W/W Breda
ia» dlaulalkan tepat pada djam l siamg hingga djam b soreh»
Maksud rapat ini akan dibitjarakan:
1) Keadaan organisasi, didalam Sektor dan Tjabang2.
2) Siasat mueuh*
3) Penjediaan untuk melindungi demonstratie peauda RMS pada tg. 2? Dee.
1973 dimuka ini.
Kami jakin, untuk kepentimgan organisasi K.P.K, istiaewa kepentingan perdjuangaa RMS, maka diharuskan senua menghadiri rapat ini,
Teramsun hormat jg patut, dan terinalah salaa kebangsaan kaai»
M E N A . M D R IA

Piapinan Puaat KPK
P.S.

Harap seoua sudah tiba pada djaa
12 siang, karena prograa aakan
nul&i djaa 12 iiinga djam l siang
Ada didjual foto's kleur dari
aars vierdaagse Nijmegen harga
ƒ. 5,— dan dapat «xtra l foto
be«ar dari lustrun KPK di Assen»

P. Thenu

(Ketua)

H. Abrahaa

(Penulia)

197 j.

ACD
datum

l

MRI1374

CO

b.
C (

) nr.: 71^/1^.0^

Aan

: CFO

Betreft

: Vergeldingsactie KPK

d.

d.d.

Bijl.:

Van
werd op 21-2-197**
vernomen dat de KEK op vrijdag 15-2-197**- het e. e*a.
wilde ondernemen tegen in de woonwijk te Vaassen woonachtige APIH leden.
De cdt van de commando's in Vaassen, die de "min* v. d«
hieromtrent heeft geïnformeerd, kreeg van
laatst genoemde de opdracht zich te houden aan de eerde
uitgegane instructie waarin is bepaald dat de commando'
zich afzijdig dienen te houden van eventuele door de
KPK/PM te ondernemen actie's*
Om voor bron onbekende reden heeft de actie tegen de
APIM niet plaats gevonden»
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ACD

dat;-- 2 7 riSASÏ !3/'<»
CO

DISTRICT 'S-GRAVENHAGE
COMMANDANT

b.

d.

AAN: de heer Hoofd van de B. V.D.
President Kennedylaan 25
1

Uw kenmerk

Uw brief van

s-G r a v e n h a g e .

Ons kenmerk

No.549/Il>.
bijlagen:
onderwerp:

'S-GRAVENHAQE, 25 mr t .1974
Koninginnegracht 45-46
Tel. (070) 183080

geen
Zuid-Molukkers

Op 25 raaart 1974 werd vernomen, dat een aantal
leden van de K. P. Kt vanplan zijn om op 12 april a.s.
een aanslag te plegen op de Indonesische Ambassade.
Sén van de reeenen van deze aanslag zou o.m.bestaan
uit de omstandigheid, dat zich indeze Ambassade een
aantal Indonesische militairen bevinden van Molukse
afkomst.
Deze militairen, vermoedelijk ongeveer 45 & 50,
staan onder commando van een Kolonel, die zich momentee
in het buitenland bevindt.
Door de !£•?•£• is een uitnodiging gericht aan de
Commando'som aan deze aanslag deel te nemen doch de
leiding van de commando's bof/bon deze uitnodiging
afgewezen, te kennen gevende dat zij de Nederlandse
Regering tegenover het buitenland niet in discrediet
wildejf brengen.
Tevens we&d nog vernomen, dat de wapenen, dieverborgen waren onder de vloer van een kerk in Apeldoorn-Zui<
recent zijn overgebracht naar bovengenoemde Ambassade.
Dit is geschiedX door leden van de API.
Indien er op 12 april a.s.inderdaad een aanslag op d<
Ambassade plaatsvindt, zal er op 25 april a.s.van de
zijde van de pro-Ind.molukkers een tegenaktie plaatsvinden.
is ervan overtuigd, dat de geplande aktie

d.d.12 april a.s.zal doorgaan,

ACD
datum

29MR11974

CO
b.

C (
Aan
Betreft

d.d.

) nr.:

29-3-

CFO
Zuid-Molukse activiteiten.

Bijl.:

Van
werd op 12-2-1974 m.b.t. de
brandstichting op 7-2-197** vernomen dat naar zijn
mening van KPK-zijde geen represailles worden overwogen. Zij zullen n.l. gehoor geven aan de oproep
van hun "president" om zich rustig te houden en
vertrouwen te hebben in hun leiders.
De KPK is op 8-2-197** in Capelle a.d. IJssel bijeengeroepen om te spreken over te bewaken objecten teneinde herhaling van het gebeuren op 7-2 te voorkomen.
Voorzover
bekend is hier niet gesproken over
z.g. harde acties.
Volgens
heeft de "onder min. v. def."
ontkend dat de commando's hun steun hebben toegezegd
aan de KPK voor deelname aan eventuele acties.
"De noodregering zal zich niet mengen in deze BP aangelegenheid" aldus,
.

TS.
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datum

b.

C (

) nr.:

7V635

Aan

: CFO

Betreft

:

d-d-

04APR1974

d.

k-k

"Comissie overleg Molukse aangelegenheden".

Bijl.:

Van de ID te Breda werd op 13.3*7^ vernomen, dat op initiatief van de Burgemeester van Breda een "Commissie overleg
Molukse aangelegenheden" in het leven zal worden geroepen.
In deae commissie, waarvan de Burgemeester voorzitter zal
worden, zullen zitting hebben afgevaardigden van de politie,
CRM, Iccan, wijkraad, stichting Pohon Sago, de Kerk en jonge
ren.
Door de voorzitter zijn een aantal punten opgesteld welke
bij de oprichtingsvergadering zullen worden besproken.
Bén van deze punten is het eventueel inschakelen van de
Zuidmolukse ordedienst bij ongeregeldheden waarbij Zuidraolui
kers zijn betrokken.

MP.
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ACD
datum

HMEI1974

CO
b.

c(

d.

d.d.

nr.:

Aan
Betreft

K.P.K.

Bijl.:

Van
navolgende vernomen:

werd

het

Bij
oproep van
werd te Capelle
a/d Yssel op 30-3-7^ een bijeenkomst belegd waarbij
aanwezig waren:

en 6 anderen van wie de naam niet bekend is.
De bijeenkomst duurde van 22.00 tot 01.00 uur
Gesproken werd over de APIM activiteiten: t.w. doo:
APIM gevoerde propaganda w.o. verspreiding van
vlugschriften ter onderwerping v.d. RMS-gedachte.
Zonder tot feitelijke resultaten te komen werd gezocht naar middelen om zich tegen deze activiteite
te verweren.
Ten aanzien van de brand Bazaarstraat deelde
mede dat de zaak bij de KPK nog in onderzoek is en
men blijft streven naar de ontmoeting van de dader
inviteerde
lid te worden van de KPK
bedankte hiervoor omdat, naar zijn zeggen
een functie bij de KPK zp ->veel tijd en ook avonddiensten van hen zou vergen, dat hij hierdoor huwelijksmoeilijkheden zou krijgen.
stelde dat hiy v/el genegen is om als inlichtingenman bij de KPK te v/erken omdat een dergelijke functie hem enigszins vrij laat in de keuz
van werkuren en zo moeilijkheden met zijn echtgenote kan voorkomen.

—1—
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Vervolgblad nr.

_1_ bij C-rapport nr.

zag hier wel v/at in maar alvorens
te kunnen aanstellen moet hij e.e.a. opnemen met
de leiding.
deelde nog mede dat een KPK inlichtingenman
een betaling ontvangt van f 251— voor de dagen
dat hij ID-werkzaamheden verricht. Tevens wordt
vergoed f 25,— eetgeld per dag en £0,^0 per k.m.
voor gebruik eigen vervoer.
verzocht de aanwezigen om medewerking bij het uitzien naar candidaten ter inlijving bij KPK die noodzakelijk moet
worden uitgebreid.

301A11

ACD

19 JUN11974
CO

b.
C (

) nr.: ?VH29

Aan

: cpo

Betreft

: KPK-congres

d.

d.d.

Almelo op 20,

Bijl.:

Op ZO.^.yJf werd te Almelo in de vergaderzaal van het
Molukse kerkgebouw het KPK-congres gehouden, waarvan het
programma is weergegeven in bijlage I.
Van <Le RMS-Mregering" waren aanwezig:
Ir MANUSAMA
frOKOLLO
|ol. TAHAPARY
Van de» KPK-le.iding waren aanwezig:

Tevens v/aren aanwezig de plaatselijke bestuursleden van de
PM- Alm el o.
In totaal waren, aan KPK-leden en Mo]XÖcse belangstellenden,
ca. 300 personen aanwezig.
Tijdens de bijeenkomst werden *%è nieuwe KPK-leden beëdigd.
Over het congres valt weinig b.el&ngrijks te vertellen.
Het had een rustig verloopOpmerkelijk was dat toen
het woord kreeg onreen kort
verslag te geven van het gesprek van PM met de Minister van
Justitie a. i., hem slechts weinig tijd werd gegeven daar
LOKOLLO het woord overnam, bedankte voor het gegeven verslag
maar er direct aan vastknoopte dat het hem speet dat de PM
(in deze kwestie) geheel zelfstandig was opgetreden en zelfs
geen voorkennis had gegeven aan de regering MANUSAMA en/of
de BP-leiding.
Later kwamen ook aan het woord
en
, die duidelijk stelden dat zij voorstanders waren
van gewelddadige represailles op de APIM n. a. v. de brand in
de Bazarstraat en de affaire Almelo.
Hierop hebben MANUSAMA, kol . TAHAPARY , LOKOLLO en
acht<
eenvolgens duidelijk gesteld dat men geen geweld wenste,
daar dit de RMS-strijd niet ten goede zou komen.
-2-
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bij C-rapport nr.

Te vermelden valt nog dat een zekere
,
Molukker uit Vaassen onder de congressisten een pamflet
verspreidde (zie bijl.II).
In dit pamflet, met ondertekening "Groep Anak Maluku"
wordt opgeroepen fors op te treden tegen de APIM.
Het KPK-congres werd besloten met een feestavond, die
zonder incidenten verliep en duurde van 20.00 tot 02.30 uur.
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Programma Kongres K.P*K* ttg. 20 April 197^

" •; 6X

di

ALMELO

t»
I

Kata pembukaan •

II

Keterangan dan penjahutan pimpinan pusat KoP.K.

III

Sepata-kata oleh pemerintah R„M„S.

IV

Upatjara pelantikan.

V

Pauze (makan siang)

VI

Membitjarakan keadaan organisasi KaP-K.

VII

Membitjarakan urusan tg, 25 April

VIII Pertanjaan keliling
IX

Sepata-kata para tetamu

X

Malumat2

XI

Penutup.
OOOOOOOOOOOOOOO-

Lagu-kebangsaan
Oh!. Maluku tanah airku
Tanah tumpah darahku
Ku berbakti kepadamu
Slama hari hidupku
Engkaulah pusaka raja
Jang leluhur dan teguh
Aku djundjung selamanja
Hingga sampai adjalku
Aku ingat terlebih
Sedjarahmu jang pedih.

Tahlil 78 : l
Sekarang bri sjukur
Hai hati, mulut, tangan
Padaku kerdja Hu
Selalu ketjengangan
Trus dari pangku mak
Sehingga ku besar
Ja Tuhan limpahlah
Tulungan jang benar

fiyt

r\r anak

Mudo.

2

ttcjcii" Maiuku jong terhormaf. ini surat |cng, ckan datang dari anak muda, ]ang
c-c;/i cl! ranah belcnda.
!-vL-.-a: AAaluku, kehorar.g anak^ muda bilang: Diangang ketorang kasïh tïnggal
b^c, i,v icgi, kalau Ini Groepering A. P. i. masuh keluar kamp/woonwijk. Dari Hu
c.nc\ muda mau jang kampraad/wijkraad bikin rapat, tentang dorang ini, dan
cr:.:.:,^ fua musti hadir di ini rapat.
Rjjc;r Maluku musti kasih lihat, biar ini A.P.i;(indonesia), tidah bolé masuk
dcicm kamp of woonwijk lagï ! !
Anak^ maiuku jang ada termasuk dalam ini Groepering; di pakai buat perkakas
(micdo!), dan buat bikin kerusakang dalcm kita'punja Perdjuangan. Anak^ ^A3luku
k-ji'iiOi'ano tidah [ihat ini! ! Perhotikan baful ^ kemordng anak Maluku!
Ini cr.c;i< *" di pakai dengan "orang _ _dari lucr " ! Ketorang harus senang Kaiau orang 2
iua ,'iiangarri apa jang kita streep.
Rai.ar dangar beful^: Ini A.P.I. bikin kerusakan daiam anak^ dan orang^ tua.
Djcngar.g kasih tinggal dorang bikin ini.
Rciial- crnbi! maatregel, kalu tidak kita anak2 muda ambll maatregel dan bisa
iocri,;v:i a'ara, dan sïopa 2 Hu jang terima A. P. i. dia itu punja rumah djadi API i ! LUL
iJ:;';b !<ci'orang sing kuat tahan lagï
M-IÏ i.jixii' bukan buat tegen A.P.I. sendiri tetapi dluga buat ular^ jang djual bangsa.
•Vïona Muria.

?.s. Groep anak2. Maluku.

ACD

datum

22MEI1974

CO

b.

C

Aan
Betreft

nr.: ^y/^^^

d.

d-d.

:

CFO - & "i"/y

:

KPK-Congres Almelo 20-4-197^

Bijl.:

Het congres werd door ca* 500 personen bezocht*
Aanwezig waren de heer Ir. MANÜSAHA en echtgenote, LOKOLLC
en kol. TAHAPARY.
Van de BP-leiding waren afgevaardigden: ds. METIARY en
MANÜSAHA.
Van de PM waren aanwezig de leden van het Hfd.bestuur en
van het afd.bestuur Almelo*
uiteraard waren aanwezig het Stafbestuur KPK alsook de
leidende figuren van de 3KPK-sectoren.
Van de Nederl. pers waren aanwezig 2 NOS-journalisten.
Aanwezig waren ook 2 Rode-Jeugd leden die zich uitgaven
als fotograaf. Zij vertelde^dat de Rode Jeugd doende is
een RHS-studiegroep te vormen*
Bij het begin van de bijeenkomst werd een stencil uitgedeeld zijnde:
- te bespreken punten aangaande de KPK (bijl* I)
Tijdens het congres werden voorts de volgende punten behandeld:
1. Viering 25 april
2. de APIM en terechtwijzing PM.
3- stipulering plaats KPK in RMS-beweging
4. ledenwerving KPK en installatie 32 nieuwe KPK-leden.
Inzake bovenstaande kwesties valt het volgende te vermelde;
1a. De opdracht werd gegeven dat alle KPKers belast met d
beveiliging van Houtrust (op 25-*O voor 11*00 uur aan
wezig dienen te zijn.
In tegenstelling met voorgaande jaren zullen niet
RMSers worden geweerd.
Uit de zaal werd gevraagd hoe men infiltranten zou
kunnen herkennen. Hierop werd door
geantwoord
dat wat dit betreft men vertrouwen kan hebben in de
inlichtingendienst die in zeer goede handen was; t.w.
de Noord-sector yardt behartigd door
en de
Zuid-sector door
Voorts werd nog verwezen naar enkele brieven m.b.t.
de 25e april van de BP aan de Wijkhoofden en BP-afd.
hoofden waarin gesuggereerd wordt regelingen te treff
ter verkrijging van een vrije dag op 25 april voor
scholieren en werknemers, alsmede een overzicht van h
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programma op 25 april een een "instructie" a*b*t. de
v -.viering: *an 25 april (zie bijlagen II t/m. V).
2a.

De APIM, brand Bazarstraat en affaire Almelo kwam/ter
sprake als voort zj»fctfng op het korte verslag van
(PM-Almelo) over jde ontmoeting met de minister van
Justitie a.i. /
Op de woorden vaö
gaf UDKOLLO te kennen, dat hi;
verheugd is dat het gesprek met de minister zo'n goed
verloop had* Hij stelde echter hierbij dat het hem
speet dat de PM "op eigen houtje" was opgetreden en
zei f d. de regering MANÏÏSAMA en/of BP geen kennis had
gegeven van haar voornemen*
Voorts stelde LOKOLLO dat niet dieper zal worden ingegaan op aangelegenheden m.b.t. de PM daar dit congrei
een KPK bijeenkomst was en derhalve alleen KPK aangelegenheden aan de orde dienen te komen*
stelt de vraag hoe het komt dat de BP tot
nu toe' weinig heeft gedaan om de grote groep Keiezen
voor zich te winnen.
METIARY zegt hierop dat de BP veel toenaderings poging
heeft ondernomen maar de Keiezen afwijzend blieven.
O.m. verwijzende naar de affaire Almelo stelt!
(hfd. KPK-Almelo) bijgestaan doorj
_
en enige
anderen dat het tijd wordt dat de RPK hard en vergeldend^ optreed tegen de APIM. LOKOLLO, kol. ÜO&HAPARY
en<
stellen hierop dat èWke vorm van geweld word'
afgewezen.

3a. Ook pree. pANUSAMA geeft op de stelling van
commentaar en stelt dat elke vorm van geweld
de politiek van de regering MANÜSAMA doorkruist en
ongewenst is. De regering verbiedt dan ook geweldadij
optreden hetgeen ook geldt voor de KPK, die ondergeschikt is aan de regering en slechts heeft uit te
voeren wat haar is opgedragen. De KPK (aldus MANÜSAM.
is het dan ook verboden zich met politiek bezig te
houden of activiteiten te ontplooien die het regering,
beleid doorkruisen.
Jfa*

deelde mede dat veel aandacht wordt besteedt
aan de ledenwerving voor de KPK. Hierbij wordt een
strenge selectie toegepast waarbij speciaal gelet wor
op betrouwbaarheid, moed en dfesiplinair gedrag.
Vervolgens werd overgegaan tot het met enig ceremonie
installeren van 32 nieuwe KPK-leden.
Hierop voijgde een mededeling dat van deze nieuwe lede:
16 worden ingedeeld bij Sector I.
De ovorigon worden ingedeeld in twee nieuw op te gicb
Met de o^Ltiinisatie van de afd. Winterswijk zal zich
bezighouden Mej.

TS.
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K Ü A II A H A N

Bestir dan anggota KPK jang terhorraat.
Kalau kita bcrtemu lagi dalam Kon^res behkan rapat tahunan
male a itu borarti bahwa kita sudah raendjalani setahun pekerdjaan dan tugas kita
didalani perdjuangan kebangsaan ini.
Apa jang kita sudah kerdjakan, apa jang kita sudah mengalaui didalani setahun
pekerdjaan ini, baiklah itu ncndjadi suatu pertimbang. n dan ukuran bagi kita
aekalian, jang harus selalu tierasa tanggung cljawab sebagai anggota dari suatu
alat negara ÏJhS. Kesetiaan kita, >engo::. banan kite., keracLjinan kita, hul turut
printah, seraangat dan iman kita, benarkah tidak berobah? Hal ini baiklah tiap2
anggota mau sadar dan rasa dirinja ï;iasing2. Bagi orang jang sadar akan tugas
dan panggilannja didalam perdjua.ngan bangsa jang maha b e rat ini, maka dia harus
jakin dan pertjaja, bahwa Gegala pengorbanan dan usahanja ta'akan sia2 atau
hilang pertjuraa, karena sesuatu maksud dan ucaha jang sutji dan baik, niaka tentu
sekali klak akan dibsrkati ïuhan. Dan kalau neraang orang ada mempunjai kesadaran
ini, raaka sebagai seorang pedjuang, istimewa bagi anggota2 KPK pasti ta'akan
luntur atau uiundur sedikitpun, nelainkan dapat bertahan oian landjutkan perdjuangan ini trus hingga uendapat kemenangannja untuk keaelaraatan dan bahagia bagi
seluruh bangsa Maluku. Dengannja untuk raeland jutkan perdjuangan ini, kita harus
raengatur dan menjusun dirif sera ja berusaha dan tjari djalan untuk kemadjuan
perc.juangan itu raenudju kepada keraerdekaan KiïS.
Itu berarti bahwa organisasi KPK jang ada|jah alat perdjuangan 111 S, harus tersusun rapaih dan setiap sa'at harus tersedia untuk membela c'.an raengerdjakan tugasnj
untuk kepentingan perdjuangan ISiS ini.
Untuk maksud ini, niaka perlu dihadapkan 2 sjarat jang penting kepada semua
anggota KPK supaja diperhatikan.
I Harus berdjiwa kebangsaan dan semangat pei'djuan^an.
II Harus tau atur diri didalam organiaaai.
Kepada anggota siapa, js.gg dapat mengerti dan menenuhi kedua ajarat ini, rnaka
barulah ia dapat mendjadi angc,ota jang berharga dan berguna.
A^ga jang telah diatur jdan_ öik.er
Didalani tahun pekerdjaan 1972 dan 1973» put juk piupinan KPK tidalc nenerima
anggota2 baru, itupun karena dirasa perlu untuk melajani, meraperbaiki dan
raeraelihara keadaan anggota2 jang ada, dimana pacla tahun 1972 tei^ah diadakan
k kursus2 bagi anggota2 (urauu) dan kursuc untuk Bestir dan ang otaE jang bakal
uendjadi pemimpin diketaudian hai'i.
Pada tahun 1973 telah diatur dan dirent janakan untuk raengundjungi Sektor dan
Tjabang2 jang lemah atau jang dirasa perlu sekali penerangan dari piliak atasan,
niaka dalara tahun 1973 itu, selain dari raengundjungi beberapa rapat 3ektor2, nialca
telah karai mengundjungi djuga Tjabang2: Bredr., ^Ist, iloordrecht, Alphen a/d i'ijn
ï'v/efate dan Krimpen a/d IJs.-l. Sajang sekali ada beberapa Tjabang jang leraah,
tetapi tidak niau berusaha minta v>onerangan dan bantuan. Selain clari kund juangan2
dalam kalangan KPK, raaka put juk piapinan djuga turut dalara programma peracrintah
iiï.S dan BP, jang pada tahun pekerdjaan ini ada mengundjungi dan raengadakan penerangan dibeberapa V/ijk. Kacii djuga selalu turut dalau ..'apat2 pleno BP, dan
Centraal Werkgroep, nedang untuk kepentingan perdjuangan maka harai ada kerdja
sai.ia jang baik dengan put juk pirapinan Pesiuda-Masjarakat , Pada tahun pekcrdjaan
1973 itu djuga, KPK sebagai biasa ada turut iiiars vierdaagse Nijmegen dan cljuga
suatu raars vierdacgse ditanah perantjis.
ICeadaan Sektor 2
Keadaan dr.lan Sektoi-2 i'.P' . ada jang merauaskan, tetapi ada djxigc jang ;_>intjang,
karena ternjata ktirang ada kerdja saraa dalam kalangan Bestir2 Goktor itu, sohingga dalara tioraiia^.-n dan ucngatur T jt:ban:;2nja, ,\c.lic b, 'n jak k al i ,aene .ui kesukaran.
Perintah jang diturunkan untuk neng'.dakrn ^erailihan liectir Cektor tcrnjaca ^anja
— Gektor I ^

- 2Sektor I jang sudah kerdjakan itu, sedangkan Sektor II dan III hingga sekarang
tidak terdengar apa2 tentangnja. Deniikianpun dengan raengadakan warta2 bulanan,
kurang sekali diperhatikan olch ScktorS.
Keadaan Tjabang2
Ada beberapa Tjabang jang nieraang patut dihargakaii, tetapi ada beberapa djuga janu
sangat pintjang. Aada jang discbabkan oleh kurang tjakapnja ciari Bestir2 jang
nemirnpin, tetapi ada djuga dari tidak ada kesadaran anggota2 sendiri. Banjak kali
orang lupa akan tugas dan pangilannja, sehingga berbuat sesuatu nienurut sekanja
sendiri, kurang berdisiplin, kurang radjin dan kurang setia. Telah ditegaskan berulang-ulang, bahwa djangan tunggu dan simpan kesukiiran terlalu lama, tetapi kalau
rasa tidak sanggup ncngatasinja., inaka harus lekas hadapkan hal itu kopada pimpinan
Sektor dan seterusnja. oebaliknja kalau ada tjabang jang tcrnjata leinah, raaka adala
kewadjiban Bestir-Sektor untuk oom^erhatikan dan rnendekati mereka, Ada djuga Beotir
jang kurang morasa bertanggung-djawab terhadap tugasnja, sehingga banjak kali menirabulkan kcsukaran, karena ta'ada persatuan dan kerdja sana dalan Tjabang tersebut
Harap hal ini raau racndjadi p^rhatian ponuh dari Bestir2 dan anggota2 segenap.
K caj^aan j ang gent ing.
Dengan terdjadinja pristiwa pcmbakaran gedung Bazarstract 50» dan pc-njerangan
babi-buta oleh pasukan musuh (APIM) di '/ijk Almelo, raaka itu sudah neninbulkan
keadaan jang sangat genting dalarn raasjarakat iJHS. Pcrhuatan jang bengis dari alat
KBRI itu, tidak ds.pat diterina baik dan mereka t . ntu harus bertanggung djatstab sepenuhnja atas segala perbuatan itu. Bisebelah lain dicialani keadaan ini semua ang;_,ota KPK harus tau lengkapkan dan susun di/i s et j ar a teratur, untuk inenghadapi
dan mcngatasi segala kesukaran jang datang rnenirapah perdjuangan kita. Dinasihatlcsn
terlarang sangat orang berbuat sesuatu apa menurut sukanja sendiri, jang bisa
iacrugikan perdjuangan PJiS. Harus sadar bahwa kita sanggup, dan kita tjukup kuat
untuk raengatasin ja, tetapi cetucstinja segala langkah kita, itu harus diatur dengcn
bidjaksana dan penuh rasa tanggung-üjawab terhadap kepentingan pe^djuangaii kita ini
- iuinta perhatian terhadap pembajaran juran l*1. N. karena ternjata, ada banjak
anggota jang belurn kerdjakan itu.
- llinta perhatian Bestir2 Tjabang, terhadap anggota2 KPK perempuan didalani Tjabangnja, karena tnereka itu patut djuga diberi tetapat dan kescijpatan jang sepatutnjr.

d i dalan programma peke djaan Tjabang tersobut.
- Minta perhatian terhadap kerdja sana ~>estir KPK 'i'jabang dengan pcmitipin rajat
terapat it;u, deuikian djuga antara Bestir2 Sektor dongan 3estir2 Daerah BP.
- iiinta perhatian kepada seraua Bestir KPK, supaja harus sclalu nemperhatikan dan
mcndjalani segala putusan jang sudah ditctapkan bersauia, dcmikian djuga terhadap segala printah dari atasan guna kepentingan organisasi dan perdjuangan HLS,
- Di dalan kongres hari ini, akan dilantik djuga anggota2 KPK janr; baru,
Saudara2 sepe-"djuangan.
Seraua jang dihadapkan ini, adalah laerupak-'n garis2 besar sadja dari penjahutan
pckerdjaan dan pandangan putjuk pinpinan KPK dalam setahun pekerdjaan jang baru
silam itu. Dongannja kani berraaksud, sebentar akan diberikan keseiapatan untuk
dibitjarakan dengan luas punt2 jang perlu, di dalam program berikut (organisasi)
Pada achirnja putjuk pimpinan pun atas nama penerintah Rï-ïS dan BP, raenjatakan teri..
kasih dan pcnghargaan jang patut, terhadap kesetian dan pcngorbanan jang sudah
diberikan oleh Sdr2 sekalian didalau nelakukan tugas dan panggilann' ja raasing2 untu";
pordjuangan ..iiiS didalani organisasi KPK ini. Bahwa sesungguhnja nasi b bangsa dan
perdjuangan .il-iS ini adalah tepergantung dari bangsa ïk~luku sendiri, tagal itu
narilah dengan penuh kesadaran clan kejakinan, kita land jutkan perdjuangan ini
hingga raentjapai hasilnja. Harus jakin dan portjaja, bahwa Tuhan sudah beidjandji,
Siapa jang kotuk pintu, klak akan terbuka padanja, dan siapa jang bekerdja dan
berharap Tuhi.\n, maka dia tidak akan ditinggalkan raalu.
^ 'r l "h
AT i
-^ A •-, -,or,y
Almelo,
1974-.
* t.0 April
*

ORA UT LABORA

„
. . , pimpxnan
. .
„
„
Putjuk
KPK

BADAN PERSATÏÏAff (RAJAT IIALÜKÜ SELATAïQ.'
BAZARSTRAAT 50
TEL. 32.32.56

Ho mor

: 4642/PR/004/B.P.
's-GRAVEKHAGE, 13 maart 1974.-

Lampiran : Dua dalam beberapa
rangkap.
Pokok

: Surat permohonan untuk
madjikan2 dan kepala2
sekolah untuk minta vry.

Kehadapan
Jth. Tuan2 Dewan Yfijk/Devran Kamp
(jPengurus Tjabang Badan Persatuan)

di

N E D E R L A N D .

Tuan2 jang terhormat,
Sebagai lampiran maka bersama ini Pusat Pimpinan Badan Persa
tuan menjampaikan kepada tuan2 beberapa rangkap surat perraohona
untuk meminta vrij dari madjikan2 dan kepala2 sekolah dimana
anak2 kita bekerdja dan/atau bersekolah.
Sebagaimana surat2 perraohonan itu dikerdjakan pada tahun2
jang lalu, maka supaja tuan2 maklum adanja, haruslah terdahulu
tuan2 mengisi nama2, tempat dan sebagainja dari madjikan dan/
atau kepala sekolah jang bersangkutan pada kepala surat2 tersebut lalu serahkan itu atau kirimkan itu landjut. Ada baiknja
apabila tuan2 mengerdjakannja dalam waktu jang singkat supaja
madjikan2 dan kepala2 sekolah mendapat waktu jang tjukup untuk
mengurus itu.
Apabila beberapa rangkap jang kami kirimkan sekarang tidak
mentjukupi keperluan2 tuan2, maka dapat tuan2 meminta itu dari
kami di-Den Haag. (Tf.070-32.32.56)
Sekianlah sadja untuk tuan2 mengetahui dan mengerdjakannja.
Terimalah horraat kami jang patut disertai salara Tanah-Air jang
bebas
"HENA-KURIA".
BADA1T PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
PUSAT PIITPINAl^/PENGURUS HARIM,
Ketua,

i - • "<» • -• \
S.KETIARY.
Sekertaris,

'M..A.POBTIRAY.

BADAH PEHSATÏÏAÏÏ (RA JA T KALUEU SSL&TAÏT)
BAZARSTRAAT 50
~ ~"
TEL. ^2.^2.^,

Nummer

; 4640/PR/004/B.P.

Bijlagen

: Gene.

'B-GRAYENHAGE. 13

Onderwerp : Deelneming aan de herdenking van het XXIVjarig bestaan R.M.S.

maart

1974.-

A a n
de Directie (het Hoofd)

van
te

Zeer geachte Heren,
Zoals u "bekend is, vindt op 2$ april van ieder jaar de her- ?
denking plaats van de proclamatie van de "REPUBLIEK DER ZUIDMOLUKKEN" (REPUBLIK LiALUXÜ SELATAN) .
Deze herdenking zal ook dit jaar wederom landelijk plaats
vinden.
In verband met het-bovenstaande mogen wij u "beleefd verzoeken het Zuidmolukse personeel welke "bij uw bedrijf c.q. fabriek
(inrichting) werkzaam is, vrijaf te willen geven door gebruik
te maken van hun eventueel toekomende snipperdag.
Voor zover zij in ploegendiensten zijn ingedeeld, mogen wij
u in overweging geven de roulering van de ploegen zodanig te
willen (doen) wijzigen, opdat ook zij in de gelegenheid kunnen
worden gesteld^ bovengenoemde herdenking bij te wonen.
Indien in uw bedrijf c.q. fabriek (inrichting) de instelling
van snipperdagen niet esance is, zouden wij het op prijs stellen om aan degene die zulk.s te kennen geven, wel vrijaf te willen geven.
Onder dankzegging voor uw welwillende medewerking terzake,
verblijven wij met vriendelijke groeten,

hoogachtend,
BADAN PERSATUAH (RAJAT ÏIALUKU SELATAN)
Namens het Hoofdbestuur,
De Voorzitter,

S.METIARY,
De Secretaris

H.E.A.POSTIRAY.

BADAIT PERSATUAH (RA JA T KALUKO SELATAH)
BAZARSTRAAT 50
TEL. 52.32.56

Kosjor

t 4630/PR/004/B.P.
•a-GRAVEHHAGE. 4

maart

1974.-

Lampiran : l (Satu)
Pokok

: Peringatan hari nasional tgl.25 april 1974.-

Kehadapan
Jth. . Tuan2 Devran Kamp/Dewan Wij
(Pengurus Tjabang Badan Persatuan)

di

N E D E R L A N D.

Tuan2 Pemimpin dan ra jat R.ïi.S. jang kekaseh,
Pemerintah Republik ïlaluku Selatan, merasa sangat perlu,
baht/a rajat Maluku Selatan turut serta dalam memperhatikan keadaan2 jang berlaku pada achir2 ini didalam perdjuangan kita„
didalam segala lapangan didunia ini jang didalamnja dunia didesak untuk ambil perhatian terhadap perdjuangan kita jang diperdjuangkan sekian lama dan mendesak pemerintah Eelanda dan
Indönesia untuk mengerdjakan "KEBEHARAN11 dan "KEADILAN".
Dengan deraikian, maka Pemerintah R.Iï.S. meraga, bahv/a 24
tahun perdjuangan kita pada tgl.25 april 1974 harus diperingatkan'dengan besar-besaran pula, untuk menggambarkan selalu keppda dunia ini, bahv;a hasrat kemerdekaah b&ngsa ïfeluku Selatan,
eelalu tinggal bernjala-njala dan tidak pernah kita berdiam
diri selama tjita-tjita kita belum tertjapai.
Ketahuilah, bahvm dengan masuknja banjak orang ke-warga-Negara Belanda dpn Indönesia, untuk menggampangkan perdjalanan
mereka pada berlibur ke-Tanah-Air, sudah dipande'ng oleh Pemerintah Belanda dan Indönesia, bahwa R.M.S. hampir habis.
Biarlah sekarang kita tundjuk kepada mereka, bahwa persangkenn ini tidak berdasar apa2, sebab R.II.S. tinggal hidup dalam
hati anak2 Haluku Selatan jang sekarang ada memegang untuk aementara warga negara lain.
Dengan sebp.b ini maka sudah diputuskan, bahvm Pemerintah
untuk memperingati 24 tahun berdirinjo. Republik ïfeluku Selcitan
sudch diseinbut dengan penuh pertansgungan-dja.yrab untuk dikerdjakan lendjut.
Bagaimana halnja mengaturnja landjut, akan diaiarkan nanti dalam surat2 jang kémudian, sedang jang perlu, bersame. ini dimalumkan kepada tunn2 dan rajat untuk diperhatikan dan dikerdjakan dengan segera, jang adelah seperti berikut inis
1. Peringatan 24 tahun berdirinja R.ïI.S. pad? tgl.25 april 1974
diperingatkan dengan bescr2an, bertempr.t di-Houtrusthr.Hen
di-Den Haag. (Rajat harus berketinggian mulai dari sekorang)
2. Dnntuan untuk maksud peringotan ini (harga zaal, menjewa apparaat2, alat2 propaganda d.1.1.) ditetapkan f.15,- (limabelas gulden) bagi ti?.p2 orang jang mempunjai pendapaton. ïïan,~
ini harus ditaè'ih mulai sekarang dan dikiriai lensung kepada
Fonds Nasional dengan memakai "girobiljet" jang sda kami lar.
pirkan bersama ini.
3. Penjediann2 "kebudajn&n" ditempat mana dapat disediakan
(ongkos ke-Den Haag ditanggung sendiri) dengan segera dimalumkan kekantcr Eazarstraat 50 Den Haag, selamba.t2nja tanggal 15 maart 1974.

4* Drumband "Assen" dan "blaasmuziek "Oom Maail" turut meramaikan peringetan ini di-Den Haag. Ongkos ke-Den Haag diupajakan untiüe ditanggung sendiri.
Empat soal ini harus dikerdjekan nmlai deri sekarang den mudah2an
berhasil Tsaik adanja.
Sekianlah untuk diketahui. Terimalah horraat kami jang patut disertai
salam Tanah-Air jang merdeka
"HENA-MÜRIA"
BADAH PI31SATUAH (RAJAT ItëLTJKU SELATAN)
PUSAT PII.IPINAH/PEIJCUIIUS HARIAN,
Ketua,

S.METIARY.

Sekertaria,

.E.A.POETIRAY.

K. c. t

- Kepala Negara R.II.S.
- VJakil Kepsla Negern R.M,S.
- Pt. L.Tahapary
- Penasehat Peinerintah R.II.S.
- Pemuda Ifesjarakat R.II.S.
- Fonds Na aio na l Ilaluku Selatan
- Badan2 Geredja
- Bestuur P.I.K.I.H.
- Redaksi Toma
-K,P.K.

BADAN PERSATUAN (RAJAT MALIJKÜ SELATAN)
TEL. 32.32.56
BAZARSTRAAT 50

Nomor

465WPR/004/B.P.

Lampiran

Tidak.

Pokok

Instruksi.

'3-GRAVENHAGE, 8

april

1974.-

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

NEDERLAND.

Tuan2 Pemimpin dan Rajat R.M.S. jang terhormat,
Pusat Pirapinan Badan Persatuan memalttmkan bersama ini dengan
resmi, bahwa hari peringatan proklamasi "Republik Maluku Selatan
kelak diperingati oleh rajat Republik Maluku Selatan pada tgl.25
april 1974 bertempat diruangan Houtrusthallen di-Den Haag, oïehnja mana kami turunkan "instruksi" jang patut didengar dan dituruti oleh semua orang jang akan datang ke-Den Haag nanti.
1. Berhubung dengan keadaan perdjuangan Tanah-Air kita pada devasa ini, patutlah dengan setjara besar-besaran orang2 datang
ke-Den Haag untuk menundjukkari kepada dunia hasrat kemerdekaan bangsa kita §ang tidak dapat dipatahkan oleh siapapun.
2. L jam 11.00 pagi semua orang sudah harus tiba di-Houtrusthallei
Antara djam 11,00 dan 12,00 orang2 berupaja makan d.1,1.
Djarn 12.00 semua orang sudah sedia dan terus masuk keruangan
supaja -^ (seperempat) djam dimuka djam 13.00 (djam satu) ta'
ada orang berdjalan-djalan lagi kian kemari, supaja djam
13.00 tepat upatjara sudah harus dimvlaikan dan berkesudahan
pada djam 18.00 (enam) petang. (PERINTAH INI MINTA DIMALUMKAN
DJÜGA DALAM AUTOBUS2)
SELANDJUTKJA DIPERINGATKAN, BAHV/A SEBELÏÏM SELESAI UPATJARA
ORANG2 TIDAK DIPERBOLEHKAN MEKINGG3LLKAN RUANGAN.
3. Upatjara peringatan dihiasi dengan Pidato2 dan pertundjukan2
kebudajaan.
4. Pemimpin Umum dalam upatjara ini dalam tangan Anggota2 Pusat
Pimpinan Badan Persatuan dan diketuai oleh Pt. J.MATAUSEJA.
5» Urusan umum mengenai upatjara2 diselenggarakan oleh Bestuur
Pemuda Masjarakat.
6. Keamanan didjaminkan oleh "KORPS PENDJAGA KEAMANAN" (Z.P.K.)
Tiap2 orang mau ketjil maupun besar, tua atau muda, diharuskan turut segala petundjuk jang diberikan oleh K.P.K. jang
bertugas penuh untuk mendjaga tata-tertib upatjara peringatan ini.
,
.
•
7. Segala bantuan keuwangan untuk 25 april ini (f.15,- seorang)
dapat diserahkan di-Houtrusthallen kepada Pt.A.SALAMOER dan
Anggota2 Fonds Nasional didekat podium.
8. Ada pendjualan buku jang sangat berharga jang patut dimiliki
r>lêh tiap2 pedjuang R.M.S. terlebih2 anak2 muda dengan harga
f«5>- (lima gulden) sebidji, Nama dari buku tersebut ialahr
"HET ONAFHANKELIJKHEIDSSTREVEN VAN DE ZUIDMOLUKKERS" oleh
Prof.Fernand Vandoörne.

9. Segala petundjuk jang

9. Segala petundjuk jarig tidak termuat disini akan diatur kelak
oleh Badan Pei?satuan.
Sekianlah sadja "inatruksi" untuk diperhatikan dengari seksama.
Terimalah hormat kami jang patut disertai salam Tanah-Air ö
bebas
"MENA-MURIA"
BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
PUS AT PIMPINANj/PENGURUS HARIAN,
Ketua,

*sfï- H.E.A.POETIRAY.

ACD

datum

2 7 JUN11974

CO
b.
C
Aan
Betreft

d.

d.d.

nr.:

"lek"
GFO

in Oostgaarde

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen.

werd op 27-5-7^

In Z. Molukse kringen in Capelle a/d IJssel heeft
het bevreemding gewekt dat de politie zo goed geinformeerd was over de namen van de daders die "betrokken waren bij de 2.g. affaire Amsterdam. Men sprak
van verraad en wenste een onderzoek.

Op de bijeenkomst werd besloten voort te gaan met
het onderzoek teneinde de wijk Oostgaarde te zuivere
van verraders.
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AC D

b.

Aan

CFO.

Betreft

Bewaking (c.q. lijfwacht) MAHUSAMA

Bijl.:

Op 2-7-1971* werd
het volgende vernomen.
De bewaking van MAHUSAMA wordt opgedragen aan de KPK.
De sector hoofden doen een keus uit hun ondergeschikten. Zo*n bewakingseenheid is meestal 10 man sterk
en vaak meer.
Als regel geldt dat de eenheid in de winter- en lente
maanden wordt geleverd door de sector II en III.
In de zomer- en herfstmaand wordt de eenheid geleverd
door sector I*
Er zijn strikte orders dat géén der leden van zo'n
eenheid bewapend mag zijn.
Het is dan ook daarom dat MANUSAMA ten zeerste verbolgen was toen hij hoorde dat een bewakingseenheid
door politie Amsterdam werd gearresteerd n.a.v. vuurwapenbezit.
Hij heeft
hierover onderhouden. Op zijn beurt
heeft
aan
verweten dat
kennelijk
niet wist (en dus niet heeft kunnen voorkomen) dat b<
doelde eenheid wapens bij zich hadém.
Overigens kan worden aangenomen dat meerdere Molukk*
(en dus ook KPKers) privé in het bezit zijn van vuurslag- en steekwapens.
Deze wapens worden gekocht in Duitsland, België en o»
bij woonwagenbewoners/zigeuners.
Ongetwijfeld bezitten ook MM-leden te Marum en elder
de nodige vuurwapens.
De reactie van de Molukkers op de aanhouding te Amst
dam van de bewakingseenheid is normaal, men vindt da
de eenheid pech heeft gehad. De politie wordt niets
verweten.
Wel zijn er stemmen opgegaan die voor dit vuurwapenbezit een zeer lage straf verwachten* Zo dit niet h
geval zal zijn, vindt men dat hiertegen met een hard
actie geprotesteerd dient te worden.
TS.
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datum

22AUG.1974

b.
d.d.

C (CFO) nr.
Aan

:

CPO

Betreft

:

KPK

Bijl.:

Op 14.6.197^ werd
navolgende vernomen:

het

Op 29.5.197^ heeft het coördinerend lichaam van de KPK e
schrijven gericht aan alle KPK sector- en afdelings
besturen en contactpersoon.
- In deze brief wordt gevraagd om een opgave van deelnemerè voor de vierdaagse mars te Nijmegen.
- Voorts wordt er op gewezen dat KIK leden niet mogen
deelnemen aan welke actie dan ook; als deze niet bevolen wordt door de leiding van de KPK (zie bijlage).

MW
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BADAK KOORDI1IASI KORPS PENPJAGA KEAHANAH - K.H.S
Sekertariat : Waitatiristraat 26
CAPELLE AAIl DEN IJSS3L - tel O l O

No.

.: 005/7VPP-KPK/TH-AB

-

500530

i

Kopada

Pokok.: Beberapa hal.

Jth, Tuan Bestir Sektor,

Lamp .: tidak

Tjabang dan Kontaktpersonen,

Capello a/d IJscel, 29 Kei 197^.

Dengan etu-ai >ini, kam i raerasa perlu ha'dapkan beberapa hal jang perlu diperhatikan dan dikerdjakan oloh Tuan2 sekalian.
I

Diminta porhatian kepada terapat mana jang beluw kirim atau belura lengkap
kirira wang duka Sdr. J. 1-landuapoöcy, haruo Degra kordjakan itu.

II

Untuk urusan mars Vierdaagse Uijmogen, raaka di harap dengfin sangat, lokas
berikan atau kirinkan kepada kaïai diuülca tg, 12 Juni dinuka ini,
a) HamaS jang turut Mars,
b) Tiap2 anggota KPK jnng
bantu urusan maro itu,
Dan djuga untuk mars itvit
adakan training berdjalan

dengan intschrijfgcldnja ad. ƒ. 15»-tidak tuyut max-G, telah dipmtuskan xmtuk raeiaseorang membantu ƒ, 15»—
bagi mereka jang üendak turwt, haruslah nengdengan £jungguh2.

III Dari pihak pomerintah 31^3, senua anggöta KPK dituntut djangan turut
gerakan2, atau alcci2 apapun jang tidalc diprintaWtan jang hanja uierugikan
perdjuangan KI IS. Sebagai alat Negara JÜI3, mal;a harus insjaf, oegala perbuatan kita harus sesuai dengan ttintutan .perdjuangan itu, dan harus rasa
bertanggung djav;ab.
,
IV

Achirnja diminta dengan sangat, oeterinanja uurat ini harualah tiap2
tampat mengadakan rapat, lalu raembit jaralcan dan mengatur ha!2 jang dikemulcalcan diatas ini dengan segra.
.

Sekian adalahraalcsxidsurat ini dengannja kani penuh pongharapan kiranja tiap2
anggota 1U?K raau eelalu eetia dan kordjakan, tugaonja dengan penx^h ketjintaan
kepada Husa- dan bangsanja,

Terimalah horraat karai jang patut dan ta'lupa kani ut japkan calam kebangsaan
kacii .
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Pirapinan Pusat KPK
(Ketua)

H. Abrahan (Penuli
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AC D

datum 29 AÏIG.1974
CO

b.

C
Aan
Betreft

nr>:

d. ..

d.d.
CFO
Jaarverslag K. P. K.

Bijl.:

Tijdens het BP-congres op 13 en 14-J-197** werd door
THENU het KPK-jaarverslag voorgelezen.
Hierbij wordt o.m. gezegd dat:
- een aantal Molukkers uit Apeldoorn die B.I.-gezin
waren, inmiddels contact opnamen met de MANUSAMA
beweging.
- Seruggesteund door de B.I.-ambassade een nieuwe
Molukse pro B.I.-organisatie is opgericht, t.w.:
de"BUKUN MALÜKU".
- Gewaarschuwd wordt voor de Holukker
uit Culemborg die de BMS-beweging in Nederland
ondermijn*.

TS.
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20KT.

RAPPORT VAN CtCFO)
AAN

: CFO

NO.

:

BETREFT

: K.P.K.

D.t.v. ID-GP Nijmegen werd op 2-8-1974 van
het volgende vernomen:
De K.P.K.-leden die in de Vierdaagse in Nijmegen meeliepen
hebben zich belachelijk gemaakt. Op de eerste plaats was
naar bron's mening de groep erg klein en bestond er van
Molukse zijde weinig belangstelling voor.
Ten tweede had men als burgergroep mee moeten lopen en
niet in uniform gaan marcheren, daar ze door het lopen
in uniforn politiek bedrijven, hetgeen naar zijn mening
niet thuishoort in een sportmanifestatie. Tijdens de
Vlaggenparade was de groep ingedeeld bij de burgergroepen
en het zielige R.M.S. vlaggetje dat meegevoerd werd was
een aanfluiting.

Typ.CW,

datum
CO
b.
C (CFO ) nr.:
Aan

: CFO

Betreft

: Vuurwapens Molukkers

d.d.

Bijl.:

Op 7-10-19?^ werd
volgende vernomen.

het

Zes mdlukkers behorende tot MANUSAMA's lijfwacht en die
enige tijd geleden bij Amsterdam bij een politie controle
op verboden wapenbezit zijn betrapt, hebben een dagvaarding
ontvangen om op 10 oktober te Amsterdam te verschijnen.
Zij zullen verdedigd worden door Mr. DROESSEN.
Het betreft de volgende Molukkers:

De aanhouding als zodanig heeft bij de aangehoudenen, noch
in de Molukse gemeenschap gevoelens van wrok opgewekt tegei
de Nederl.Overheid. Wel spijt het betrokkenen dat zij de
wapens kwijt zijn die veel geld hebben gekost.
Op instigatie van Mr. DROESSEN zullen de aangehoudenen als
verweer aanvoeren dat zij als bewakerevan MANUSAMA en ook
voor eigen veiligheid genoodzaakt zijn zich van vuurwapens
voorzien omdat "politie en BVD" niet in staat zijn de tege
partij (APIM en R.I.-agenten) te ontwapenen.
Als voorbeeld zal o.ra. worden aangehaald de APIM-overval o
de Molukse wijk te Almelo.

TS.

10

datum

13FEÜ.UJ75

CO
b.

• r fa f

C ( CTO) nr.
Aan

Betreft

d.d.

: CPO

r

: Molukse demonstratie 27-12-1974

Bijl.:

MANÜSAMA heeft de KPK-leiding en het PM-hoofdbestuur
een. ernstige reprimande gegeven omdat de Molukse
demonstratie op 27-12-197^ volkomen uit de hand is
gelopen. Dit, ondanks het feit dat hij tevoren ervoor gewaarschuwd heeft, dat eventuele ordeverstoringen zijn positie zouden schaden en vooral ook het te
voeren gesprek met Minister-President Den ÜYL nadelig
zouden beinvloeden.
De KPK-leiding en de leden van het hoofdbestuur PM.
werden bij MANUSAMA thuis ontboden^
MANÜSAMA heeft toen gesteld dat
' niet voor zijn
taak berekend is en dat hij meer activiteiten moet
ontplooien om excessen als op de 2?e december te voorkomen.
Voorts eiste MANUSAMA dat de KPK een onderzoek instelt
om te achterhalen wie zich schuldig hebben gemaakt aan
vernielingen in het Vredespaleis. Hierbij stelde hij,
dat indien KPK-leden hierbij betrokken waren, deze
personen onmiddellijk uit de KPK gestoten moesten worden.
verdedigde zich, door te stellen, dat de KPK
e.e.a. niet heeft kunnen voorkomen en te voren niet
over aanwijzingen beschikte dat een actie op het Vredespaleis zou worden uitgevoerd.
Wat dit laatste betreft stelde
dat de KPK-inlichtingendienst geen voldoende financiële middelen heeft
om zich behoorlijk van haar taak te kwijten.
Aan het PM-hoofdbestuur verweet MANÜSAMA, onmacht en
gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.
voegde hieraan toe dat hij de actie op het
VrecTespaleis ontoelaatbaar vond*
Iets anders en aanvaardbaar volgens
,zou het
zijn geweest als er geen vernielingen waren gepleegd
en men bijvoorbeeld het Vredespaleis of een ander
object voor korte tijd bezet zou hebben en bijvoorbeeld
op het erf de Molukse vlag had gehesen .
Dit laatste naar het voorbeeld van de destijds uitgevoerde bezetting van het eiland in de Hofvijver.
-2-
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Vervolgblad nr. -2-

bij C-rapport nr.

Het PM-hoofdbestuur wees elke verantwoordelijkheid
van de hand en suggereerde dat een groep ongeorganiseerde jongeren hierin de hand heeft gehad.
MANÏÏSAMA besloot op korte termijn, in januari een
spoed-congres te doen houden, met de bedoeling
nogaaals uitdrukkelijk erop te wijzen dat acties
als op 27-12 ongewenst zijn.
Voorts zal MANUSAMA van dit congres gebruik maken,
openlijk zijn afkeuring uit te spreken over de
actie op het Vredespaleis.

Typ. CW.

301 All

ACD

«
C (CFO ) nr-: ^ / 5
Aan
: C/P*^
Betreft

:

3°

dld

/II J* 6«>0

07 MRT.1975

datum
CO
b.

^
oó

d.

9- "3- J^
"
'

Vergadering KPK.

Bijl.:

Op 7-12-197^ vergaderde de K.P.K. te Capelle a/d IJssel.
Als erevgasten waren aanwezig: Pres. MANUSAMA en kol.
TAHAPAEY

Na het openingswoord deed
een beroep op de vergadering
om vooral de eenheid onder de MANUSAMA-aanhangers te propageren waarbij de KPK-leden een voorbeeld moeten zijn van eensgezindheid en gehoorzaamheid,
uit Moordrecht en
uit Assen vragen of de
staf niet méér leiding kan geven en minder laat afhangen van
het initiatief van sectorhoofden en lagere commandanten.
Ook vinden zij dat het aanbeveling verdient dat de KPK wordt
gereorganiseerd tot een militaire eenheid en niet blijft
bestaan als alleen maar ordedj onnt.^
stelde hierop dat:
a. het juist aanbeveling verdient dat sectorhoofden actief
zijn en eigen initiatief ontplooien;
b. de RMS-beweging in Nederland geen behoefte heeft aan een
militaire organisatie omdat, als t.z.t. militair optrede
gewenst is, dit in de Molukken (R.I.) zal zijn en niet
in Nederland.
vroeg of het waar is en gewenst d/rt volgens geruchten Uie de ronde doen,
tracht contacten
te leggen met Palestijnse terreur-organisaties.~ ÖTb mël het
doel om t.zTt. in samenwerking met ifën acties uit te voeren
uitgaande van de Molukse jeugd uit het Noorden van Nederland
vroeg of de KPK e.e.a. niet moet trachten te voorkomen.
antwoordde dat de nederl. politie doende is met een
groep zeer capabele mensen, die molukkers te ontmaskeren die
plannen hebben zich op het terroristische vlak te gaan begeven.
- 2-
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Vervolgblad nr. 2

bij C-rapport n r.

MANUSAMA merkte hierbij op dat men niet alle daden die niet
door de beugel kunnen op rekening van de P.M.JONGEREN moet
schuiven, Immers, veelal zijn het de niet georganiseerde
jongeren die zich schuldig maken aan onverantwoorde daden.
stelde voorts dat het bekend is, dat Molukse radikalen
via tussenpersonen in Parijs contacten probeerden te leggen
met communistische landen (z.a. Albanië). Voor zover bekend
heeft dit echter weinig resultaat afgeworpen.
Door de BP wordt geintroduceerd het ontwerp voor een begrafe
nisfonds. Elk toetredend lid zal eenmalig een bedrag van
f. 10,-- moeten storten en vervolgens een contributie van
f. 5f—~ p.m.
Wat betreft de actie 1975 wordt er nogmaals op aangedrongen
dat elke Molukker die een inkomen heeft, een bedrag van
f. 250t— stort in het actiefonds.
Voorts wordt bekend gemaakt dat m.b.t. de actie 1975 twee
comité's actief zijn: t.w.:
a. het comitee dat de uitvoering piand van de herdenking
etc. op 25-^-1975;
b. het comitee dat zich bezig houdt met uit te voeren confrontatie-acties op en rond de 25« $pril.
De KPK zal alle activiteiten m.b.t. de actie 1975 scherp in
het oog houden en zonodig optreden.
Alle KPK-leden zullen verplicht zijn in uniform te verschijn
Wat de viering c.q. herdenking op 25 april betreft, is gepland dat te ca. 11.00 uur een kerkdienst wordt gehouden te
Den Haag. Ook zal een mars georganiseerd worden vanaf het
Malieveld naar de Houtrusthallen waar dan de festiviteiten
worden gehouden.
Aan de KPK-leden van de Sector I wordt opgedragen voor de
erewacht te zorgen en de vlaggenparade te verzorgen.
Wat de activiteiten betreft op 27-12-1974 wordt gesteld dat
deze gelijk zullen zijn aan die van vorig jaar en zal worden
uitgevoerd door de P.M. t.w.: een demonstratie bij de R.I.Ambassade.
De B.P. zal geen afzonderlijke activiteiten voeren.
drong aan op groot machtsvertoon bij de demon
stratie op 27-12-1974.
antwoordde dat in ieder geval
niet provocerend opgetreden zal worden en dat de KPK hierop
nauwlettend zal toezien.
drong nogmaals aan op eenheid/saamhorigheid en stelde
hierbij dat het te betreuren is dat zelfs enkele KPK-leden
(vanwie hij de namen heeft) voor de Nederlanders werken.
Voorts (aldus
) beschikt kol. TAHAPARY over een naamlijst van Molukkers die voor de Nederl. politie en zelfs ook
voor de R.I. werken.
Als laatste maakte pres. MANUSAMA bekend dat de R.I. in de
Molukken een aantal verzetslieden heeft gearresteerd en gemarteld en dat hiertegen zal worden geprotesteerd door midde
van een actie van de P.M..

301A11

Vervolgblad nr. J

bl] Orapport nr.

Vervolgens werd onder de aanwezigen een stencil uitgereikt
(bijl. I) waarin de namen van de gearresteerde verzetstrijders zijn vermeld en werd aangekondigd dat de P.M. een
protestactie zal voeren op het Plein 1813 te Den Haag en
bij de K.I.-Ambassade.
Als bijl. II het programma van de KPK-bijeenkomst op
7-12-197*».
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PEMUDA MASJARAKAT REPUBLIK MALUKU SELATAN

Sekertariat: Tualstraat.24
Gapelle a/d IJssel

Capelle a/d IJssel, 15.12.1974
" • i****«--»*•"•»" " '"""• - -~~

Saudara2,
Saudara2 seperdjuangan mu:
Tuan Sahertian
Tuan Tisera
Tuan Soulsa
Tuan Tuhumuri

Tuan Pasanea

dari Galala
"
Ambon
11
Ambon
"
Ambon
"
Ambon
"
Ambon

Tuan Soukota
Tuan Norimarna
Batümedja
Tuan Kolibongso
Hulaliu
Tuan Alfred Noija
Tuan Lewaharilla
Hutumuri
dan banjak orang Iain2, dl* Tanah Air mü ada di tangkap sekarang
dan di siksa oleh karna penderiannja R.M*S»
DENGAN ALAT LISTRIK DIKENAKAN PADA KEMALUAN DAN LAIN2 ANGGAÜTA
TUBUH JANG LEMAH.

Mereka harap pertolongan mu disini i
Tagal itu hadirlah pada Protest Aktie jang diadakan pada tgl.
27 december jang akan datang di Plein 1813 Den Haag dan Ambassade
Indonesia, Protest mulai pada: djam 13.00 di Plein 1813.
Protest karna

Tanah
Tanah
Tanah
Tanah

Air
Air
Air
Air

mu tinggal di duduki oleh musu.
mu punja hasi!2 sudah di hambil.
mu dan bangsamu di siksa.
mu-dan Baftgsa mu ada tinggal sengsara.

Achirnja terima kami punja hormat kebangsaön.
"MENA MURIA»
a.n. P.M,R.M.S,

W. Hetharia.
Sekertaris.

Programma rapat pimpinan K.P.K.
di Oostgaarde ttg. 7-1^-197^.

!•

Kata pembukaan

2.

Kembitjarakan keadaan dalam organisasi K.P.K.
a) mengenai pimpinan dalam Sektor dan Tjabang,
keadaan anggota.
b)
hal Iain2,
c)

3.
»

Hembit jarakan Fonds duka K. P. K.
Kembitjarakan penjediaau pada tg. 27 Dec* 197^

5.

Membit jarakan penjediaan pada Lustrum R. M. S» jang ke V,

6.

Membit jarakan urusan Kars Vierdaagse Nijmegen.
Pertanjaan dan Soal kililing.

8.

Sepata kata P.J.K. K.N.- R.K.S. dan para tetamu.

9»

Kalumat2.

10. Penutup.
S::=====OOOOOOOOO======

Lagu-kebangsaan

Thalil ?8 ; l

Ohi Maluku tanah airku
Tanah tumpah darahku
Ku berbakti kepadamu
Slama hari hidupku
Engkaulah pusaka raja
Jang leluhur dan teguh
Aku djundjung selaiaanja
Hingga sampai adjalku
Aku ingat terlebih
Sedjarahmu jang pedih.

Sekarang bri sjukur
Hai hati, mxilut, tangan
Padaku kerdja Uu
Selalu ketjengangan
Trus dari pangku mak
Sehingga ku besar
Ja Tuhan limpahlah
Tulungan jang benar.

ACD

datum

18MRI1975

CO

b.

C

nr.:

d.

d.d.

Aan

Betreft

: KPK-congres 8-3-1975

Bijl.:

Op het KPK congres is hoofdzakelijk gesproken over het
optreden T.d. KPK tijdens de manifestaties op -en oa
25-4-75 waarbij de KPK al het mogelijke zou moeten doen
om rust en orde te handhaven en te zorgen voor de beveiliging van de Molukse prominenten en haar speciale
buitenlandse gasten (10 personen) die in hotel Centraal
Den Haag zullen logeren.
Toen
aan het woord was suggereerde hij met enig
nadruk'dat de kans groot was dat de vergunning voor het
houden van een demonstratieve aars niet zal worden afge
geven. En dat dit dan te begrijpen valt omdat de Ned. i
stanties geen 2e "Vredespaleis-actie" wensen.
voegde hieraan toe dat een demonstratieve mars
grote gevaren met zich zou meebrengen omdat kwaadwilligen zo als de jjfroep _
de gelegenheid kunnen aangrijpen om een chaos~te veroorzaken. Dit zou dan tot ge
volg hebben dat de zaak van de KMS hiervan schade onder
vindt vandaar, aldus
, dat het beter zou zijn
geen mars te houden. Hoewel geen sprake was van overeen
stemming kan worden gesteld dat de vergadering zich nie
verzette tegen de gedachte dat op 25-^-75 géén demonstz
tieve mars wordt gehouden.
Later maakte
_ de opmerking dat hij hoopte dat spoe
dig zou wordeB afgerekend met groepen als die van
omdat hun optreden de RMS in diskrediet brengt.
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datum

3 O ME1197 5

CO
b.

C ( CFO) nr.: 75/1177
Aan
: CFO
Betreft
: aanslag op MANUSAMA

d.d.

d.

29.5.75.

Bijl.:

Van
het volgende vernomen.

werd op 15.^.197!

De KPK hebben berichten bereikt dat leden van de
Tamaela-groepering een aanslag beramen op het
leven van HANUSAMA.
I.v.m. het bovenstaande heeft de KPK-leiding besloten om MANUSAMA tot een nader te bepalen tijdstip dag en nacht te doen bewaken door leden van
de KPK.

301A10

ACD
datum

06 NOV.1975

CO

b.

C(Cf)nr.:

d.d.

Aan

:

Betreft

: K.P.K.-sector I.

Bijl.:

Reeds geruime tijd bestaat grote ontevredenheid bij de
KPK-leden sector I over de slappe houding van het sector hoofd en hierdoor ook v.d. afd. hoofden.
Onder druk hebben nu al deze bestuursleden aan de KPKStaf tekenen gegeven dat zij hun functie ter beschikkir
stellen.
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datum

18NOV.1975

co
b.

C (Cfb)

„r.:

Aan

:

Betreft

:

d.d.

d.

l G KÜV. 1975

Aktiviteiten K.P.K.

Bijl.:

-

In de eerst komende maanden zullen diverse
K.P.K. bijeenkomsten worden gehouden in het
gebied van de K.P.K.-Sector I. Dit heeft tot
doel de K.P.K.-leden te activeren.
- Op 29-11-1975 wordt te Moordrecht een K.P.K.congres gehouden.
Hier zal ook gesproken worden, de door B.P. voorgenomen demonstratie op 27-12-1975-

TS.
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ACD2

datum

233 MRÏ
MRÏ'1976

CO

b.
C ( CFO) nr.
Aan
Betreft

d.d.

d.

2 3 !W 1975'

:

Vergadering op 14-2-1976 te Capelle a/d IJssel
van Sector III K«P.K.

Bijl.:

Deze vergadering werd bijzonder slecht bezocht en er waren
slechts enkele echtgenotes aanwezig.
Er zou slechts over koetjes en MLfjes gesproken.zijn er er
zouden geen belangrijke zaken aan de orde zijn gekomen.
Er werden slechts amateurfilms gedraaid over vijf jaar
K.P.K.-activiteiten
Van de R.M.S.-regering waren aanwezig: MANUSAMA en
met echtgenotes.
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ACD
datum

26APR1976

CO

b.
C (CFO) nr.: f*/]*4

d.d.

2 6 APR. 1976

Aan

:

CF

Betreft

:

Landelijke KPK-vergadering in Capelle a/d IJssel.

Bijl.:

Op zaterdag £L,3^7Êi vond een K.P.K. vergadering in het
sociaal-culturele centrum plaats. De vergadering begon
's morgens en duurde de gehele dag (tot 23.15 uur). Er was
maar een matige belangstelling voor deze landelijke K.P.K.
vergadering. Ungeveer 10 a 15 auto's waren aanwezig. Als
sprekers traden MANUSAMA en METIARY op. Het ging over "oude»
koek en de nieuwe structuur van de K.P.K.
De vergadering was georganiseerd
dooiL
en Ds. MJtüTIARY. Tussen beiden is het nog
steeds""grote" liefde.

MP.
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ACD
datum

UMEI1976

CO

b.
d.d.

C
Aan
Betreft

d.

WEU976

CF

De KPK en PM én Assen en Bovensmilde

Bijl.:

Op 14-^-19?6 werd
het volgende
vernomen:
De P.M. ligt er in Assen en Bovensmilde finaal uit.
De KPK Sector I is totaal kapot. De KPK, Sector I,
doet landelijk niet meer mee. Zij leveren ook geen
wacht en bewaking voor de 2ke april.
krijgt in Assen en in Bovensmilde geen voet (meer)
aan de grond. De grote tegenliggers daar zijn
en
. Zij hebben eigen kliekjes om zich heen

In het noorden wil nen wee-r in
het gareel lopen", wanneer het beleid totaal omgebogen gaat v/orden. Sr zou dan een betere kadervorming
moeten komen. Sen goed financieel beleid. Goode verslagen van vergaderingen en de KPK cou weer in staat
moeten worden geacht rellen te onderdrukken.
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ACD1

datum 25M01976
CO

b.
C ( CTO) nr.: 3-U

d.

d.d.

Aan
Betreft

• De viering 25e april door regering MANÜSAMA

Bijl.:

—

Op 6.5.1976 werd
het volgende vernomen:
De viering van de 25e april door de aanhangers van de
regering MANÜSAMA in de Houtrusthallen op zaterdag 24e
april is voor de jongeren (P.M. en ook sommige K.P.K.ers )
teleurstellend verlopen.
Het was er veel rumoeriger en rommeliger dan andere jaren
Sommige K.P.K.-leden waren niet of maar half gekleed in
uniform (vooral van sector I)
Tijdens de "meeting" is METIAÜT"Vooral veel aan het woord
geweest (het leek weleen "one-man show") Hij heeft geprobee
zijn bemiddelingsacties tijdens de gijzelingsaffaires nader
uit teleggen. Dit werd lang niet door iedereen geaccepteerd
METIARY liet in zijn betoog blijken dat volgens hem Wijster
en Amsterdan nog maar een voorproefje waren geweest.
Overigens was lang niet iedereen van de (oudere) toehoorder
het eens met de laatste gijzelingsacties.
Van de nieuwe inspraak commissie wordt door de meeste aanhangers weinig resultaat verwacht, hoewel MANÜSAMA daar
erg optimistisch over was.

10 - 506622*

ACD

datum 10JÜHI19f6
CO
b.
d.d.

Betreft

d.

10 JUN11976

Congres K. P, K,

Bijl.:

Op 20-^-1976 werd uit doorgaans betrouwbare bron
het volgende vernomen.
Op 6-3-1976 werd te Capelle a/d IJseel een KPKcongres gehouden.
Als bijl. I; de bekendmaking van dit te houden
congres waar behandeld zal worden:
- Verantwoordelijkheid in het bestel van de vrijheidstrijd.
- Belangrijke zaken betreffende de KPK-organisatie.
Als bijl. II: een meer gespecificeerd programma van
het congres.
Als bijl. III:instructie c.q. taakomschrijving KPK.

TS.
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BADAN KOORDINASI KORPS PENDJAGA KEAMANAN-RMS.
Sekertariat: Schermerhoek 8

-

CAPELLE
AAN DEN IJSSEL - tel. 0 1 0 - 5 0 0 5 3 0
***********************************#***#**##*##**#**#****

No.

: ool/TH-AB/76

Pokok.' : Rapat pent ing
Lamp. : tidak

Kcpada
Bestir2 Sektor dan Tjabang K.P.K,
ditcmpat.

Capelle a/d IJ s sel, 10 Februari

Tuan2 jang terhormat.

--

'

.

Sesuai dengan putusan dalara Kongres K.P.K. di Moordrecht, dan djuga atas persetudjuan bersama dengan K.N. mengenai usaha2 untuk kemadjuan dan kebaikan organisasi K.P.K. maka telah ditetapkar. akan diadakan suatu pertemuan untuk seraua peinimpin2 K.P.K. jang merupakan V/eekend-Conferentie. Pertenman itu djadi pada hari
Sabtu tg. 6 Maart 19?6 bertempat di Oostgaarde, Capelle a/d IJssel, dan dimulaikaB
tepat djara 11.00 pagi hingga djam 22.00 malam. Programma dalam perteiauan itu diutamakan istiraewa mengenai:
'
I,
II.

Kesadaran tanggung djawab dalam perdjuangan,
Bahan2 untuk kepentingan organisasi" K.P.K.

Ban untuk maksud itu djuga akan diadakan beberapa wedjangan atau Iezing2 oleh
beberapa orang Pemuka2 kita. Dengan inelihat kepada perkembangan perdjuangan disaat
ini, maka untuk maksud pertemuan ini, diwadjibkan semua pemimpin harus hadir,
kar.ena sesudah itu maka akan diadakan suatu tapisan bagi semua anggota K.P.K., dimana bagi orang (anggota) jang tidak sadar, tidak setia dan tidak turut perintah.
maka ia akan diberikan schorsing. Harap surat ini harus dibatja bagi semua orang
dalam tempatnja masing2, dan djuga diberi keserapatan dan keluasan kepada l atau
2 anggota jang setia dan tjakap boleh turut raengambil bahagian dalam pertenuan
tersebut. Diperingatkan dengan sangat terlarang orang pulang sebelum habis progra:
nari itu, sebab itu bagi orang jang datang dengan auto sendiri, bisa pulang pada
raalan itu djuga, sedang bagi jang datangl^rein, dinasihatkan untuk bermalam di
Capelle. Dan untuk maksud itu, maka diciinta sesudah berapat dalam kelangan sendir:
harus segra mengirim opgave mengenai orang jang datang dan djuga jang tinggal
bermalam.
.
Sekianlah ada maksud kami.dengan surat ini. Achirnja kami berharap dengan sangat,
baiklah Sektor2 meciperhatikan tjabang2nja. Bestir2 Tjabang atur dan sediakan tjab;
mu untuk turut ambil bahagian dalam pertemuan K.P.K. jang penting itu.
Terimalah horamt kami jang patut dan tersusun salam kebangsaan kami.
M E N A

- M U R I A

Pimpinan Pusat K.P.K.

Ada hadir djuga anggota2
PemS?intah dan B.P.-

P. T>ë$u

(ketua)

H. Abraham

(penulis)

TH
PROGRAMMA PERTEMÜAN PIMPINAN K.P.K.
TTG. 6 MAART 1976 Dl CAPELLE

I.

Pembukaan

II.

Tjeranah

III.

Rapat K.P.K.

IV.

Tjeraaah

V.

Intermezo (documentasifiln K.P.K)

VI.

Tjeramah

VII.

Tutup.

(oleh. ketua K.P.K.)

(oleh ketua B.P.)

(oleh Ktpala Negara)

PROGRAMMA RAPAT K.P.K.
l»

Kat a pembukaan

2.

Mengatur dan menjusun pimpinan2 KPK

3.

Warta keadaan tempat dan keadaan uourn

^.

Mengenai mars Vierdaagse Nijmegen

5.

"

tg. 25 April 1976

6.

"

rentjana aksi keumngan B.P. tahun 1976

7.

"

Fonds duka K.P.K.

8.

"

Pakaian (tenue) K.P.K.

9.

Soal keliling

10.

Tutup.

(2k april)

======00000000000=

t

TÜGAS DAN LAPANGAN PEKERDJAAN KPKj

•

«

Tentu semua anggota organieasi KPK, bukan sadja harus ncngetahui dasar dan tudjuan
organisasinja, tetapi djuga harus mengetahui dan mengerti tugas dan lapangan
pekerdjaan organisasinja. Dan oleh karena KPK adalah alat Negara B.M.S. didalam
perdjuangannja, oleh karena KPK adalah bergerak ditengah-tengah nasjarakat bangsa
oleh karena KPK berada ditengah negara dan bangsa lain, raaka sesungguhnja KPK itu
harus diatur dan disusun begitu rupa, sehingga dapat melakukan tugasnja dengan baik
dan sepatutn,ia; Untuk maksud itu raaka sebenarnja semua anggota KPK patut sadar akan
panggilan dan tanggung djawatanja, sesuai dengan pengakuan dasar ketika ia dilantik
dan djuga sesuai dengan functie jang ia djabatkan,
Tugas KPK adalah terdapat didalam ? lapangan:
I. Tugas sebagai alat pendjaga keamanan (ordedienst) untuk masjarakat bangsa
diperantuan, dibawah pertanggung djawab Badan Persatuan.
II. Tugas sebagai alat Negara P.M.S. didalam pertanggung djawab Pemerintah KMS
Sesungguhnja tugas didalam dua lapangan ini tidak gampang malainkan berat
adanja, tagal itu patut tiap£ anggota KPK harus beruaaha oendalami dan paksa
diri dalaia memenuhi panggilan dan tututan organisasinja. Dalam menjusun dan
mengatur organisasi KFK ini, aiaka perlu/perasaan tangung diawab, keeetiaan,
keradjinan, ketjakapan dan kebidjaksanaan pemimpin2 KPK itu, oau dari Bestir
Staf, Bestir2 Sektor daa Bestir Tjabang segenap.
•
^ sekali
ri hal melakukan tugas,
.
Dalam melakukan tugas KPK ada terbagi dalam du bahagian:
a) Tugas diteitpat sendiri.
b) Tugas jang didapat atau jang diturunkan dari pihak atasan.
Sudah pada tempatnja, mau Bestir Sektor dan Tjabang harus tau mengatur programn?
pekerdjaan ditempat sendiri, programma mana harus diperhitungkan djuga bukan sadja
bagi KPK, tetapi rljuga harus sesuai 3engan kepentingan dan keadaan masjarakat
ditempat j«ng mtreka berada. DaJ ara mengatur programma pekerdjaan untuk kalangan
'sendiri, mak a harus berusaha sebisa-bisanja semua anggota dapat turut arabil bahagian bersana, sehingga dapat mengadakan suatu persatuan jang erat, suatu alat jang
kuat dan berharga jang da].at dipakai pada setiap saat didalam keadaan apapun.
Progratrma mana 3. umpamanj.-t:
•• Henentukan rapat2, mau dalara kelangan Bestir, pun dengan Tjabang»
- Mesbantu pemimpin rajat ditempat, dalam uendjaga keamanan dan tata t«rtib
- Mengadakan latihan sport, seperti; karate, boksen, judo dan Iain2 lagi
- Mengadakan malam perterauan untuk berdiskusi atau uiituk tj.iri wang
— Mengadakan perhubungai dengan organisasi2 lain jang saroa tudjuan pendirian
perdjuaneannja,
•
Dalam hal raelakukan tugas dari atasan, dari eendirinja suatu tempat jang teratur
dan tftrsuRur rapih dalam s«'tiap waktu dapat sanggup melakukan t.ugas jang diturunkan kepadanja, s baliknja bagi Tjabang jang lemah dan tidak teratur, maka pasti sekali sukar dan ta'sanpgup mengerdjakan tugas2 jang diberikan kepadaaja.
Tugas jang diturunkan dari atas seumpamanja:
Msndjaga dan xembawa ar.ggota2 P«;nerintah RMS, mengerdjakan opdracht2 untiik kepcrluan dan kep^ntingan p-rdjuangan, mau dari Penerintah PJÏS, puii dari pihak E.P.
ofsudjiga dan nel'ndur.gi rtanifestasiS, demonstrasi2, pertemuan2 reemi, tcenghindarkan
kerusuhan jang djadi ditecpat lain dan sebagainja.
Dari hal mendjalankan sesuatu perintah»
Biasanja printah itu datang melalui suatu kor,in:ikasi jang t*srai, seperti melalui
surat, telefoon, telegram atau dengan mengiriman sesuatu utusan. Bagi orang jang
ricndapat perintah itu perlu sekali mengetahui:
- Eenarkah printah itu datang dengan reemi ian dari siapa
- Berusaha ntengerti sungguh2 isi dari pr;ntah itu.
- Harus berusaha mëhdjalan d'an menFerdjakan printah itu sebisa-bisanja, dan sesudah
itu harus mengadakan warta kepada jang ber&angkutan.

Salah suatu faktor jang penting djuga dalam berorganisasi ialah perhubungan.
Sebab itu harus selalu djaga suatu perhubungan jang baik antara anggota dengan
anggota, Bestir dengan anggota, Tjabang dengan Sektor demikianpun dengan pimpinan
umun. Dntuk maksud itu, perlu sekali diadakan warta-warta, ciau warta biasa pun
luar biasa
> .
Pendjagaan suatu deaonstrasi/manifestasi.
-

Harus tau dan nengerti opdracht apa
Keadaan bagaimana.
Memberi inzet jang sungguh
Kendjalankan tugas dengan tjukup pengertian dan setjara tactis
Kalau terdjadi kenukaran, harus berani(bertindak dengan penuh tanggung djawab
sesuai dengaa p«tundjuk2 jang didapat
- Harus segra tjari perhubungan dengan pemimpin jang bertanggung djawab, dan
sesudahnja harus mengadakan warta jang lengkap.
Mengatur atau membawa anggpta2 Pemerintah R.M.S.
- Harus tau dan mengerti opdracht apa
- Haruo mernperhatikan d jam? berangkat dan tiba
- Parus tau mengatur posisi konvooi
- Kalau terdjadi kesukarsn harus sanggup bertinJak sesuai dengan keadaan dan segra
- laporkan kepada atasan melalui telefoon, djika perlu dengan polisi djuga jang
beruekatan, dan sesudah kembali harus mengadakan warta jang lengkap
Hendjaga rumahnja K.H.
- Harus tau opdracht dan code apa
- Perhatikan djaa2 datang dan pulang
- Perhatikan keadaan sekitar flat, mau dimuka pun jang dibelakang
- Harus ada raembawa satu atau dua caklantaren dan fluit
- Djika terdjadi kesukaran, harus segra telefoon:
a) K.N.
b) Pemimpin Staf
.
c) Pemimpin Sektor III
Bertindak menurut keadaan dengan penuh tanggung djawab dan sesudah pulang harus
mengadakan warta jang lengkap.
Keadaan jang luar biasa.

A. Kesukaran ditempat
__ Djika terdjadi sesuatu perkelahian maka harus segra:
•Bikin alarm dan kunipulkan semua anggota
Segra t jari perliubungan dengan pirapinan Wijk untuk trima instruksi
Djika perlu segra bertindak dengan penuh rasa tanggung djawab, sesuai dengan
keadaan diwaktu itu
~ Harus segra laporkan kepada pimpinan Sektor dan djika perlu bisa minta baatuan
- Sesadah selesai kesukaran itu, maka harus mengadkan warta jang lengkap.
B. Kesukaran dilain tempat
- Harus tau dan mengerti printah jang diturunkan dan petundjuk2nja
Kurapulkan anggota dan berikan ketcrangan djelas mengenai keadaan itu
Diiruka be.rangkat harus cteperhatikan:
a) Bahan2 jang perlu dibawa, seperti pas KPK, surat printah d.1.1.
b) Beritahukan kepada mereka ditenpat jang ditudjui, per telefoon djuga kepada
wijkraad ditempat ^endiri.
- Setiba disana harus t jari perhubungan deng..in KPK dan wijkraad disana, mint a
pendjirlasan dan njatakan instruksi jang diterima.
- Djika perlu dapat bertindak tetapi harus dengan bidjaksana dan rasa penuh
fc'inegung djawai. Harus selalu ada berkontak. dengan pimpinan atasan, darj ses?'...
<lah pulang harus ncngadakan warta jang lengkap.
Segala sesuatu jang dihadapkan diatas ini adalah aerupakan garis2 besar sadja,
sehingga perlu sekali tiap2 anggota istimewa Pemimpin2 KFK mau berusaha afïndal-. -i
pereoalan itu," supaja dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung djawab dapat kr
sasta-sama meanuhi tugas dan panggilan kami sebagai anggota KPK, jang berharga
berguna d i dal ara perdjuangan nuea dan bangsa jarig maha berat ini.
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Uw kenmerk

Uw brief van

Ons kenmerk

Datum,

26 juli 1976.
onderwerp: Deelneming groep Zuidmolukkers aan de
60e Vierdaagse te Nijmegen.
ID 655/76

Bijgaand heb ik de eer U te doen toekomen
het afschrift van een rapport betreffende
bovenvermelde aangelegenheid, naar de inhoud,
waarvan ik mij verwijzing veroorloof.
De Hoofdcommissaris van Politie,
namens deze:
De Hoofdinspecteur van Pc'itio

Bijlagen:
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Deelneming groep Zuidmölukker s ~aan de Vierdaagse te Nijmegen,

-

r • '•'

.

.

R A P/P O R T

v "

-

..

Ondergetekende,
, hoofdagent
van gemeentepolitie te Nijmegen, heeft de eer U het volgende t
: rapporteren*
'
:
- Een groep van 45 Zuidmolukkers nam deel aan de
_
60e 7ieTdaagse-a£standsmaj:3en die in de weelc van 18 t/m 24 ju!
1976 te Nijmegen veerden gehouden. Deze gr oop, bestaande uit
.
33 mannelijke eri 12 vrouwelijke'"-lopers, behoorde tot de K.P.K.
. . (de Suidiaolukse ordedienst van ir, ïïanusana). Si j v.'arcn steed
in uniform gekleed o De groepsleden o.a„ afkomstig uit Barnevel
Breda, Tilburg, Moordrecht, Lunteren, Eist, Nijkerk, Gapelle a
IJssel, Assen, Boven-Smilde en Nijmegen stonden onder leiding
van
. Hun sekretariaat was gevestigd op het adres Schermerhoek 8 te Capelle a/d IJssel.
Deze groep marcheerde tijdens de openingsceremonie in het Goffertstadion (de Vlaggenparade ) zonder dat zi
vlaggen meevoerde. Tijdens de intocht op de laatste dag werden
er 3 wit-groen-rode vlaggen, en een zeer groot rijdend bloemstu
•*~
.
meegevoerd. Dit bloemstuk was hen vanwege de eigenaar van de
café's "TUF-TUF" en "TABOE" -te Nijmegen aangeboden. Deze café'
worden steeds door zeer veel Zuidmolukkers bezocht. Gedurende
de intocht werden de Zuidmolukse deelnemers namens de verhinde
Ir.Manusama vanaf de eretribune verwelkomd door Dr . TUTUHATUNEW
en de heer
met hun echtgenotes (respectievelijk
minister van Gezondheid en minister van Bijzondere Zaken in de
regering Manusama) . 3 Wandelaars bleken te zijn uitgevallen.
Er hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan
Waarvan door mij opgemaakt dit rapport,
; ,
Nijmegen, 26 ju^L 1976,
. AM; '
;,.
De Heer Hoofdcomiais ^
van Politie :

.
.NIJMEGEN.
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29 SER 1976 X?

CO
b.
d.d.

d.

2 9 SEP. 1976

Situatie Oosterwolde
Bijl.:

Uit
navolgende vernomen:

werd op 31.8.1976 het

Om de spanningen niet te verhogen werd in overleg met BP
en KPK besloten dat geen BP-aanhangers en KPK-leden van
elders afkomstig zich naar Oosterwolde begeven,
Het sector HfdJ
zal hierop toezien.
E. e.a. is te Oosterwolde bekend gemaakt en me,n vertrouwt
erop dat de TAMAELA aanhang ook dergelijke regeling zal
invoeren.
Intussen maakt men zich zorgen over het feit dat op onregelmatige tijdeneen kleinp'"eenheid onder leiding van
en
' te Oosterwolde verschijnt. Dit
in opdracht van kol i TAHAPAHY' - z'onfüer overleg met KPK.
De aanwezigheid van deze groep werkt provocerend.
Nu de kerk door de Ned.- overheid werd afgesloten heeft
de MANUSAMA aanhang besloten om in het weekend ^.5.9.1976
een openlucht godsdienst te houden bij het kerkgebouw.

301A10 - 506622*

d.d.

C (CFO ) nr.
Aan
Betreft

Bijl.:

Betreft

Opheffing KPK

Van
werd op 7.10.?6 vernomen,
dat de Nederlandse regering MANUSAMA te kennen heeft gegeven
dat de KPK moet worden ontbonden.
MANUSAMA zal zich hieromtrent nog in een persoonlijk schrijven richten tot de Minister van Justitie. Indien aan dit
schrijven voorbij wordt gegaan zal een kort geding worden
aangespannen.
In MANTTSAMA-kringen heeft het bevreemding gewekt dat er
alleen gesproken wordt over ontbinding van de KPK terwijl
TAMAELA en zijn commando's, die openlijk in uniform verschijnen, ongemoeid worden gelaten.
Hen vraagt zich af wat of er de reden van is dat TAMAELA
en zijn groep de hand boven het hoofd wordt gehouden.

MP.
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datum

CO

b.

d.

d.d.

C ( CFO)
Aan

(FB

Betreft

Beglement + organisatieschema KPK

Bijl.:

Op 26-1-1977 werd
het

volgende vernomen:
Zie bijlage.

301A10 - 506622*

SCHEMA O .GANISASI K.P.K. - H.l-i'.S,
j -KïïïUA _
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! Pi TIIENU

i M. SAH.'JTAPY

Seksi /Keuan
(E. NUSSY
I J . RUSPANA

L. PAAIS

art j
i
l H. ABRAHAM
4M j '
! C. USMANY
i \
/

SEKTOPx I

1.
2,
J>.
*+.
5.

Seksi/_Inl..

Nn. F.TOHASOj L
•— -

PH. SINAY

SEKTOR II

O. Titahcna
M.J. Wairata
j Pi Manuputty
G; Oraille

! TJABANG

Seksi/Voorl.

SEKTOR III

H. Totelepta
F.'Hutuely
St. Sabandar

l

ASSEN
BOVEN-SMILDE
OOSTERWOLDE
TV/iïKTHE
I-iAKUM

l

TJABANG

E.Pattihouwea
Li Pattikawa
Haurissa

i

l i HATERT
2. HEER
y. ELS T K/W
k. BREDA
5. TILBURG
6. DE BIEZEN
7; LTIM TEREN
8. OPHEUSDKN
9.-VAASSEN / TWELLÖ
10. TIEL

TJABANG

i

1 CAPELLE
2 MOORDRECHT
KRIMPEN A/D IJ
CULEMBORG
5. LEERDAM
6. ALPHEN A/D HUN
7. WOERDEN
8. ZEELAND

REGLEMENT 'KORPS PENDJAGA KEAMANAN'= KPK.
Fatsal
1.

Nama dan, Kedudukan
Korps Pendjaga Keaaanan adalah suatu Organiaaei dalam hubungan perdjuangan.kenerdekaan bangsa dari Hegara Repub lik Maluku Selatan. Korps
tersebut diterima pada tanggal 9 Juli 1966 oleh Badan Persatuan, dan
pada tanggal 6 April 1968 ditetapkan sebagai Alat Negara RMS oleh
Pemerimtah RUS..

2.

Dasar
Dasar'KPK ialah proklamasi Republik Maluku Selatan tertgl» 25 april 1950

3.

Maksud dan Tudjuan
Maksud dan tudjuan KPK ialah, nenjokong perdjuangan !2MS dan berusaha
nelindungi dan nendjaga keaoanan Pemimpin2 RMS dan rajatnja, serta
mengordjakan ha!2 jang dianggap perlu unttik nenjelamatkj.n djalan baik
perdjuangan itu.

4..

Tugas
Tugas KPK ialah tinggal selalu nendjadi alat perdjuangan jang kuat dan
berguna, jang dapat dipakai setiap saat djika perlu.

5.

Kedudukan
Pusat organisasi KPIC ini tintuk senentara waktu berkedudukan di-woonoord
IJsseloord dan nenpunjai tjabang2 diseluruh tanah Belanda.

6»

Picipinan
Organisasi KPK ini dipinpin oleh:
a) seorang ketua jang ditundjiik dari pihak atasan
b) seorang penggantinja
c)stafnja jang berkedudukan seme-ntara di-IJsseloord
d) sektor2 dan tjabangSnja dieekeliling tanah Belanda
e )kontak2 persoon dinana-niana sadja

7,

Keanggotaan
Jang nendjadi anggota KPK ialah anak2 Maluku Selatan jang berpendirian
RMS dan jang beruciur dari 18 sampai 55 tahun.

8é

Tuntutan
Jang nendjadi anggota KPK dituntut harus memenuhi tuntutan2 jg berikut:
1. Rela berkorban
2» Setia dan dapat dipertjajai
3. Berani dan berdiscipline (dengar2an penimpin)
k. Tidak boleh berbuat sesuatu hal jang nelawan V/et2 Keradjaan Belanda.

9.

Pertanggungan djavab
Tiap2 anggota KPK harus bertanggung djawab penuh atas sikap dan perbu*atannja, sebaliknja bestir (peninpin KPK.) tidak bertanggung djnwab
atas segala perbuatan jang tidak diperintahkan.

10.

Penetjatan
Tiap2 anggota KPK jang nelanggar peraturan ini atau jang nelanggar
perintah peninpinnja dipetjatkan.(lihat djuga selandjutnja dalan
'pendjclasan dan petundjuk2').

11.

Metorai atau tanda2 KPK
Tiap2 anggota KPK nenerina surat2 keterangan dan neterai KPK jang resni
jang harus dipakai (dibawa) ke-aana2 sadja dalan nendjalankan tugasnja.

12.

Pei'.ibelan_djaan organisasi KPK
Organisasi K'PK ini nenpunjai an;5fjaran belandja tersondiri jang diatur
oleh piapinannja. Djika perlu XPK cliberi bantuan keuangan dari pihak
Badan Pernatuan.

13.

Kekuasaan bestir
Piupinan KPK berkuasa nengatur dan nenentukan ^, e-ga la sesuatu jang tidak
terdapat pada Roglenent behkan peraturan2 dan potundjuk2 jang bersangkutan, itüpun harus sesuai dengan dasar dan tucljuan dari organisasi ini.
-O -.0-0-0-0-0-0-0-0-0-

IJsseloord
22 naart 1969 '

ACD /
datum

J/ï.

21MRI1977

CO
b.

C ( CF

d.

d.d.

Aan

K-P-K

Betreft

Van
navolgende vernomen:

werd op 3-3-1977 het

De KPK-commandant
heeft de sectorhoofden bevolen
om een strenge selectie toe te passen onder de KPKleden. Alle leden die niet geïnteresseerd zijn en/of op
enigerlei wijze in ongunstige zin in aanraking zijl geweest met de politie of blijk hebben gegeven het «et de
discipline niet al te nauw te nemen; moeten worden geroyeerd.
Gestreefd moet worden naar een kern van leden op wiens
gedrag niets valt aan te merken en waarop derhalve van
Nederlandse zijde geen kritiek op kan worden uitgeoefend,

CV.
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datum

21T.RU977

CO
b.

C (

CF

) nr.:

d.

d.d.

Aan
Betreft

: Opheffing KPK.

Bijl.:

Op 24-2-1977 werd
het navolgende vernomen:
De Staf KPK, alsook de sector- en afdelingsleiders zullei
zich neerleggen bij het KPK verbod. Dit, op advies van
pres. MANUSAMA.

CW.
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datum
CO

d.
C (

CFO) nr.

"- L.Mn.vn

Aan
Betreft

Opheffing KPK

Bijl.:

werd
navolgende vernomen:

het

N.a.v. het a.s. KPK-verbod heeft de verslaggeefster van
"Twente-intiem", eind januari hierover een interview afgenomen van:

Desgevraagd werd van Molukse zijde medegedeeld da t het
verbod van Min. v. AGT bij de leden van de KPK zeer slecht
is gevallen.
Men is van mening dat de mededelingen van Min. v. AQT voorbarig zijn omdat beloofd werd dat over deze kwestie zou
worden gesproken in de Gemeigle Commissie v. Overleg, en dit
nog niet is gebeurd.
Voorts is men van mening dat met de opheffing van de KPK
de Ned. Justitie zich in de vingers snijdt omdat de KPK feit<
lijk gezien moet worden als een verlengstuk van de Nederlam
politie, die in voorkomende geschillen steun verleent aan d<
politie.

Als bijlage het desbetreffende artikel in Twente Intiei
MW
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Zuidino<uk~

sten v«n. d»ZuWmo4ukkefs
ITtO&tMt;. VfMIlflflWWfcr-wW8 VNj^Sc".-

.

l v*,». ..

V vr^eir^T^t^ V././W-. fr Afarftapwrtxtl A.
ZsidnwkiWwrrzichcaf. „wij^ft««P«to/Fyv- J^.Taitapar^
doen
toch - niwnsoct"verslaggeefster
^

onzs

Zuidmoluks» zegslieden is foto is van Foto Smit, Alme- de ordedienst alteen actief"/**:
ruitT*
tijdens vergad«nng«n - • — - • *
Zid treeat zelde» in

Ook In Twents i» ar een
.ordedienst. Veertig ZuidMolukkere uit Rijsien,
Nlivsrdal. Wierden en Air
melo voelen slch verant• Een vreedzame mars van de woordelijk
voor
hst
Zyidmolükse
ordedienst handhaven van do reeds
r~*-KPKvtijdens de Nijmeegse
genoemde orde on rust.
, Vierdaagse.
De groep l» perfect geor-

ordedienst van de Zuld-Molukkers (KPK) te
varbieden. Deze ordedienst, die in ons land
*o'n 700 laden telt, Komt bij manifestaties,
demonstraties en onenigheden in het geweer. De leden van deze dienst hebben de
taak op een vreedzame manier orde en rust in
de toch wei verhitte gemoederen van de
RMS-ars - diö Zuid-Molukkers, die wachter)
op de erkenning door de Nederlandse, regering van de Republiek Zuid-MoJukken - t e
handhaven. Hun leider i» ir. Manusama, de
man die geen geweld wH. De regering is tégen het para-militaristische optreden van de
ordedienst, die bij tQd en wijle oefent in gevechtstaktiek. Minister Van Agt is niet tegen het feit, dat er tijdens bijeenkomsten
mensen worden ingezet om de leiders te beschermen en de orde te handhaven.

IFanatiek,

;^

1

UniformenA-¥ ^

Heetgebakerd

nister zich zeM {n -tip
kor wordt. Max l auran: „uu
ge/s", legt de u"~''*-'"
jongeren zijn fanatiek. Er
uit „Wij stljn
hoeft maar iets ta gebeuren
een verlengstuk vao
en'dan (9 er weer een druptie. Wij vertlchte^SWfohs pel, die de Zuid-Molukse
hun taak. Allerlejy
emmer over doet lopen. De Men is echt weer heetgebamoeilijkheden knapjyii
maat is VQ|. Pe Nederlandse kerd. Als men Van Agt zou
op. Er is' al een te^Qjf aan regering moet zijn fouten signaleren in Almelo, dan
politiepersoneel. Hoe dénkt irwnntn. Ander* vallen er gaat er wel een steen door
hij dat op te vangejjjtfiP: - >* weer slachtoffers. Het is al- zijn autoruit. Het wordt
Wordt er dus niet gestopt, 1^ ie en jammer dat dat da re- steeds moeilijker voorde
ondanks een verbod? v^4 < gwing^el Is. Het z!|n altijd jongeren naar hun leiders te
Zolang het „RMS^ideaal onachuldlgeQ die de dupe luisteren. Ons wachten
duurt al zo lang en het irrinog bestaat, zolang blijft de/ , worden.'
organisatie ook bestaan. Ze Vanaf 1952 is ons van alles teert ons ook, dat alleen de
kunnen ons niets verbieden, beloofd, maar het zijn zoet- negatieve dingen de krant
doen geen houdertjes. Er zijn wel ge- halen. Men ts volkomen verIn eerste nstantie vindt want wij
sprekken geweest, maar die keerd voorgelicht. Iedereen
Max Tauran de mededeling kwaad",
.waren niet .effectief. Qe denkt, ze hebben toch B>
van minister Van Agt overbodig, yvant deze zou hiero- Voorzichtig praten we over : ,RMS moet vrij, juffrouw^
t Boetje, „we hebver praten met de z.g. Ge- uniformen en gevechtsoefe- Ons volk wordt beduve
lier, een huis, oon
mengde '•• Commissie, die ningen, maar 5 daar wil de bedonderd. Onze
auto..Maa/ we
n.a.v. de treinkaping te groep niets van weten.' „Ja, vraag la; denk aan j
* Zuid-Molukken
Wijster werd opgericht en wij dragen we) uniformen, , Wij vragen alleen j
ten vpor ons
• wasirin vijf Zu|d-Mo!ukkers maar dat is om onderscheid vandeRMÏ". '
er» ri vijf Hollanders zitting te maker). Pao kan {edéree||
hebben. '„Pat U nog niet ge? tien wie'van' df ordfdlenit :
e poveelste
-A', ,•->• '-•beurd", aldus de heer Tau- Uir , ' -• . '•• ' ' - -.-. - • - .'v ":' . . '••/'•-i^f
• ''-' V'-*--",.
ond word Ik
ran, „dus de mededeling in Maar zo'n perfect georganj-^
teerd met hun
de pers was overbodig".
seerd team vraagt toch
'a|s ik vraag:
Maar wat gebeurt er als mi- oefening? „Ja, dat gebfurt -:
Jullie nu vertel dat
tijdens vergaderingen
Je morgen t*rug kunt
wordt er gespi '
naar de Zuld-Molukken»
litiek, maatschappijleer "ei)
touden Jullie dat dan
Nederlwoiarf
staatsinrichting. Wij zijn van
eder»- érYvechtersbwelt^en?''. B^etjo, Heel ftj:
de club. van Manusama, ,.„,,,
geen geweld- 'Wij zijn niet die hen'eéns'bèscherrfidén^rtNiieV nlft morgen, majur
nu in dé steek laten1', waar? p nM/ P» ordedienst i> er
gewapend;'!;!;••: :j ;'-,-.".:
helemaal op voorbereid
Als we vragen wat de order..' op Boetje Parinussa aan- da vrijheid yen da Zuldvult:
„Zou
hét
som§
daarom
dienst nu in Twente heeft
zijn, dat Van Agt met het Molukken te bewerkgedaan, noemen J. Tahapaverbod komt? Zou hij onder' •telllgen. De 'republiek
ry en A'. Pattlpeilohy enkele
komt, dat staat vaat. Pe
voorbeelden:' bemiddeling i druk staan .yart Indonesië?'-' ordedienst probeert nog
bij de • treinmoeilijkheden Dezelfde' Boetje mark( ook:, alttyd de agressiavelingen
tussen Almelo,, e/i Wierden, .
de: ordedienst in- • |n te tomen; Valt de
bij de Schietpartij van enke-ri',
yyprdj yerboderi, dienst weg, dan xijn de •
Ie jaren geleden-<|h* Almelo^
k 'wee'r een gewórj gevolgen niet, te overien regelrnajig houd| de.VhM
'PfïPf'iirvP^1^ ta ^r 9ea-n tien", aldus de Almolose 'i
decjlenst' een oogje,* (j^hpraf
*»m* ff-J?.; M?t. andere, afgevaardigden.'
?
zelj In'bar» en dancingf.^
larj (p er geen ge'st De iwiigzame Supusepa
meer, dat de heethoofi*? (50): „We wachten al xó ;
nu Jrjofl) |p woit> vveet; lang. Na M enten iljn wij"'
• i - - • • • T ; • ' ; '--••iv-jj!
t* houden.'•'*"•
' aan de beurt ".
Pe groep Is fanatiek en ver-

Nederland (da ordediansi
>• yerdaeld in dria re»
glo'a) waarvan Ma* Tauran (48) u|t Roden d*
coördinator l». Speciaal
Voor „Twente Intiem"
kwam lm naar Almelo
waar we met ham 'en enkele bestuursleden v«n
de ordedienst ten huizo
Van de famity} P, MatltaButty spraken ovar do
consequenties van het
eventuele verbod.

'^vV ^

AC D
datum

12AFM977

CO
b.
C (

d.

C

Aan

C

Betreft

KPK

Bijl.:

Op 2-3-1977 werd
het volgende vernomen
Met
werd gesproken over de plannen tot opheffing
van de Molukse ordediensten, i.h.b. de KPK.
acht
het een heilloos voornemen. De KPK doet nuttig werk, de
organisatie helpt waar mogelijk de politie en zorgt voor
handhaving van de orde in de Molukse wijken alsook bij
Molukse bijeenkomsten. Van het dragen van uniformen is
amper sprake
De KPK-ers dragen alleen een
soort jack waardoor zij als ordebewaarders te onderscheiden zijn.
Naar het oordeel
zon er gestreefd moeten worden
naar een soort tussenoplossing waarbij beide partijen
t.w. de Nederlandse overheid en de Zuidmolukkers hun gezicht kunnen bewaren.
heeft de indruk dat het probleem zoveel aandacht krijgt door het optreden van
TAMAELA's Commando's, die met hun militaire training en
hun uniformen opvallen. De door deze commando1s gewekte
irritatie wordt, aldus is
indruk, nu afgereageerd
op de KPK.
Toch verwacht
geen moeilijkheden als de KPK zou
moeten worden opgeheven omdat de organisatie niet in
overeenstemming is met de Nederlandse wetten. De Molukkez
zullen niet tegen de Nederlandse wetgeving' ingaan.

CW.
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Korps Rijkspolitie
District Nijmegen
D.I.R.
Nr. 0.5.98 ZM A

ACD / J J S. 3**

datum
CO
b. ^ _

l 2 APR. 1977

AAN:

Het Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst

d. —

J.F. Kennedylaan 25
•s-Q r a v e n h a g e

Onderwerp» K.P.K.—bijeenkomst te Eist

Hierbij bericht ik U dat, zoals bij U bekend, op zaterdag, 16
april J.I., een landelijke bijeenkomst werd gehouden van Zuidmolukkers, georganiseerd in de Badan Persatuan (K.P.K.), in het
wijkgebouw van de stichting "Hoeroewano" te Eist 01 d.
De bijeenkomst, die 09 11.00 uur begon, werd bijgewoond door +
150 Molukkers.
De voorafgaande naoht was op de achtermuur van het gebouw met
2
grote letters geschilderd: "Stichting Bukan Orang Oma Pun Pasaka
Vanuit Capelle a/d IJsael arriveerde een bus (Vagero Tours Rotter
dam), met ongeveer 32 personen.

Rondom het gebouw van "Hoeroewano" en op de toeleidingswegen werd
navolgende voertuigen, met daarin Zuidmolukkers", waargenomen.

- 2-

de commandant van het district,

datum

O 3 ME11977

CO

b.

d.

j_
C (CFO ) nr.: ff/

WJO

d.d.

Aan

: CFB

Betreft

: Congres KPK dd. 16-4-1977

3 ME! 1977

Bijl.:

Uit
navolgende vernomen:

werd

het

I. Het KPK-congres duurde van 11.30 tot 18.^5 uur.
Het congres werd door circa 250 personen bijgewoond.
II. Van de leidinggevende personen waren aanwezig:
a. Staf KPK

b. Regering
MANUSAMA
NIKIJULUW
LOKOLLO

(adviseur)

c. Badan Persatuan
ds.' METIARY

d. Pemuda Masjarakat

III. Verloop Congres
Het openings»c.q. welkomstwoord werd uitgesproken
door het Hfd-KPK,

301A10 - 506622*

Vervolgblad nr.

-2-

bij C-rapport nr.

Hierbij maakte hij melding v.d. benoeming van
in de functie van Vice Voorz.als opvolger van de overle
den
IV. Dan wordt 1 minuut stilte gehouden ter herdenking van
het moment waarop de RMS werd uitgeroepen en ter herdenking van de gevallenen.
V. Hierop neemt
het woord; die het jaarverloop
1976 voorleest waarin veel kritiek wordt geleverd op
de KPK-leden die over het algemeen weinig geïnteresseerd bleken te zijn in het wel-enwee van de organisatie en zich niet inzette om de KPK het gezicht te
geven van een keurkorps.
VI. De volgende spreker is "president" MANUSAMA; die zijn
visie geeft op het z.g.n. KPK-verbod.
Hij stelt dat na zijn laatste gesprek met Min. v. AGT;
hem nog geen mededeling is gedaan dat de KPK opgeheven
moet worden en hij dan ook van mening is dat het wel
zal meevallen met de opdracht om de KPK zonder meer te
ontbinden.
Uitdrukkelijk stelt hij echter, dat als de Ned. Overheid ontbinding eist, dat hij van alle KPK-leden .eist
zich neer te leggen bij zijn besluit en onder geen
voorwaarde op eigen initiatief, welke actie, in welke
vorm dan ook te voeren.
Bij een duidelijk verbod zal MANUSAMA een kort geding
aanspannen tegen de Ned. regering waarbij de uitspraak
voor hem bindend zal zijn en derhalve ook voor de KPKleiders en leden.
Indien het tot een kort geding komt zal MANUSAMA de
navolgende punten aanvoeren:
a. Met verwijzing naar het gesprek dd. 1?-1-?6 gevoerd
door MANUSAMA en de 5 Molukse commissieleden met Min.
v. AGT waarbij werd overeengekomen over de ongewenstheid van het gebruik van uniform en vuurwapens.
MANUSAMA zal stellen dat hieraan is voldaan en dat de
KPK hier geen moeilijkheden mee heeft omdat zij geen
militaristische organisatie is en ook nimmer militair*
oefeningen hield en dat dit anders ligt bij de commando-organisatie van TAMAELA.
'b. De KPK een interne ordedienst is die (aantoonbaar) in
vele gevallen op verzoek van de plaatselijke overheidi
diensten hulp en steun verleende aan deze diensten bi;
arrestaties; overleg; bijleggen van spanningen, etc.
MANUSAMA meent dat, afgewogen tegen deze argumenten d<
KPK niet zal worden gezien als verboden organisatie.
Hij dringt er op aan dat elk KPK-lid zich uitermate
correct en disciplinair zal gedragen, qodat hij stevig
in zijn schoenen zal "staan. Hij verzoekt dan ook dat
de KPK-staf op korte termijn een selectie zal toepass
MANUSAMA verwacht wel dat hij m.b.t. de opheffing KPK
eerst nog een gesprek zal hebben wet Min. v. AGT.
-3
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bi] C-rapport nr.

Hij hoopt dan dat hij Min. v. AGT (ter voorkoming van
een kort geding) er toe zal kunnen bewegen er mee in
te stemmen dat de KPK als "Vereniging" blijft bestaan;
zijnde een vereniging van gemotiveerde RMSers die door
hun vlekkeloos gedrag en optreden het visi^te^Acaart je
zal zijn van de EMS. Een soort elite-groep dus, die
ook als voorbeeld zal dienen voor alle Molukkers in
Ned. verblijvend.
Ook over een eventuele naamsverandering valt dan wel
te praten, meent MANUSAMA.
VII. Hierop volgt^LOKOLLO als spreker die MANUSAMA1s eis
herhaalt en bevestigt dat onder jgeen voorwaarde enige
activiteit ontplooi'd mag worden als gevolg van een
eventueel KPK-verbod.
Hij brengt in herinnering dat ter voorkoming van ongeregeldheden een ieder die meent informatie te kunnen
verschaffen over plannen tot actie zich kan:.... wenden
tot het (Moluks)- Crisis Centrum (gevormd door: LOKOLL
,
,
) dat dan in overleg met de
Ned. Overheid contact zal opnemen om onheil te voorkomen.
VIII. Ds. METIARY als volgende spreker stelde dat wat hem
betreft de KPK een overbodige organisatie is omdat
zijn - Badan Persatuan wijkraden immers al de taak
hebben en ook injstaat zijn rust en orde in hun wijken
te handhaven.
Het onterecht aanmatigend optreden van KPK had in het
verleden alleen maar de goede verhoudingen vertroebeld
Immers, stelde METIARY, de KPK is een organisatie die
bedoeld is als groep die hulp en steun dient te verlenen indien gewenst en alléén als er om verzocht worc
Zij is dus altijd ondergeschikt aan de wijkraad en
heeft niet het recht te doen alsof zij in de wijkgeme<
schap superieur is.
KPK is dus verplicht met de wijkraad samen te werken
indien een beroep op haar wordt gedaan.
IX. THENU neemt het woord en stelt dat de KPK zal worden
doorgelicht en dit onder meer zal resulteren in een
uitstoten van niet voldoende gemotiveerde personen.
Dit zal betekenen dat alleen die leden KPK-lid zullen
blijven die het RMS streven werkelijk beleven en die
hierbij zich zullen gedragen zoals de regering dat
wenst.
Zij zullen zijn een keurkorgs waarvan de leden zich
nimmer zullen inlaten met activiteiten die de RMS-ide
zullen schaden (crimineel, politieke terreur etc.)
Dit elite^korps zal als taak hebben:
- Een voorbeeld voor het volk
- Indien nodig, interne orde handhaving
- Beveiliging van de regering (politieke infiltratie
maar ook indien nodig lijfelijke bescherming president en ministers).

301A11
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- Voorbereiding op het innemen van sleutelposities in
de Molukken wanneer de bevrijding een feit zal zijn.
Deze elites/groep zal getraind worden middels kader
cursussen bestaande uit:
politiek inzicht, mil. strategie, landsbestuur etc.
Dit alles gericht op een bevrijd Molukken en nimmer
gericht op of toe te passen in Nederland.
Uitdrukkelijk waarschuwde
voor gevechten en z.g.i
mogelijkheden voor invasieplannen op de Molukken.
Deze zijn niet haalbaar.
Alleen als de regering in deze iets zal stellen kan
aan de verwachtingen waarde worden gehecht.
X. Na de woorden van
kwam de rondvraag waarbij opmerkingen en vragen werden gesteld die m.b.t. de moge-"lijke opheffing KPK niet van belang zijn.
XI. Inf. stelt dat een eventuele opheffing van KPK niet
zal leiden tot (voor Ned.) ongewenste acties, dit omdat: inffeite de KPK slechts een papieren organisatie
is, en omdat de leden en ook de sector- en afd. leider
geen Korps-eer/binding hebben en zelfs zich niet bewust zijn/realiseren, te ïioren tot een Korps dat bedoe
te zijn een geselecteerde eenheid.

301A11
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datum
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CO

b.

d.
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Bijl.:

Van
navolgende vernomen:
Het is niet te
zal leiden als
Aangenomen kan
het besluit en
KPK.

werd op 2*f.3.1977 het

verwachten dat het KPK-verbod tot moeilijkhede
gevolg van obstructie door de leden van de KPK
worden dat de leden ach zullen neerleggen bij
volgens instructie van de sector^leiders - Sta

In een brief aan de sector- en afdelings-besturen van de KPK
herinnert de Staf-KPK aan het KPK-congres dat op 16.^.1977
te Eist zal worden gehouden.
In de brief wordt een beroep gedaan op de KPK leden om op
het congres geen futiliteiten breed uit te spinnen en
ongemotiveerde- of overdreven verwijten te doen horen
waaruit allerlei moeilijkheden wi* kunnen voortkomen.
Er wordt aan herinnerd dat er al moeilijkheden genoeg zijn,

als bijvoorbeeld:
- onderlinge ruzies
- de pogingen van de Nederlandse en Indonesische regering
om de RMS-strijd te torpederen.
- het schoppen van de Nederlandse regering tegen de KPK
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BADAN KOORDINASI KORPS PENDJAGA KEAMANAN-RMS.
$ekertariat: Sohermerhoek 8
CAPELLE

AAN

DEN IJSSEL - t e l . 0 1 0 - 5 1 2 4 3 1

* * * * # # * * * # * * # « * * * * * * # * ***********************************

No.
! 1004/77/TH/AB
Pokok. : Congres K. P. K.
Lamp. t

Kepada Bestir2
Sektor,Tjabang dan Kontaktpersonen K. F. K.

Capelle a/d IJssel, 14 Maart

197.7.

Tuan2 jang terhormat- .
Dengan surat ini kami harapkan dengan sangat Tuan2 melakukan tugas Tuan2 dengan
sepatutnja untuk menjediakan Sektor,Tjabang2 dan anggota sekalian untuk hadir
dalam Congres K. F. K. tahun ini jang akan diadakan pada hari sabtu tg. 16 April
1977 tepat djam 11.00 pagi bertempat di Stichting "HOEROEANO" di Eist. Harap
sesudah dapat surat ini harus segra disampaikan kepada semua anggota, tetapi
terpenting lagi mengadakan urusan untuk perdjalanan bersama ketempat itu.
Tiap2 anggota KPK harus sadar bahwa keadaan ada sangat genting disaat ini itupun
oleh beberapa hal jang tertentu:
- Faham2 dan pendapat2 ^ang berlainan jang mengadakan perpetjahan satu dengan
Jang lain (masjarakat)
- Usaha2 jang hebat dari peiaerintah Be^anda - Indoneola untuk merusakkan
perdjuangan R. M. S.
- Tindakan2 pemerintah Belanda Jang akan diambil terhadap organisasi K. F. K.
Ditengah-tengah keadaan jang sukar sulit ini kita harus berdiri tetap teguh
rad j in dan setia dalam melakukan tugas dan panggilan perdjuangan kita sebagai
alat perdjuangan jang setia dan berharga. Dengan da sar ini kita harus selalu
sadar, dan perlu sekali satu bertemu dengan jang lain supaja dapat bersama
mengatur langkah jang tepat untuk ma sa depan seraja trus melandjutkan perdjuangan
ini hingga mendapat hasilnja* Selandjutnja dlminta perhatiant
1» Harus kirim opgave kebanjakan orang jang datang ke Congres dimuka tg. 7-4-1977
2. Segala soSl dan uau!2, berhubung dengan kekurangan waktu dalam Congres, raaka
diminta dimasukkan sadja setjara surat dimuka tg. 7 april 1977 dan akan didjawab dalam Congres itu,
3. Befhubung ada hadir Pemerintah R. M. S., dan para undangan jang lain, maka
diharap semua anggota K. P. K. sudah mus t i tiba di Bist dimuka d jam 11.00 pagi.
4* Diharapkan dengan sangat Bestir Tjabang kumpulkan semua pas K. P. K. dan
diserahkan kepada kami, karena pas itu sudah livat vaktunja.
5* Bagi t jabang jang sudah laju dan tidak teratur lagi divadjibkan Bestir Sektor
memper ban jakkan surat ini, lalu bagi2 dan mendekati tiap2 anggota ditempat
itu supaja mereka dapat turut bersama.
Sekian untuk diketahui dan diperhatikannja. Tersusun hormat jang pa tut dan terimalah salam kebangsaan kami.
,;^'- . .
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CTÏb

Aan

:

Betreft

. KPK-verbod.

d.

6 M:! 1977

Bijl.:

De leden van de KPK seétor I zullen zich m.b.t. het
KPK verbod houden aan de instructies van de sectorleiding volgens instructie Staf KPK en derhalve geen
obstructie voeren»
Ondanks het verbod zal de KPK wel een geüniformeerde
erewacht doen optreden tijdens de herdenking op 25
april.
Deze wacht zal echter alléén binnen het gebouw optreden.
Hen gaat er vanuit dat daarom het geüniformeerd optreden
toelaatbaar is.

CV.
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ACD
datum

CO

k,
C (CFO )

b.

d.d.

t 6 ME! 1977

Aan

Bijeenkomst KPK-leiding en pres. MANUSAMA

Betreft

Bijl.:

Te Capelle a/d IJssel werd in het ontspanningsgebouw
Oostgaarde op 19-2.1977 van 11.00 tot 17.00 u. vergaderd door de KPK-leiding, bijgewoond door pres.
MANUSAMA.
*
Aanwezig waren 18 personen ( + 8 man KPK-bewaking) bestaande uit:
- pres. MANUSAMA vergezeld van
- Staf KPK met uitzondering van:
- bestuur Sector I met uitzondering van

,

- bestuur Sector II, voltallig,
- bestuur Sector III, waarvan 1lid absent.
Het programma van de bijeenkomst vermeldde de navolgende
te bespreken punten.
I
Interne organisatie (z.a. dicipline; navolging voorschriften; theorie-bijeenkomsten; etc.).
II
Verbod Nederlandse Regering voortbestaan KPK per
III
IV

Heroine-gebruik onder Molukse jongeren.
Uitwisseling informatie Staf KPK en sectoren
KPK, vice versa.
- M.b.t. punt I kan kortheidshalve gesteld worden dat de
sectorbesturen melding maken van onvoldoende interesse c,
. q. activiteit van KPK-leden.
Ook de "tjabang" (afdelingsbesturen zijn over het algemeen passief en laten de zaken op hun beloop. Er wordt
weinig of niets gedaan aan conditietraining, scholing,
enz.
- M.b.t. punt II.
MANUSAMA geeft een uiteenzetting van de redenen dat
de Nederlandse Regering de afschaffing wenst van de
- 2
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bij C-rapport nr.

KPK en stelt hierbij dat e.e.a. bij de Nederlandse wet
is geregeld en derhalve zal worden doorgevoerd» Hij
zegt dat hij hierover een gesprek had met de hr
. Uitdrukkelijk stelt MANUSAMA dat de Molukkers zich
hebben te houden aan de Nederlandse wetten omdat zij op
Nederlands grondgebied verblijven.
Onmiddellijk hierop laat hij echter volgen dat hij niet
bedoelt dat hij als president de opdracht geeft de KPK
op te heffen.
Wel is hjj van mening dat het de voorkeur verdient de
KPK als be.staande organisatie op te heffen/als Vereniging te heroprichten.
en
MANUSAMA zegt dat hij over de opheffing van de KPK nog
een gesprek zal hebben met Minister van AGT.
De Staf KPK geeft hierop tb^kennm van mening te zijn dat
op het KPK-verbod op drierleiwijze kan worden gereageerd
en wel:
a. zonder meer voldoen aan de eisen van de Nederlandse
Regering;
b. het opheffen van de KPK en het heroprichten van een
gelijkwaardige organisatie;
c. afwijzen van de Nederlandse eisen op grond van het
feit dat:
- de KPK geen militaire organisatie is;
- niet bewapend is;
- niet een organisatie is die naar buiten optreedt.
Wel is:
- een organisatie die intern optreedt en rust en
orde in de gemeenschap bevordert;;;
- hierbij een steun is TOOT de Nederlandse politie;
- geen executieve bevoegdheid heeft en/of verlangt;
- dus (zoals de naam ook zegt) niet anders is dan'een
"ordedienst" die immers volgens de Nederlandse wet
getoXü.ereerd wordt.
De staf KPK meent dat «at betreft haar reactie op het
verbod van de Nederlandse Regering zij moet reageren als
in punt C gesteld.
Zij zal haar zienswijze wel via wettelijk geoorloofde acties
trachten duidelijk te maken door bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure.
Alvorens hiertoe te besluiten zal het resultaat worden
afgewacht van het gesprek van pres. MANUSAMA net Minister
van AGT.
In ieder geval zullen geen ongeoorloofde activiteiten
worden bedreven.
Opmerking:
~
meent fce moeten stellen dat bij het doorvoeren van
het verbod van de Nederlandse Regering jjeen ongeregeldheden te verwachten zijn van de zijde van de KPK.

- 3-
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III

IV

bij C-rapport nr.

Wat dit punt betreft bleek overduidelijk dat het
heroïne gebruik onder de Molukse jongeren grote
zorgen baart.
Bjj dit punt worden enige gegevens bekendgemaakt,
t.w.:
- Op 16. *f. 1977 wordt te Eist het geplande KPKcongres gehouden (of het congres van de vereniging die in de plaats van de KPK wordt opgericht,
- Op 25.^.1977 R.M.S. herdenking in Houtrust van
1^.00 - 16.00 uur.

301A11

datum

04AUG1977

d.

d.d.

C (CFO ) nr.:
Aan

:

Betreft

: K.P.K.

. «n

Bijl.:

Het KPK - Hfd sector I
heeft een aantal bijeenkomsten gehouden voor plaatselijke KPK-afdelingen waar hij
informatie verstrekte over het gehouden KFK-congres te
Eist.
Deze bijeenkomsten werden gehouden te
Hoogeveen
op
18.4.77
Harum
"
19.4.77
Almelo
"
20.4.77
Assen
"
21.4.77.
'Zie bijlagen:

MP.
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I
II
III

programma _KPK-c qngres *x"
jaarverslag/verantwoording • KPK.
richtlijnen m.b.t. reorganisatie c.q.
zuivering KPK-gelederen.

PROGRAMA CONGRES TAHUNAN K.P.K.
ttg.

16-04-1977 di W/W ELST

1.

Upatjara pembukaan

2.

Warta dan pandangan putjuk pimpinan K.P.K.

3.

Sepata kata dari K.N. dan Ketua B.P.

4.

Membitjarakan w a* t a dan pandangan p.p. K.P.K.

5.

Intermezo

6.

Pauze (makan siang)

7.

Intermezo

8.
9.

'

Soal keliling dan usu!2
Wedjangan dan pandangan para undangan

10.

Malumat2

11.

Kesimpulan

12.

Penutup

&&&&&&&&=======&&&&&&&&&

KORPS PENDJAGA KEAMANAN - R.M.S.

Ingatlah tugas dan panggilan
hai anggota alat negara R.M.S.
Bagaimana sêkarang sikap dan pendi - rianmu?
Apakah jang engkau sudah buat dan berikan
hingga kini kepada :
ORGANISASI MU ?
PEMERINTAH MU ?
' PERDJUANGAN MU ?

Sepatutnja tiap2 orang harus tanja dan priksa dirinja
masing2, dan patut sadar bahwa :
Bangsamu tengah menderita sengsara
Tanah pusaka datuk2mu masih didjadjah
Hak mutlak bangsamu telah diperkosa
Tagal itu, harus kita sadar dan bangun kerdjakan tugas dan
panggilan kebangsaan kita masing2, untuk kelepasan dan
keselamatan Nusa dan Bangsa kita seluruhnja.
Berdjuang
Berdjuang
Berdjuang
Berdjuang
Berdjuang

dengan
dengan
dengan
dengan
dengan

pendirian jang teguh
radjin dan setia
pengorbanan jang sungguh
bersehati dan djudjur
sabar dan berharap kepada Allah

Harus jakin bahwa ;
Keadilan dan kebenaran sekali klak djuga akan muntjul dan njata
Jang bertahan dan setia, pasti akan beroleh kemenangan
Untuk maksud jang sutji dan mulia, klak diberkati oleh Tuhan
Hasrat jang sungguh dari suatu bangsa jang rindu kebebasan, sekal
klak akan mentjapai tudjuan
Sedjarah dan nasib suatu bangsa, adalah sepenuhnja didalam tangan
Tuhan
Sebab itu, sebagai pédjuang2 kemerdekaan kita patut:
Menjusun dan atur diri
Menetapkan koers jang tetap
Memperkuatkan potentie kita
Memberikan impuls jang baru
Siapkan diri untuk masa depan
Pada umumnja memberi isi kepada perdjuangan ini.
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K E A K A N A N

SaudaraS seperdjuangan, anggota2 K.P.K. scgenap.

i

Didalam mengatur dan nendjalankan beleid pekerdjaan dalam setahun ini, maka
put juk -oimpinan kehendaki rnenberikan warta dan perts.n£-~ung djawa.bnja serta
djuga niau mernberikan pandangannja terhadap keadaan dan perkenbangan didalari
masjarakat dan perdjuangan kita. Semua ini dihadapkan setjara garis besar
sadja, dimana kami kehendaki akan tnembit jarakan itu sebentar seluas-luasnja.
Warta keadaan organisasi.
Didalam Bestir putjuk pimpinan K.?.K. telah berkurang satu oleh karena raeninggal dun ja seorang anggotanja, dan itu akan ditjari seorang lain untuk
raenggantikan. Begitupun djuga dengan Kona Frieda Tomasoa sesudah diberikan
schorsing dalam beberapa waktu, telah ditjabiit schorsingnja pada tg. 28 Hart
1977 dan ia sudah rnengarnbil tenipat kenibali didalata Bestir Staf.
Keadaan dan kedudukan Sektor2 hingga sekarang belum teratur baik, oleh karena dalan tahun 1976 Sektor II dan III sudah berhasil rnengadakan suatu susuzian
jang baru, tetapi sajang sekali oleh keadaan jang sukar didalam Sektor I, ir.aka
mulai dari tahun 1975 hingga kini Sektor I belurn lagi raempunjai Bestir Sektor
jang tetap, jang rnana hingga kini djuga Sektor I dipimpin olsh Bestir Sektor
sementara terdiri dari Suan2 K.M, Tauran, P. Tahapary, R. de Fretes, }-it'B. Kailisse
dan R. Patty. Kesukaran ini disebabkan oleh karena Bestir Sektor jang la:.ia minta
raeletakan djabatannja, itupun raenurut keterangan dan alasan aereka, oleh karena
Bestir2 ïjabang dalam Sektor I ternjata tidak mau menberikan kerdja sar;a kepada
nereka.
Keadaan Tjabang2 ada sangat mengetjewakan, karena didalam beberapa tjabang
ternjata tidak ada pirapinan lagi, sedang ada banjalc Tjabang ternjata sangat
lemah, jang raenierlukan pengurusan dan pembaharuan. Kepintjangan dan kelesiahan
ini tentu disebabkan olah beberapa faktor, tetapi jang terpenting ialah. kurang
kesadaran atas tan^gung djawab dan paiiggilannja, mau dari anggota terlebih oleh
Bestir atau peiaimpin Tjabang itu. lïeskipun demikian kami harus ciengaku, bahwa
ada djuga Tjabang jang boleh dikatakan sehat dan teratur jaag setiap waktu dapat
raendjalankan tugas dan tuntutan perdjuangan dengan sepatutnja.
Dengan mernperhatikan segala keadaan kepintjangan dalam organisasi K.P.K. ini,
maka atas persetudjuan dari K.N. telah diambil putusan bersana dengan piapinan2
Sektor untuk adakan usaha tapisan bagi sernua anggota K.P.K. Ini berarti tiap2
anggota akan diberikan kesadaran terhadap pengakuan dan panggilannja, sesudah
itu tiap2 orang diberikan kesenpatan untuk nenjatakan dengan bebas sikap dan
pendiriannja mau tetap bertahan atau undurkan diri, tetapi seinua ini harus dengan
alasan2 jang terang dan tertentu. Usaha tapisan ini akan didjalankan hingga
penghabisan bulan Juni th. 1977» Dan untuk maksud ini diwadjibkan seraua anggota
patut memberikan kerdja-sama dan lakukan tugasnja dengan sepatutnja.
Dalam tahun pekerdjaan ini, telah meninggal dunja Sdr. H,J. Sahetapy pada
tg. l? Hei 1970. Saudara Sahetapy ini ada berdjabat wakil ketua dari pirapinan
pusat K.P.K., seorang jang setia, radjin dan djudjur, seorang pedjuang jang
berharga. Djuga ia dikenal sebagai commandant (leider) dari aksi Wassenaar,
dimana riwajat hidupnja akan tertjatjat didalam buku sedjarah perdjuangan R.M.S.
Dalam tahun pekerdjaan ini djuga telah terdjadi kesukaran2 dan kerusuhan dibeberapa teinpat, ialah di Venlo, Oosterwolde, Twello, Opheusden dan Vaassen. Kesukaran2 itu disebabkan oleh Geredja Nasional R.M.S. dan djuga oleh tindakan Justit:
Belanda terhadap w/o Vaassen. Disamping itu terdjadi djuga incident2 sini-saha
oleh pernuda2 kita, dimana jang sangat raenget jewakan ialah sudah ban jak perauda/
pemudi kita turut minum tjandu (drugs). Bahaja tjandu jang telah merabawa banjak
kur.ban bagi pernuda2 kita, maka kita patut bersama memperhatikan dan berusaha
mengatasinja, supaja perdjuangan kita dapat terdjarnin diraasa depan, dan untuk
bahagia dan keselarnatan bangsa dikemudiah hari.

- Sebagai -

Sebagai biasa pada tahun ini akan diadakan djuga perajaan peringatan prokla^asi
R.H.b. pada tg. 25 April 1977 di Den-Haar. K.P.K. jang bertan--uri;; djawab p-da
keamanan dan ketentraman akan melakukan tugasnja, dimana per.bahagian pekerdjaan
tlah diatur sebagai berikut:
Sektor I : Pendjagaan diluar, erehaag dan vlaghijsen.
Sektor II :Pendjagaan bahagian dalara
Sektor IIIrAntar rombongan pemerintah R.H.S. dan pendjagaan didalam (tribune)
Harap seinua orang sudah niusti datang di Den-Kaag dirauka djarn 12 siang dan hóirus
kerdjakan tugasnja dengan sepatutnja.
Berhubung dengan kartu keanggotaan K.P.K. (legitimatiebewijs) sudah liwat batas
tahunnja (19?6) maka diharuskan sermia legitimatiebewijs itu ditarik atau dikerabalikan kepada karai dan sesudah urusan tapisan selesai maka akan diberikan jang
baru. Terlarang sangat orang tahari atau pakai trus legitimatie jang laaa itu.
Berhubung dengan didalan tahun ini organisasi kita ada mengadapi beberapa keadaan
jang genting, raaka diambil keputusan K.P.K., tidak akan turut raars Vierdaagse .
Nijmegen, disebelah lain djikalau ternjata ada dorongan dan kemauan jang sungguh
dari anggota didalarc Kongres hari ini, malca kami akan raenindjau lagi putusan jang
sudah diambil itu,
Telah terbukti dan njata ada beberapa anggota K.F.K. turut gabungkan dirinja
dengan gerakan2 atau organisasi2 lain jang katanja didalam hubungan perdjuangan
R.M.S., dirnana sangat disesalkan karena raereka tidak terdahulu bersanbungan atau
bertanjakan kami terhaclap akibat dan untung ruginja. Keadaan jang sebegitu mengadakan beberapa anggota kita sudah tersesat, dan ada djuga jang berani berbuat
ha!2 jang bertentangan dengan beleid organisasi dan kepentingan perdjuangan H.H,S,
Dihari ini karai keliendaki membit 3 ar akan persoalan ini dengan seluaö-luasnja.
Sebagai diketahui bahwa siasat benkan usaha musuh untuk patahkan perdjuangan EI-1S
ternjata sangat aktief dan luar biasa sesudah aksi Beilen dan Amsterdam itu. RupaJ
djalan jang inereka pakai, diraana jang nain rol penting dalaia strategie mereka,
adalah seorang anak cangsa kita sendiri, ialah Kolonel J. Ma.iloa jang dikirici
keBelanda speciaal untuk persoalan R.H.3. Sesudah dia dipoladjari dan diarnat-amati
didalara enam bulan laaanja (juli hingga decerabcr 1976) maka ternjata dan dapat
dipastikan siapa oknom ini terhadap persoalan H.M.S. Pendiriannja, siasat behkan
methode pekerdjaannja sudah tjukup terang bagi kita, sehingga dengannja K.K. nerasa perlu raengeluarkan suatu penguinunan pemerintah kepada ra jat dan nasjarakat
kita terhadap oknom si Mailoa ini. Olehnja itu kami kehendaki mulai dari sekarang
harus perhatikan dengan sungguh segala gerakannja, deraikianpun segala l:aki-tangannja jang mungkin sudah ditaruh ditengah rnasjarakat kita. Harus sadar bahwa K.P.K.
jang adalah alat Hegara R.M.S. bertaaggung djawab terhaclap bahaja2 jang hendak
merusakan perdjuangan kita ini, dan kepada nereka jang berraaksud raerusakan perdjuangan R.K.G. ini harus sadar djuga bahwa kita tetap nembela hak rautlak kita
hingca titik darah jang penghabisan.
Sebagai jang telah terraalum bahwa peiserintah Belanda kehendaki bertindak terhadap
K.P.K. dan para-;niliter organisasi, tetapi hingga sekarang ini belum lagi k aai i
ménerina chabar resiai atau tindakan jang njata. terhadap persoalan itu. Bagi kauii
telah ada putusan bersaaa dengan 3estir2 Sektor dan disetudjui djuga oleh per.ierintah R.M.S., bahv/a pada tingkatan I kita akan tolak rnentah2 putusan dan tuntutan
pemerintah Belanda itu.
Pandangan dan pendapat putjuk pimpinan K.P.K.
Susuai dengan panggilan dan tanggung djav/ab kami dalan meminipin organisasi K.»?.K.
behkan alat negara H,M.S. ini, maka kami berpendapat bahv/a seharus dan sudah pada
tempatnja kita seinua disadarkan kernbali terhadap tugas dan panggilan kita raasing2.
Dan djika kita kehendaki untuk memperbaiki dan mengadskan pembaharuan dalan organisasi K.P.K. ini, raaka patut terdahulu kita harus menperbaiki dan rncngadakan
pembaharuan dalara tiap2 anggota K.P.K., sehingga jang bertahan d<?Ji tetap berdjuan(
trus, padanja dapat dinantikan kepertjajaan dan kesetiaan sebagai anggota2 jang
berharga. Dengan kejakinan ini, maka kami sekarang berusaha mengadakan suatu
- pembaharuan -

penibaharuan untuk kemadjxian organisasi dan istimewa untuk kepentingan perdjuangan
ïï.H.S. selandjutnja. Kakcud dan tiidjuan ini dapat berhasii apabila ada suatu
penge.'t'ian, kesadaran dan kerdja saua jang baik dari kita S8;:aiir,n• Sesuui dengaü
raaksud ini, disamping usaha tap i s au, raaka telah diatur sv,atu rent jana ialah:
1. .Diwadjibkan tiap2 Sektor uenjediakan suatu perter.uan 3estir2 "Jjabang dalain
SekioiTija, ü upa j a ka:.; i datanfj !;.e;igï.dalian p s n e r a:.^ c; r. :..e;'i^3iiai tü~as dan
kcwadjiban K.P,K. mau terhadap inasjarakat bangsa pua ajuga terhadap pordjuangan Ü.M.^. Tiap2 Sektor sendiri menentukan kapan hal itu berlaku dan atas
persetudjuan bersama dengan karai»
2» Scsuai dengan kepentingan organisasi dan perkerrroangaii perdjuar.gaix l-J.M.S,, maks
kami kehendaki raengadakan suatu kern-groep dalan organisasi K.PcK. ini jarig
terdiri dari anggota2 jang tjakap dan meinpunjai ket-auan jang simgguh. Horeka
ini akoji dipirnpin perlahan-lahan untuk:
a) Kor. bant u setja,ra a;:i kepentingan organisaai kita.
b) Sesuatu raaksud jang tertentu, sesuai dengan kepentingan dar- perkembangan
perdjuangan diraasa depan.
Marilah kita semua sadar dan ingat akan nasib nusa dan bangsa kita jang didjadjah dan tinggal raenderita sengsara.
liarilah kita semua sadar dan ingat akan panggilan dan tanggung djav/ab kita setjara putra dan putri ïialuku jang sedjati.
Harilah kita senua sadar dan bangun kerdjakan tugas dan kewadjiban kita dengan
setia dan bersungguh-sungguhnja.
Marilah kita aernua sadar dan landjutkan perdjuangan ini hingga iaandapat hasilnja,
Marilah kita sernua rnau sadar, bahwa jang tjari dia akan dapat, ja::g ketuk pintu,
klak akan tcrbuka padanja, jang berharap pada ïuhan ticlak akan diberi raalu.

Eist, 16 April 1977.

Saudara2 anggota K.P,K, sekalian.
Atas putusan barsama dongan peinerintah 2.M.3., maka putjuk piiapinan K.P.K.
ditugas untuk adakan tapisan bagi sernua -ang^ota K.P,K, sesuai dengan rentjana dan usaha peabaikan, membaharuan dan kemadjuan organisasi perdjuangan
ini. Ini berarti, akan diusahakan suatu djalan dan tindakan din;ana tiap2
anggota K,P,K. dengan bebas menjatakan sendiri sika.p dan penderiannja, jaitu:
I, Dia mau tetap setia dan tinggal trus didalara organisasi K»F.K, ini,
II, Dia tidak bersedia lagi tinggal mendjadi anggota K,P.K, dan ninta dipetjatkan diinana dia h?.rus menjatakan alasan2nja dengan terang,
Untuk mentjapai maksud ini, maka telah diatur sesuatu urusan aebagai beriktu:
a) Suatu surat siaran kepada senua anggota K.P.K. untuk menjatakan raaksud ini,
b) Helalui bestir Sektcr dan Tjabang ditugaskan untuk adakan penerangan2 dan
pembitjaraan hati-kehati ditiap-tiap Tjabang densan tiap2 anggota supaja
naksud dan rentjana ini mendjadi terang bagi seriua orang,
c) Pada achirnja tiap2 anggota dihadapkan satu lijst pertanjaan disiana harus
dinjatakan dengan terang putusan hatinja setjara raenbubuh tanda tangan dan
disaksikan oleh suatu komisi dari bestir Sektor.
Apa jang dihadapkan diatas ini, adalah suatu usaha kebaikan untuk kesadjuan
organisasi kita jang adalah djuga alat negara R,M.S, didalam perdjuangannja,
Pemerintah R,M,S, kehendaki, didalam perdjuangan bangsa jang naha hebat das.
sukar sulit ini, raaka patutlah segala alat2nja harus selalu dapat dip&rtjajai,
dapat diharap dan tetap setia kerdjakan tugasnja dengan bersungguh-sungguh dan
penuh rasa tanggung djav/ab.
Dan djika kita raetaperhatikan sarat dan tuntutan2 ini, maka patutlah tiap2 anggot:
bertanjakan dirinja sendiri dan mengadakan ukuran jang adil terhadap tugas dan
panggilannja sesuai dengan pengakuannja sendiri ketika dia aiterina mendjadi
anggota organisasi ini,
Baiklah kita senua mau sadar akan keleinahan dan kepint jangan2 kita, lalu nau
bangun kerdjakan tugas kita dengan setia dan bersungguh-sungguh untukkepsntingan
perdjuangan S,M.S,
Dal ara maksud urusan tapisan ini seolah-olah kita seinua nenghadapi sesuatu pilihéu
jaitu raau trus berdjolan atau berhenti, mau tetap didalan garisan atau keluar
garisan de.n ambil djalan sendiri, untuk Kaksud itu kami penuh kejakianan bahv/a
orang jang tjinta akan kebebasan Nusa dan Bangsanja tentu ta'akan ketjewa, ta'aki
birabang dan ta'akan berobah pendiriannja sedikitpun, karena iapun sadar ini adalah tugas dan kewadjiban putra dan putri Kaluku patut cielandjutkan perdjuangan
bangsanja hingga raenöapat keir.enangan dan kemerdekaan. Bagi orang jang binicang,
jang tidak setia, jang tidak berharga, kaïaipun jakin bahwa dengan kesenp6.tan ini
dia akan pakai itu undurkan dirinja dan lari dari tcxngguns ujawabnja.
Oleh sebab itu kanii nasihatkan Saudara2 sekali'an, baiklah dir.uka dari isi lijst
pertanjaan ini harus terdahulu metnbatja daji meraperha^ikan dengan sebaik-baiknja,
kemudian dengan bebas mengisi dan cieabubuh tanda tanganau. Ilarxis sadar bs.hv;a
aebagai anggota dari alat negara 3.H.S. ini, maka tiap2 orang tidak dapat luput
dari tanggung cljawabnja dikeraudian hari. Harap kalau belura terang harus bortanja
karena dalam usaha peabaharuan organisasi K,P,K, ini, kita kehendaki dapat berdjalan dan bekerdja dengan orang2 jang setia, .jang dapat dipertjajai dan diharap
jang radjin dalara tuc^asnja, jaug berdisepline dan rasa penuh tanggung djawab,
sehingga dengannja atas keadaan dan kesukaran apapmi jang inau berlaku, kita deng
tabah hati dapat bertahan dan berdjuang trus menibela hak bangsa kita hingga mentjapai kesaenansan, karena sesuns;-;uhnja bagi jang nienabur dengan air r.c.ta, klak
akan mengetara dengan tepik sorak (kesenangan), Baiklah sadar bahv;a per0.jalanannu
masih lagi djauh, bangsactu nasih selalu dalara sengsara dan selalu berharap kepad
kita ditanah Belanda ini, Kudah2an atas pandangan dan nasihat2 ini, dapatlah kit
semua tersedia niendjalankan tugas kita istimewa dalan usaha tapisan pada tingkatan jang penghabisan ini dengan sepatutnja,
Satu untuk semua dan semua untuk satu (l:?,l-i,S.)

Ketua usiuBi K.P.K,
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Lijjst p e r t a n j a a n dan p e n j a t a a n u n t u k tiap2 anggota K . P . K .
Jang bertanda tangan dibawah ini, sesudah mengetahui dan
mengerti benar2 akan usaha tapisan dalam organisasi K.P.K.,
mau tegaskan:
1)

2)

D
D

Bahwa bèta tetap mau tinggal setia dalam organisasi K.P.K. ini,
dimana mul a i dari sekarang ini bèta mau bersedia kerdjakan tugas
dan panggilan dengan djudjur dan penuh tanggung djawab.
.Bahwa bèta tidak bersedia lagi mau tinggal mendjadi anggota organisasi K.P.K. ini, dan dengannja bèta mohon segra djuga keanggotaanki
didjabut dan bèta dipetjatkan dari organisasi K.P.K.
Semua ini adalah alasan2ku sebagai berikut:

Achirnja bèta djuga sadar, bahwa segala penjataanku ini betapun
akan bertanggung djawab atasnja dikemudian hari dihadapan peinerint
R.M.S.
Dikerdjakan pada tg.

Mei/Juni 1977 di

Disaksikan oleh Bestir Sektor.

ttd.

1:

ttd.

2:

... .
•

•

'i

Diterima diputjuk pimpinan K.P.K. fcg

ttd

•
Anggota K.P.K. Nr.
»

Tjabang

:

Sektor

: .......

Nama :
td. tangan. :

Peringatan.
1. Bikin kruis pada punt jang diperlukan (dipilih)
2. Jang pilih punt 2, harus njatakan alasan2nja dengan terang.

datum

C (CPO ) nr.: yj^.^

Q&5.19771

d.d.

Aan

:

CF

Betreft

:

KPK-congrea te Eist d.d. 16 april 1977'

Notulen vergaderingen
JPrograaaa van het congres

Bijl.:

Suggesties, opaerkingen KPK-leden

werd
volgende vernoaen.

het

Het KPK-con.gr e s te Eist werd behalve 150 leden (zie presentielijsten) bijgewoond door: HANUSAMA en LOKOLLO van
de "regering"; METIARI en twee deeral hoofden van de BP;
en
van Pemuda Masjarakat.
Door verschillendenvan de bovengenoeade kopstukken is tijdens de vergadering het nodige gezegd (zie nctulen).
De beslissingen, die tijdens het congres werden genoaen
(o.a. een zuivering onder de leden, door het verstrekken
van nieuwe legitimatiebewijzen), duiden allesbehalve op
een komend afschaffen van de KPK. Het geuite voorneaen van
de Minister van Justitie heeft sommige KPK-leden juist
extra gemotiveerd t.a.v. hun werk voor de KPK ("Er boven
op l Juist nu l Geen sprake van opheffen").
Over het opheffen zei MANUSAMA o.a. dat ze wel zouden zien
in welke vora de KPK gegoten zou moeten worden. De KPK
blijft in ieder geval bestaan.

MP.
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K.P.K. Tjabang Oosterwolde
p/a Mej. M. Warkor
De Hieming 21
Oosterwolde (Fri.)

r
Oosterwolde, 6 april 1977.

Badan Koordinasi Korps
Pendjaga Keamanan
Sekertariaat: Schermerhoek 8
CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Geachte Stafleden,
Naar aanleiding van de komende jaarvergadering op 16 april te Eist, heeft de
Tjabang Oosterwolde, enkele suggesties en opmerkingen, welke als volgt zijn
samengesteld:
'~~

1. Bij een jaarlijks manifistatie van K.P.K., dient alleen door K.P.K.-leden
met hun Stafleden bijgewoond te worden.
Daarbij worden alleen K.N. en zijn kabinet uitgenodigd vergadering bij te
wonen.
Hierdoor kan elk K.P.K. lid zich dan ook vrij gaan uiten.
2. Bij elke festiviteiten eet. dient alleen commando te worden gegeven door de
Stafleden of sectorleden.
Wij wensen geen commando door jan-en-alle-man.
3. Elk K.P.K. lid

'

ook STAFLEDEN

dienen verplicht hun tenue te dragen.

4. Bij het afgeven van legitimatiekaarten, opnieuw eed afleggen, in het bijzijn
van stafleden of indien zij zijn verhindert , de sectorleden.

Hopend U hierbij van dienst te zijn,
Hoogachtend,
nms K.P.K. Oosterwolde

voorzitter,

secretaresse, —r—^
.^ M. Warkor.

&MU<aBMMiiüi

K.P.K. aektor III.
Pokok: Soel dan usu!2.

jg terhormat
Tuan2 Pimpinan Staf K. P. K,

* • Spalt Kepindahan anggota K..P.K.
Ada anggota K. P. K. dari Sektor I berpindah keSektor III.
Bagaimana pengurusann ja? ............... .................
2. Soal i Jursn Badan Persatuan.
Ada anggota K^P.K.jg tidak memlajarnja , berarti anggota i tu bukan
angpota B. Persatuan. Bagaimana kslau saudars i f t: bukan anggota
B. Persatuan sedang mandjadi anggota K. P. K? ...... ....... i.....
3- Soal; Wi.lkraad .Pimpinan Tjebang B.P. dan K. F. K.
Bagaimana dengpn tadanfini kelau kedapstan disesuatu tempat
(tinggal)jg tidak lisah tekerdja saaa? .....................
4* Soal; Tapisan dalam memutus diri sendiri.
Kalau sudah sampai waktunja jg mana tiap2 anggota K. P. K.
harus menentukan dirinja sendiri .Tentu ada jg tinggal
dan ada j g keluar.
k-

gari jg tinggal:

Bagi jg keluar;

dementara mendjalankan tugasnja kedapatan
orang2 ini ,pemalas, tidak setia dan melawan p
perintah. LagaimEna dengan orang2 ini? .......
(Staf pakai tindakan apa) .........
I. Minta kartu anggota ditarik kemlali?
2. Bagaimena dengan anggota Jg tidak mau
kembalikan kartu anggotanja?
J. Kami minta supeja saudara2 ini namanja
tinggal tertjatjat didalam Organisatie
K.P.K?...
.
4. Dan kelau perlu saddara2 ini bisah di
pakai untuk membentu K.P.K.?...
(saudara2 jg dipertjaja)

5-ïïsult Minta keterangan.
Tuan2 dari Staf mau terangkan sekali lagi.mengenai keduduksn IC
K.P.K di tengah2 oasjarakat bangsa dan ditengah2 perdjuangan
bangsa ditanah Belande ini?......

ar^t? i -•>-•"••

6, Usul;Ml_nta penerangan.
P.P.B.Persatuan mau bikin peneran,pran di Wi jk2 .Melihat musuh
sedang beractief dengan penerangennja ditengab.2 masjarakat
bangsa Meluku?
7 . üsulï Mengenal Mailowa., ( ind;
Ada anggota K.P.K. jg tidak kenal Mailowa ini dari muka.
Kami minta tuan2 dari Staf mau usahakan sata foto dari
Mailowa ini dan kirimkan sadja kepada Tjabanf;2 ditempat
masing2?
8. Usul t Sepuluh tahunnja_K,P.K. 1978.
Supaja tuan2 dari Staf meu memperhatikan soal ini.
Melihit pr.da t r. hun jg dimuka ini, K.P.K. berusia
sepuluh tshun.Kalau bisah besar-iesarah.
** '

Fimpinan Sektor III
Pengawas.

Eauri s sa. M.

'

Ketua.

Psttiheu -ean. E. G.

il^h^ahu^i^aJC^P^K^JE^X^^
Supaja tuan2 dari Staf mau aemperhatikan soal ini.
Melihat pada tahun jg dimuka ini,K.P.K *«***«* berusia
sepuluh tahun.Kalau bisah besar-faesaran.

datum

C(

CFQnr.:

Aan

:

Betreft

:

1 8 JAK. 1 9 7 8

d.d.

KPK-vergadering

Bijl.:

—

Het navolgende werd vernomen
Op 3-12-1977 werd een stafvergadering gehouden door de
KPK; en wel te Capelle a/d IJssel. Tijdsduur: 11.OO/
1^.00 uur.
De hierna geplande KPK-bijeenkomst met hoofdbestuur PM
werd afgelast omdat de PM-leden verhinderd waren (bijl, 1
uitnodiging tot bijwonen van de vergadering).
Aanwezig waren: KPK-staf; KPK-sector en afdelingsbesturen
en van de regering ManusamaS JJANUSAMA
Koorlichting)
(Buitenl. Zaken).
Er werd bekend gemaakt dat de Staf KPK een rondschrijven
heeft verzonden aan alle KPK-leden (bijl. 2) waarin het
navolgende wordt gesteld:
- In verband met de houding van de Nederlandse regering,
waarbij tegen de KPK wordt geschopt maar nog steeds
geen duidelijk verbod werd gesteld aan het voortbestaan van de KPK; wordt hierbij (door Staf KPK) duidelijk gesteld dat de KPK-organisatie nog bestaat en zal
blijven bestaan.
Wij zullen voortgaan met de belangen/zaken van de RMS
te behartigen waarbij wij inmeigLng van de Nederlandse
regering of van - wie - dan - ook, niet zullen dulden.
Tijdens de vergadering werd door MANÏÏSAMA gesteld dat
de KPK riet is opgeheven en de Nederlandse regering ook
nog niet tot een verbod is gekomen; hetgeen blijkt uit
het feit dat hiervan tot op heden geen schriftelijke
jpededeling was ontvangen.
Bij monde van
werd gesteld dat als een KPK-verbod
werd uitgevaardigd; de organisatie als zodanig tóch
zou blijven bestaan. Men zou dan slechts de naam wijzi.gen.
Ook het uniform zal in gebruik blijven. Wel zal er dan
voor gezorgd worden dat men in uniform, niet in het
_
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Vervolg blad nr. 2

bl] C-rapport nr.

openbaar verschijnt.
M.b.t. de KPK werd nog gesteld dat er naar gestreefd
wordt de organisatie op te bouwen tot een militair
keur-corps dat straks op de Molukken als bezettingsleger kan fungeren.
Voorts werd gesteld dat sector-en afdelingshoofden
meer informatie zullen ontvangen over RMS-politieke
aangelegenheden, met de bedoeling deze info aan de
leden over te dragen ter opvijzeling van het politiek
bewustzijn.
Besloten is om in dit verband; de sector-en afdelingshoofden regelmatig het periodiek Mena Muria toe te
zenden (als bijlage.)
Aan MANUSAMA werd de vraag gesteld wat hij bedoeld had
in zijn persverklaring t.o.v. het accepteren van autonomie binnen de R.I.
MANUSAMA gaf ten antwoord dat hij niet bedoeld had het
aanvaarden van autonomie.
Hij blijft streven naar de souvereine RMS die dan op
verschillende punten, gericht kan samenwerken met de
R.I. en ook andere landen; een vorm van samenwerking
als bij de E.E.G.
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No.

:i011/?7/TH/AB

Kepada

Pokok. rUndangan
Lamp. ttidak

Tuan2 Bestir2 Sektor
dan TJabanS2 K'P-K'

Capelle a/d IJ ssel, 22 november

19?7.

Tuan2 j ang terhormat»
«t
Melalui surat ini kami da tang menguridang Tuan2 sekalian (Best ir lengkap) untuk
-o. ang berapat dengan kami bersama pada hari sabtu tg* 3 Dec 1977, tepat dimulaikan pada djam 10 pagi bertempat di kantine v/w Oost gaarde, Capelle a/d IJssel
Berhubung dengan rapat ini ada sangat penting maka diwadjibkan Tuan2 dat ang
dan membawa djuga warta2 keadaan Sektor, Tjabang dan anggota2 K.P.K. disetempat
Selandjutnja kami rasa ada baiknja kalau Tuan2 Bestir Tjabang dapat membawa ber~
sama beberapa anggota jang memang ada perhatian untuk hadir bersama dalara rapat
dimuka ini. Perlu ditegaskan djuga, bahwa berhubung dengan ada hadirnja anggota2
Pemerintah R.M.S., maka diharapkan dengan sangat semua orang sudah hadir dimuka
djam 10.00 pagi itu.
Sekian adalah maksud kami dengan surat ini. Mudah2an semua jang rasa dirinja
terpanggil didalam tugas perdjuangan Rm^ ini dapat lakukan tugasnja dengan setia
dan bersungguh-sungguh. Terimalah hormat kami jang patut seraja tersusun salam
kebangsaan kami.

M E N A

-

M D R I A

Pimpinan Pusat K.P.K.
(ketua)

(penulis)

KORPS PENDJAGA KEAMANAN

-

R.M.S.

Kepada semua anggota
organisasi K.P.K.

Saudara2 jang terhormat.
Dengan melalui surat2 siaran ini kami mendekati Saudara2 sekalian seraja
_ minta perhatian penuh terhadap pandangan dan pendapat kami seperti jang
terlukis dibawah ini.
• I

_II

Karena sikap dan tindakan pemerintah Belanda jang belum trang terhadap organisasi K.P.K. ini, maka kami mau tegaskan bahwa organisasi
K.P.K. masih berdiri dan tetap berdiri, sementara menantikan keadaan
dan perkembangan baru.
Mau keadaan jang ada sekarang ini, pun djika ada barang perobahan,
tetapi organisasi perdjuangan atau alat negara RMS harus ada dan tetap
dipertahankan. Harus sadar bahwa untuk kepentingan perdjuangan R.M.S.,
kita tidak tepergantung dari larangan atau kemauan pemerintah Belanda
atau siapapun.

Oleh apa jang dinjatakan diatas ini, maka diharap dan diwadjibkan pada
tiap2 anggota KPK harus tetap sadar akan panggilan dan tugasnja, lalu mau
bersama-sama didalam Tjabang didalam Sektor didalam hubungan organisasi
K.P.K. seluruhnja dapat diatur dan disusun bersama-sama setjara teratur
organisasi kita, untuk kepentingan perdjuangan R.M.S. sekarang ini dan di
masa datang. Siapa jang sudah memang sadar tentu dapat mengerti, betapa
pentingnja organisasi K.P.K. ini sebagai pelindung dan salaku terhadap
kepentingan dan tuntutan perdjuangan R.M.S. jang maha sukar ini, dimana
pihak musuh dengan memakai rupa2 djalan dan methode berusaha dengan sekuatkuatnja untuk memusnahkan R.M.S. ini. Sebab itu baiklah tiap2 orang bangun
dan siapkan dirinja seb-agai pedjuang jang setia dan berharga dalam perduangan bangsanja. Patut kita semua mau insjaf, bahwa dalam perdjuangan bangsa jang sukar dan lama djanka waktunja, pasti dan tentu sekali ada orang
-Tang lemah dan patah, tetapi bagi mereka jang masih kuat bertahan mau dalam
^endirian dan semangat kerdjanja, maka kami mau berseru: "Madju dan djangan
bimbang bahwa usahamu tidak akan sia-sia, sekali klak akan tiba saat kemenangan" Berusaha berbitjara dan atur dalam Tjabang, kalau tidak trang
atau rasa puas, maka ada hakmu bertemu dengan Sektor atau selandjutnja dengan Putjuk Pimpinan K.P.K.. Putjuk Pimpinan K.P.K. sudah atur bersama dengai
pimpinan2 Sektor dan tjabang, tagal itu kami harap mudah2an pimpinan terhadap tiap2 tempat dan bagi tiap2 anggota dapat sesuatu pendjelasan dan
pengurusan jang sepatutnja. Djangan lupa bahwa apa jang diminta, apa jang
diatur dan diusahakan, itu semata-mata hanja untuk R.M.S. dan bagi nasib
bangsa kita jang sengsara, tagal itu baiklah tiap2 orang mau sadar akan
pengakuannja, akan panggilan dan tugasnja terhadap perdjuangan bangsanja.
Pada achirnja ta'lupa kami utjapkan Saudara2 seperdjuangan semua punj a
Selamat merajakan Hari Natal dan Selamat masuk Tahun Baru 1978 dengan semangat jang baru djuga. Moga2 Tuhan mau pimpin dan memberkati kita sekalian
Putjuk Pimpinan K.P.K.

Capelle a/d IJssel, December 1977.

ACD
datum

1978
1ÏUAIM97

CO
b.

d.d.

C ( CFO) nr.:

. /

d.

.

Aan
Betreft

:

KPK-congres te Oostgaarde d.d. 3-12-77

Bijl.:

werd
volgende vernomen:
Bijlagen:

1.
2.

het

Programma KPK-congres.
Verklaring van de KPK-leiding over het
doel van het congres»

Op zaterdag 3 december vond in Oostgaarde een KPK-congres
plaats.
Aanwezig waren:
Ir. MANUSAMA van de "regering".
als vertegenwoordiger van de BP,
Sector III.

Van de drie sectoren van de KPK:
Sector I

Sector II

Sector III

-2-
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bij C-rapport nr.

Het hoofdbestuur van Pemuda Masjarakat dat aanvankelijk
ook aanwezig zou zijn, had zich op het laatste ogenblik
teruggetrokken. Van
''" had
vernomen
dat het hoofdbestuur van PM van plan was op het congres
de hulp van de plaatselijke KPK-afdelingen in te roepen,
om te trachten de plaatselijke PM-aanhang in afdelingen
te bundelen.
Doel van het congres (zie bijlage 2) was om de twijfels,
die er bij verschillende KPK-leden gerezen waren, omtrent
de al dan niet legale vorm van de KPK weg te nemen.
verklaarde hierover het volgende:
De KPK blijft in zijn huidige vorm bestaan, zolang de
KPK-leiding niet officieel van de Nederlandse regering
te horen krijgt dat zij als zodanig verboden is.
Wordt de KPK verboden dan blijft zij toch bestaan, maar
in een iets andere vorm.
Als tweede, belangrijke punt waarvoor het congres bijeen
was. noemde
de verhoogde Indonesische activiteiten onder de Zuidmolukkers h.t.l. Hij waarschuwde voor
het toenemend aantal penetraties vanuit de Indonesische
Ambassade.
Ook MANTISAMA liet hierover een waarschuwend geluid horen.
Hij waarschuwde met name om voorzichtig te zijn met de
gratis reizen naar Indonesië, die, volgens MANUSAMA, door
de Ambassade worden aangeboden.
Als laatste agendapunt gaf MANUSAMA een uiteenzetting
over zijn gesprek met
.
Inderdaad had hij
thuis ontvangen
en met hem
over de EMS en een autonoom Molukken gesproken.
Wat echter niet in de kranten stond vermeld, was dat
MANUSAMA de autonomiegedachte van
zonder meer
had afgewezen.
Als hij dat nu zou accepteren dan zou de RMS-proklamatie
helemaal voor niets zijn geweest.
MANUSAMA liet de KPK-leden weten wel in een federatief
verband met Indonesië te willen samenwerken. "Een federatie
zoals de EEG dat is", aldus MANUSAMA.
Vervolgens waarschuwde MANUSAMA voor de figuur
.
Hij schilderde hem als een sluwe diplomaat, waarmede niet
in zee gegaan kon worden.
Tijdens de rondvraag van het congres

301A11
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Vervolgblad nr. 3

bij C-rapport nr.

den nog verschillende zaken besloten:
- Binnenkort zal het zoveelste gesprek plaatsvinden van
de staf KPK met Zuidmolukkers uit het Noorden over de
in malaise verkerende sector I van de KPK.
- Mogelijk wordt eind mei 19?8 het 2e lustrum van de
KPK gevierd.
- Er is voorgesteld (en de haalbaarheid hiervan wordt
onderzocht) of er een 3-maandelijks KPK-bulletin kan
worden uitgegeven.
- Op verzoek van de hr.
uit Vaassen zal de KPK aandacht schenken aan de BP-aanhangers in Vaassen, die
worden bedreigd door ondermeer de
's.
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PROGRAMMA RAPAT PIMPINAN K.P.K.
TTG. 3 - 12-- 1977
Dl OOSTGAARDE;

1.

Pembukaan

2.

Keadaan Organisasi K.P.K.
a) Keterangan Putjuk Pimpinan
b) Warta2„
c) Petundjuk2 dan penetapan.

3.

Lustrum K.P.K. jang kedu

4.

Soal keleling dan usu!2,

5.
6.
7.

'

Malumat2(,
Kesimpulan dan putusan2«

KORPS PENDJAGA KEAMANAN

-

R.M.S.

é
J' //

Kepada semua anggota
organisasi K.P.K.

^
\2 jang t

Dengan melalui surat2 siaran ini kami mendekati Saudara2 sekalian seraja
minta perhatian penuh terhadap pandangan dan pendapat kami seperti jang
terlukis dibawah ini.
I

Karena sikap dan tindakan pemerintah Belanda jang belum trang terhadap organisasi K.P.K. ini, maka kami mau tegaskan bahwa organisasi
K.P.K. masih berdiri dan tetap berdiri, sementara menantikan keadaan
dan perkembangan baru.

II

Mau keadaan jang ada sekarang ini, pun djika ada barang perobahan,
tetapi organisasi perdjuangan atau alat negara RMS harus ada dan tetap
dipertahankan. Harus sadar bahwa untuk kepentingan perdjuangan R.M.S.,
kita tidak tepergantung dari larangan atau kemauan pemerintah Belanda
atau siapapun.

Oleh apa jang dinjatakan diatas ini, maka diharap dan diwadjibkan pada
tiap2 anggota KPK harus tetap sadar akan panggiian dan tugasnja, lalu mau
bersama-sama didalam Tjabang didalam Sektor didalam hubungan organisasi
K.P.K. seluruhnja dapat diatur dan disusun bersama-sama setjara teratur
organisasi kita, untuk kepentingan perdjuangan R.M.S. sekarang ini dan di
masa datang. Siapa jang sudah memang sadar tentu dapat mengerti, betapa
pentingnja organisasi K.P.K. ini sebagai pelindung dan saiaku terhadap
kepentingan dan tuntutan perdjuangan R.M.S. jang maha sukar ini, dimana
pihak musuh dengan memakai rupa2 djalan dan methode berusaha dengan sekuatkuatnja untuk memusnahkan R.M.S. ini. Sebab itu baiklah tiap2 orang bangun
dan siapkan dirinja seb-agai pedjuang jang setia dan berharga dalam perduangan bangsanja. Patut kita semua mau insjaf, bahwa dalam perdjuangan bangsa jang sukar dan lama djanka waktunja, pasti dan tentu sekali ada orang
-iang lemah dan patah, tetapi bagi mereka jang masih kuat bertahan mau dalam
^endirian dan semangat kerdjanja, maka kami mau berseru: "Madju dari djangari
uimbang bahwa usahamu tidak akan sia-sia, sekali klak akan tiba saat kemenangan" Berusaha berbitjara dan atur dalam Tjabang, kalau tidak trang
atau rasa puas, maka ada hakmu bertemu dengan Sektor atau selandjutnja dengan Putjuk Pimpinan K.P.K.. Putjuk Pimpinan K.P.K. sudah atur bersama dengar
pimpinan2 Sektor dan tjabang, tagal itu kami harap mudah2an pimpinan terhadap tiap2 tempat dan bagi tiap2 anggota dapat sesuatu pendjelasan dan
pengurusan jang sepatutnja. Djangan lupa bahwa apa jang diminta, apa jang
diatur dan diusahakan, itu semata-mata hanja untuk R.M.S. dan bagi nasib
bangsa kita jang sengsara, tagal itu baiklah tiap2 orang mau sadar akan
pengakuannja, akan panggiian dan tugasnja terhadap perdjuangan bangsanja.
Pada achirnja ta'lupa kami utjapkan Saudara2 seperdjuangan semua punj a
Selamat merajakan Hari Natal dan Selamat masuk Tahun Baru 1978 dengan semangat jang baru djuga. Moga2 Tuhan mau pimpin dan memberkati kita sekalian.
Putjuk Pimpinan K.P.K.

Capelle a/d IJssel, December 1977.

datum

22MRÏiy79

CO

C < CFO) nr.

ftjïï.

Aan

d.d.

2 2 PM 1879

Betren
Bijl.:

Van
vernomen:

werd op 10-1-1979 het navolgende

In een brief van het Hfd. Bestuur KPK aan de sector en afd.
besturen wordt een beknopt overzicht gegeven van de veroordeling van de 8 KPK leden die op 25-*f-78 in uniform optraden
(bijl.)
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BADAN KOORDINASI KORPS PENDJA6A KEAMANAN-R.M.S
Sekertariat: Schermer hoek 8
CAPELLE
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No.
: 12/78/TH/AB
Pokok. :

ïuIn^Bestir S-ktor dan
Tjabang2 ditempat.

Lamp. : —

Capelle a/d Ussel, 23 decestber

197$

7uan2 jaag teraoraat.
aelalui surat iai, saka pertaiaa-taca karni keheasaki rsagu-.
tjapkan kepada Tuan2.dan aaggota2 sekalian puaja Selarat =ers.jaka:>
bari SataL-dan Selaaat aasuk dalan tahun
.jaag beru 1579.
Sebagai satu bangsa jaag teugan aeaperdjuaagicMi kes«ri«kaan=ja, =süca
ka=ii jaJcin anak2 bangsa itu Itartia tetap tincg-al sacar dalar. selakukan.
icewadjiban dan tuntutan perdjuanjaa nusa aan bar.£saa;a,. isti=swa sebajai aagS»** dari satu organisasi perdjuanssn ?.J3 iai, aaia kaci
jakin bahwa tiac2 anggota £?K akan tetap tiagssl secis. dalac V:!acaan apapun jar.s berlaicu, tarbadap pensakuan behkaa tugas iaa -paa^rüart
tanah airaja.
aeaosa. diaalaa tahun baru ici, kaci senua dapat zeajusua dan aeagatur
diri dan orsanisasi kaai aebegïtu rupa, sehia^ga iapat ijura sesbawa
suabaagan2 jaag positief terhacap aaksud per d j 113.153- bacgss is ai.
Selandjutnja sengeaai proces £?X, dapat didjelaskan set*ara riagkaj
ialah:
I. Menurut pucusaa hkkia, bahwa. hiagga pada saat iai, orjiaisasi IP-C
t i daJe atau belua selanggar
wet Tan weerkorpsen sebagai spa
jaag dituauh olea pcreriatah Eelanda itu. 2an iai bersini djuga,
bahwa 2CrS tidak dapat di'oubarican.
II. Terhadap 3 anggota S?£ jaag bcrpakaian tenue atau unifcra 3C?2
jang bertugas pada tg. 25 Aeril I?73 ai 2ea-5aag, ia~j;
djuga ada aesakai tanda2 ;aag aenunójuicaa st*fctka£a5^»cr8v*s.t
raka
. dengannjs. ser&Jca. ita =eaca.p*« itcd* sebesara^a F1CC
Oleh putusan aaxia iai, sake. peserintah Belasia (offecisr TSS justitie)
lEuraag aerasa puas atau tidak =«neriza baü, sehiagga =ere>a aecssdjat
peagadilaa tiaggi (eea bog« beroep )
Oengaa ini, aau kaai pus peceriatah SI-S teagan aenu&ggu sasja putusaa
haicim tinggi itu, jaag tentu sjcan sakaa «RJctv b«b»r*pa b«J.t= lari,
Ee.-'-u-üii.ug' aengaa s«nus. ini, issh». £a»i be/rhair»^- JdSfcEj»- a*«öa acgg^tm
aau teaaag dan sabar, sera ja Jcerdjakan tugas=u deagaa setia d^^a radjia
dan tsntu sebentar akan aend&pat uraiari . "
jsag "lebia djelas lagi pada suatu perteauaa bersaaa jaag akaa discsksii pada tj. 23.
atau 23 Januari diruia iai, öiaaaa unt-ok aaksud iai t«aa». akaa dituruakan surat lagi untuk aenetapkan dan tepastiaaaja.
Dihara.pkan dcngan saap».*, ,«vr-»t. iai sS'apnt difrst-as. a.*As •:".ï'*r.r?i;<i-i
•d^i^-i. -i^pccia s^eK-oc. aa^got^ di-trex-pai 26siiig2.
öekiaa adalaa aaksud kaai dengan surat iai.
Ts/rsusun horaat jaag patut ' _
jangdisertai ieagaa s&Iaa kebangsaan kaai,
Mena-nuria.

ACD

datum

U b Ai'K 'l 1 i

CO

b.
C(CFO)nr:

> V / /TV</

d.d.

' f 6 AFR. 1979

Aan

:

Betreft

: KPK-vergadering te Hatert d.d. 2^-2-79

Bijl.:

Op de KPK-vergadering te Hatert d.d. 2^-2-79 zijn de volgende onderwerpen besproken:
- De KPK-leden ie gewezen op de uitslag van het tegen
de KPK aangespannen proces, dat op 29 maart a.s. bekend zal worden.
De mening van de KPK-leden is dat de KPK-leiding en
MANUSAHA zich niet aan de uitspraak van de Nederlandse
Begering behoeven te houden.
De KPK-moet in welke vorm dan ook blijven bestaan en tenminste zijn inlichtingenfunctie behouden.
- De functie die de KPK zal moeten innemen binnen de
Molukse gemeenschap.
Uit de reactie van het volk op de eventuele negatieve
uitspraak van de Nederlandse overheid kwam de mening
van het volk hierover al naar voren.
De oud KPK-ers willen de KPK in zijn huidige vorm
behouden.
In ieder geval wil men op de 25e april geüniformeerd
"de president" begeleidenHet KPK-bestuur bij monde van
heeft laten
weten dat hij van plan is om de naam van de KPK-organisatie te veranderen. Het uniform dragen zal moeten
worden beperkt.
- Bestuursverkmtzing.
Verschillende KPK-stafleden hebben te kennen gegeven
hun functie te willen neerleggen.
Beden om een bestuursverhuizing te laten uitschrijven.
heeft deze verkiezing voorlopig uitgesteld, omdat
het KPK-bestuur niet voltallig was. Over zijn eigen funtie sprak hij zich duidelijk uit. "Ik moet aanblijven
omdat ik ben benoemd door de Kepale Negara", aldus de
KPK-voorzitter.
- Vegen zoeken om plaatselijke leden te heractiveren.
D.m.v. thuisbezoeken zal men trachten deze leden te
hermotiveren.
-2-
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Vervolgblad nr. 2

bij C-rapport nr.

Er werd voorlichting gegeven over enkele recente gebeurtenissen^
Door MAHÏÏSAMA' Werd desgevraagd verklaard dat "kolonel11
flPAHAPARY zonder zijn toestemming naar Indonesië is
Vertrokken, vake consequenties het bezoek van-TABAPARY
zullen hebben is nog niet te overzien.
Wel is MANÏÏSAMA bang dat enkele van zijn (RMS-) contacten in Indonesië gevaar kunnen lopen.
Ook in het algemeen werd er ingegaan op de vakantiereizen naar Indonesië door Molukkers.
Volgens
is het opvallend dat KPK-leden, die eenmaal 4op vakantie in Indonesië zijn geweest, veel minder
gemotiveerd t.o.v. de RMS staan. Soms trekt men zich
helemaal terug uit de RMS-politiek en wil ook geen c on*,
tributies meer betalen.
zelf geeft hiervoor de verklaring dat deze Molukkers hun geld willen sparen voor volgende reizen naar
Indonesië. Hij waarschuwde de KPK-leden voor deze negatieve tendens.

3Q1A11

ACD

datum

3ÜAÜÜ.1979

co
b.
C <CFO

:

Betreft

:

__

AH. 3 O AUG. 1979

) nr.:

Aan

d.

KPK-WIERDEN

Bijl.:

Alsook op vele andere plaatsen is de KPK-Wierden niet actie
De reden hiervan is dat zij in haar activiteiten niet
wordt gestiauleerd door het KPK-Hfd.TWente-.
De KPK Wierden bestaat uit 6 man

301A10-729017F-69
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ACD

datum

1527541
O 8 JAN. 1981

CO

b.
C(CFO )nr

'J

Aan

CF

Betreft

Opheffing KPK.

d.d.:

o8

Info:

d.
II

Bul. :

np

15J2.80

werd

het volgende vernomen:

Als gevolg van het KPK-verbod heeft MANÜSAMA reeds besloten dat de
KPK in ieder geval wordt geliquideerd.
Wel ligt het in de bedoeling dan toch een organisatie te vormen,
die bedoeld is om enig toezicht te hebben binnen de Molukse gemeenschap, ter voorkoming van mogelijke ontsporing van Molukkers.
In welke vorm deze organisatie gegoten zal worden is nog niet bekend. In ieder geval zal deze organisatie niet in strijd mogen
zijn met de Nederlandse wet.
een
Over e.e.a. moet nog overleg worden gepleegd in gezamenlijke bijeenkomst van Regering, Staf KPK en Afd.bestuur BP.

MP.
301 A10-019246F

1530074

R
datum

Q2FE8.1981

CO
b.

C(CFO )nr. :

d*d*:i

Aan

: CFB

Betreft

:0pheffing KPK

Op

l FEB, 1981

d.

Info:

werd

het volgende vernomen:
N.a.v. de uitspraak van de Rechterlijke macht dat de KPK een
verboden organisatie is; werd door pres. MANUSAMA besloten dat
de KPK wordt geliquideerd. Hieraan zal wel eerst voorafgaan
een bijeenkomst van de MANUSAMA-reg. met de staf KPK en het
BP-hoofdbestuur.
Wel ligt het in de bedoeling om een andere organisatie in het
leven te roepen die de bedoeling heeft om orde en rust te handhaven in de Molukse samenleving. Deze nieuwe organisatie zal
echter in opzet, structuur en te voeren activiteit zodanig worden geconstrueerd dat zij per se niet in strijd is met de Nederlandse Wet.
De opheffing van de KPK zal in de Molukse wreld worden aanvaard
en het is niet te verwachten dat hier ongewenste activiteiten
uit voort zullen komen.

301 A10-919260F

> 1539304
datVm

Q1APR1981

CO
b.

C(CFO )nr. :

d. d.:'

Aan

:

CF

Betreft

:

Bijeenkomst 1^.2.81 inz. opheffing KPK

Info:

II

Bjjl.:

r>p

17.2.1981

Werd

na
het volgende vernomen:

Op deze bijeenkomst waren aanwezig van de:

Regeringt
MANUSAMA
TÜTUHATUNEWA
Badan Pereatuan;
Staf KPK

KPK-sectoren:

- 2301 A10-OI9246F

Vervolgblad nr. - 2 -

bij C-rapport nr.

maakte bekend dat n.a.w. de gerechtelijke uitspraak
er geen mogelijkheid meer was om de KPK als zodanig instand
te houden en dat in overleg met de regering besloten was de
KPK op te heffen.
De regering zal hiertoe het KPK besluit intrekken.
Wel zal een nieuwe organisatie in het leven worden geroepen
die ook wel tot taak zal hebben toezicht te houden op orde
binnen de Molukse gemeenschap maar in hoofdzaak bedoeld
zal zijn als keurgroep/kern van voorbeeldige Molukkers als
voorbeeld aan het volk.
De leden zullen streng geselecteerd worden. Uniform en/of
uitmonsteringen zullen niet gedragen worden.
Een speciale taak voor deze groep is het doen van inlichtingenwerk ter beveiliging van de RMS.
Nimmer zal in het openbaar worden opgetreden.
Uitgaande van de 3 sectorhoofden zullen formulieren worden
uitgereikt aan hen die van de organisatie lid willen worden.
Na strenge beoordeling zal uit de aanvragen een keus worden
gemaakt.
Ook oud KPK-leden worden niet z.m. opgenomen.
MANUSAMA maakt de opmerking dat wat de viering 25 april betreft; aan de politie het verzoek zal worden gedaan om nog
éénmaal toe te staan, dat de KPK zal optreden bij het Vlagge
parade ceremonieel in het Houtrustgebouw.
Aansluitend gaf MANUSAMA te kennen dat hij een vertrouwelijk
mededeling wilde maar erop stond dat deze niet zou worden
uitgedragen.
Als volgt:
De herdenking 25 april zal een zeer bijzonder karakter hebben omdat hierbij een belangrijk politiek succes zal worden
bekrachtigd.
Te weten de politieke samenwerking (tegen het SUHARTO-regime
van de Papoea's, Timor en de Molukken (RMS), gebundeld in
de PA-TI-MA-beweging.
De regering MANUSAMA heeft deze politieke samenwerking bereikt en denkt hiermede in de naaste toekomst veel succes
te zullen hebben in de VN omdat vooral de Timoreze partner
de steun heeft van de Portugese regering, die reeds succes
had in de VN bij .het bestrijden van het Indonesisch bezettingsrecht van Timor.
In de bedoeling ligt dat de 3 partijen elk, op eigen wijze
hun belangen bij de VN zullen brengen, maar wel gecoördineerd en op elkaar afgestemd.
Op 25 april zal de samenwerking plechtig worden gesanctioneerd.
Voorafgaand hieraan zal op 22, 23 en 2k april te Capelle eer
demonstratieve conferentie worden gehouden van de PA-TI-MAdelegaties.
Timor zal met 5 delegatieleden aanwezig zijn.
Niet opgenomen in de PA-TI,-MA is de afscheidsbeweging van
Hasan di TIRO, maar deze zal wel zoveel mogelijk haar steun
verlenen.
In de bedoeling ligt dat op de conferentie te Capelle,
Hasan di TIRO aanwezig zal zijn.

- 3-
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Vervolgblad nr. - 3 -

bij C-rapport nr.

Met het oog op grotere politieke slagvaardigheid zal de
PA-TI-MA een politiekbureau openen in het Verre Oosten.
De gedachten gaan uit naar de Philippijnen.
Er is nog een project MANUSAMA.
Hierover wilde hij echter niets zeggen omdat (ter voorkoming
van tegenwerking bij uitlekken hiervan) e.e.a. absoluut geheim gehouden moet worden.
Officieel werd nog bekend gemaakt dat de regering nog een
bijeenkomst zou hebben met Molukse prominenten inz. politiek
aangelegenheden en wel op 21.2.81.
Hierop werd de bijeenkomst afgesloten.

MP,
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1602579
datum 2 7 A P R 1 9 8 2
CO

b.

C(CFO ) n r . :

-

d. d.:

2 ? **3

Aan

: CFB

Betreft

: KPK-sector I afd. Twenthe.

Op

T82

Info:

III

werd

het volgende vernomen:
Op 3A.3.82 is in Wierden een vergadering gehouden van de KPK-sector
I afd. Twenthe. De opkomst was gering ± 13 personen.
Er waren vooral jongeren, die tijdens de vergadering duidelijk lietei
blijken het oneens te zijn met de vergaderfrequentie. Zij wezen erop
dat alleen rond de 25e april van enige activiteit sprake is en dat
er verder het hele jaar niets gebeurè.
Dit werd door het sectorhoofd tegengesproken, daarbij wijzend op
de diverse pogingen, die hij had ondernomen om vergaderingen c.q.
bijeenkomsten te organiseren. Dat deze mislukt waren weet hij aan
een communicatiestoring in de afdeling Twenthe. Om dit te omzeilen
stelde hij voor, dat als er in de "basis" behoefte bestond aan een
vergadering, dat men hem dat dan maar liet weten, iets wat volgens
hem voor beide partijen een extra stimulans zou zijn.
Vanuit de aanwezigen werd voorgesteld een strenge ledenselectie toe
te passen. Men zou dit bv. kunnen doen door leden, die niet op een
afdelingsvergadering komen te royeren, tenminste als men geen goed
excuus heeft.
Verder stelde
de vraag of men als KPK-er naast
het RMS-ideaal ook achter de idealen van de OPM, Fretilin etc. mocht
staan. Het sectorhoofd was van mening dat zoiets zeker kon en deelde
de vergadering mede, dat vooral op dit laatste punt een follow-up
zou komen.

MP.
301 A10-119332F

1605946
datum

27MÜ1.982

CO
b.

C(CFO )nr

2 6 M E ! 1982

Aan

GFB

Betreft

KPK-Assen.

Info:

Bul.:

P1.U.1Q82

werd

het volgende vernomen:
fl

heeft op 2 Paasdag (12/4) een plaatselijke afdeling
van de KPK in Assen geïnstalleerd. Het is niet bekend in hoeverre
- Hoofd KPK - hier een rol in speelt.
Vanwege de plaats van de KPK (BP-MANUSAMA) heeft de wijkraad Assen
zich tegen deze installatie uitgesproken.
De wijkraad heeft geen bezwaar tegen een Keamanan (ordedienst), maar
wel tegen de KPK.

MP.
301 A10-119332F

1617353
datum

19JUU1982

CO
b.

C( CFO)nr.:

c <•/ lo f w

d.d.:.

16 JUU1982

Aan

: CFB

Betreft

: Problemen in de K.P.K.-Capelle

Info: II

Bjjl.:

nr 26-5-1982

het volgende vernomen:
In de afdeling Capelle van de KPK bestaatjeen grote ontevredenheid over het optreden van
Heestal zou hij niets doen. Doet hij echter wel wat, dan •
regelt hij eerst alles met de K.N. waarna hij de normale
organisatie links laat liggen en contact opneemt met
losse leden van de afdeling (bijv. 25-april-organisatie).
Men is nu van plan om
en diens staf uit te
nodigen voor een verhelderend gesprek vóór het KPK-congres.
Voor alles wil men KPK-ers blijven maar niet op deze m anier.
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1640748
datum
CO

C( CFO )nr. :

t *• / 1? 1

Aan

:

CFB

Betreft

:

K. P. K. - afd. Assen.

2 8 OKT. 1982

Info:

Bijl. :

24.8-1982

werd

het volgende vernomen:

In de K.P.K. - afd. Assen zijn nog meerdere problemen gerezen
nu blijkt dat de "oude - K.P.K." (de groep
.) weer is opgestaan, de "nieuwe-K.P.K."-groep niet erkend en daar ook
niets mee te maken wil hebben.
"Wij zijn nooit afgeschaft", zo wordt nu gesteld.

Noot

vdS.

301A10-119332F

Tijdens de voetbalwedstrijd op 28 juli jl. in Assen
tussen een Holuks elftal en AZ-6? werd waargenomen, dat
de Kepala Negara werd begeleid door leden van de groep

ACD
datum

1636171
16 SER 1982

CO

n
"-»
C(CFO)nr.:

ft/WM

Aan

: CFB

Betreft

: K.P.K.

1^-7-1982

d. d.: 18 SEP. 082

b.

Info:

werd

het volgende vernomen:
Op J> juli j.l. werd er in Eist een K.P.K.-vergadering gehouden, waaraan door ca. 25/30 personen,voornamelijk bestuursleden van de Tjabangs, werd deelgenomen.
Onderwerp: reorganisatie van de K.P.K., n.a.v. de gerechtelijke
uitspraak. Veel heeft deze vergadering niet opgeleverd. Er
zijn problemen in de besturen van sektor I en III en t.a.v.
de staf K.P.K.
De afdelingen Assen en Bovensmilde stelden zich relatief
positief op, maar beide afdelingen zijn nog niet met de
wijkraad tot overeenstemming gekomen. Met name de wijkraad
Assen zal bij conflicten niet de KPK oproepen. Als gevolg
hiervan wordt er door BP-mensen in Assen gezegd deze wijkraad
niet te erkennen, omdat zij niet is gekozen maar geinstalleerd.
Binnenkort zal de staf K.P.K. een gesprek hebben met de
wijkraad Assen. Deze staf bestaat momenteel nog uit:

301 A10-119332F

v

ACD

1635475

datum

13.SEP1982

CO

d.

b.

d.d.:

C( CFO)nr.:

1 0 SEP. 1982

Aan

:

CFB

Betreft

:

K.P.K.-vergadering te Eist

Info:

I

Bijl. :

Op

werd

het volgende vernomen:

Op 3-7-1982 vond in Eist een vergadering plaats van de K. P. K.,
waarbij 32 man aanwezig was.
Gesproken werd over de positie van^prganisatie en over de toekomstplannen.
gaf aan wat de basis in de strijd is geweest en dat
men in de toekomst kritisch diende te zijn, zowel op de strijd
als op zichzelf. Hij schetste in hetkort de geschiedenis en trok
daaruit lijnen naar de toekomst. Voorlopig zou de organisatie
blijven bestaan. Daarnaast diende gewerkt te worden aan een reorganisatie.
Er zal na de reorganisatie een K. P. K. ontstaan, die verschillend*
taken heeft, te weten als intern Moluks orgaan en als contact met
de Nederlandse overheid.
Naast deze plannen zou ir. MANUSA MA ook een plan hebben, doch dat
is nog geheim.
Hierna werden de problemen in sector l besproken. De tjabangs Assen en Bovensmilde wensen een geheel andere opzet van de K.P.K.
en willen hiermee beginnen in de eigen sector. Zo wil men o. a. eei
democratischer opzet. Zij stonden hierin alleen. Nagenoeg _unaniei
kregen Assen en Bovensmilde te horen, dat ze al geruime tijd niet;
meer in de K.P.K. hadden gedaan, ja zelfs taken hadden genegeerd.
Nu zouden zij eens even aan de trouwe strijders zeggen hoe het
moest, iets wat men niet pikte. Zo zei
, dat de K.P.K.
en de R. M. S. in een revolutie zitten (v.a. 25-^-1950) en dat in
deze periode alles strak en militair geleid dient te worden. Er
was volgens haar geen tijd voor eigen willetjes en democratiserin
Besloten werd, dat de gehele staf met alle tjabangs van sector I
over de gerezen problemen gaat praten.
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ACD

1624482

datum
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d.d.

C( CFO ) n r . :
Aan

: CF8

Betreft

: KPK

1982

Info:

6

Bijl. :

nr

9-6-1982

werd

het volgende vernomen:
De op 22 mei j.l. geplande KPK-vergadering is i.v.m. het
overlijden van
niet doorgegaan.

In Assen is op initiatief van
afdeling opgezet onder voorzitterschap van
Van het bestuur maken verder deel uit:

een nieuwe KPK-

De afdeling zou direct al kunnen beschikken over een vijftiental mensen, althans volgens een inventarisatie van
.
E.e.a. heeft geleid tot wat problemen met de wijkraad van
Assen-I, die een dergelijk optreden overbodig acht.
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datum
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Aan

: CFB

Betreft

:

t 6 SEP. 1982

Info:

16SCR1982

V

K.P.K.-aector I

Bul.:

nr

*f-8-19o2

werd

het volgende vernomen:
In vervolg op eerdere
moeilijkheden en activiteiten
in sector I van de K.P.K. blijkt de groep Assen/Bovensmilde door
te gaan met hun activiteiten voor een nieuwe opzet van de sector,
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ACD
datum

D2SiH!982

CO

d.d. :

C(CFO)nr.:
Aan

: CFB

Betreft

: KPK-afd. Assen

1 SEP. 1332

Info: 2

BVJI. :

Op

15-6-1982

werd

het volgende vernomen:
Enige tijd geleden is er op initiatief van
een nieuwe KPK-afd. Assen opgericht.
De afdeling bestaat uit 1? personen; het restant van de oorspronkelijk ca. 150 man tellende afdeling.
Het bestuur wordt gevormd door:
- voorzitter
- secretaris
- lid
- lid
- lid.
De oprichting vond plaats "t.b.v. de gemeenschap en om de
wijkraad bij te staan", zonder dat daar vooraf met de wijkraad overleg was geweest, met name over de noodzaak van een
dergelijke daad.
Ook een motivatie als "de basis is k kleuren en de EMS" is
niet steekhoudend.
Noot: In-voorkomende gevallen zou dan in wijk I de KPK in
dit verband liever niet willen bezigen.
Daarnaast komen uit die groep tevens geluiden als zou
men met deze wijkraad niet willen samenwerken. Verdeeldheid dus.
Het wachten is nu op een reactie van de staf van de KPK.
Noot: T.g.v. de 25-april herdenking werd ook in Assen (door
de wijkraad) de gebruikelijke inzameling van ƒ 25,voor de RMS-strijd gehouden.
Het wekte toen toch wel enige verwondering, dat eerdergenoemde
na enig geschuifel opmerkte "Ik betaal niets aan de perdjuangan".
Een ander KPK-lid,
, (Ik sta voor 120#
achter de KPK) bezigde soortgelijke bewoordingen.
staat in Assen bekend als "de man van zes
miljoen". Hij heeft deze bijnaam te danken aan zijn
opereren op het criminele vlak. Diefstal, verduistering
oplichting etc. Een grote boef, aldus
•
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datum
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Aan

: CFB

Betreft

: KPK-sector 1

i 1 SEP. 1982

Info: 2

Bijl.:
Op

23-> 6-1982

werd

het volgende vernomen:

Binnen sector 1 van de KPK rommelt het* Assen en Bovensmilde
(deze 2 plaatsen waren lang inactief in de organisatie)
willen de hele KPK en hun eigen sector veranderen. Zo is
er in Assen enige tijd geleden een nieuwe afdeling opgericht
en is men in Bovensmilde voornemens
ook zoiets te doen.
Door deze 2 plaatsen wordt gewezen op de inactiviteit van
de KPK en worden ook de mensen aangewezen die daarvoor verantwoordelijk zijn*
De andere tjabangs in de sector zijn van mening, dat Assen
en Bovensmilde een erg grote mond hebben en dat die 2 de kans
moet worden ontnomen de, volgens de anderen, ontwrichtende
activiteiten voort te zetten.
Over een en ander zal op 3-7-1982 te Eist van gedachten wordei
gewisseld, als daar een algemene vergadering van de KPK
wordt gehouden.
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Aan

: CFB

Betreft

: K.P.K. -afd. Bovensmilde.

NOV. 1932

d.

Info:II

Bjjl. :

werd

het volgende vernomen:

De K.P.K.-afd. Bovensmilde is nog steeds niet goed van de
grond gekomen. Het grote obstakel daarbij wordt gevormd
door de personen
, die formeel
nog respectievelijk voorzitter en secretaris zijn.
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Info:

d.

3

Bijl.:

nr

werd

het volgende vernomen:

Op 16-^-1983 zal in Eist een K.P.K.-vergadering gehouden
worden o.m. over de activiteiten van deze organisatie op
25-^-1983 in Den Haag

- o -

301A10-119130F

ACD

1710285
3 JAN. 1984

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
Distr.:
Afschr.:

Betreft:

K.P.K.
Er is sprake van dat de K.P.K.-afdelingen Assen en Bovensmilde weer gaan samenwerken.
Gebleken is dat
en
zich wat
positiever zijn gaan opstellen. De reden hiervan is niet
bekend, maar het wordt niet uitgesloten dat
daar een rol bij speelt.

200 A 03

l

ACD
(iC , . 'J

1730431
14 ME1

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

d.

Distr:

Afschr.:

Betreft:

B0=

K. P. K.
Op 18-2-1984 vond er in Eist een vergadering plaats van de
K.P.K.. Alle sectoren waren vertegenwoordigd. In totaal waren
32 man aanwezig.
Gesproken werd er over de reorganisatie welke nog steeds
niet heeft plaatsgevonden. Men werd het erover eens dat de
K.P.K. pas zal worden opgeheven als de R.M.S. is gerealiseerd.
ook werd nog gediscussieerd over de 25 april viering, waarbij
vooral de kleine details veel aandacht kregen, zoals de manier
van vlaghijsen, samenstelling van een erehaag etc.

200 A 03

ACD

1789941

datum j ; ME11935
CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

d.

_

Distr.:
Afschr.:

Betreft:

pAS

Op zaterdag 13 april 1985 werd in Eist vergaderd door de Staf van
de KPK, de plaatselijke besturen en sectorhoofden van de KPK,
het comité Imum 25-^-1985, en de BPP.
Besproken werden zaken al» het ophalen en begeleiden van de
Atjehse en andere buitenlandse gasten, de voorbereidingen voor de
demonstratieve optocht door Den Haag en het in de hand houden
daarvan en de orde in de zaal van de Houtrusthallen in Den Haag op
25-^-1985.
Daarnaast werd gesproken over het opheffen van de KPK. Als datum
werd genoemd l juni 1985*
Per diezelfde datum zal een nieuwe organisatie worden geïnstalleerd
met de naam PAS. (Parang Salawaku, d.w.z. Klewang en Schild). Een
soort beveiligingsdienst. De ceremonie zal plaatsvinden in
Moordrecht of in Bovensmilde.

200 A 03

*» 1789980
datum il 7* M. c; t.i l

1} Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

CO
b.

d.

Bijlage(n):

Afschr.:

B0:

Betreft: KPK

Op 13-4-1985 heeft de KPK in Eist een vergadering gehouden.
Aanwezig waren de complete staf, bestaande uit 7 personen,
plus een 60-tal KPK-leden. Onderwerp van gesprek was het opheffen van de KPK (tegen de achtergrond van de wet op de Weerkorpsen), aangezien deze organisatie nu binnen de Molukse gemeenschap als "een lachertje" wordt beschouwd.
Daarnaast is gesproken over de oprichting van een nieuwe organisatie met de naam PAS'. Deze organisatie zal worden opgezet
volgens de structuur van de KPK, dus ook weer met een staf aan
het hoofd van drie regio's.
Mede door enkele persoonlijke tegenstellingen is een en ander
op een brede discussie uitgedraaid. Zoals gebruikelijk zijn
er verder geen beslissingen genomen, maar zal men een en ander
thuis werder uitwerken.
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ACD

1799384
2 4 JUNI '£?5

CO
b.
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

d.

Bljlage(n):

Distr.:
Afschr.:

Betreft:

KPK - PAS

Tijdens een KPK-bijeenkomst op l juni 1985 in Moordrecht is de
KPK als organisatie opgeheven en hebben de aanwezige leden hun
eed afgezworen.
Vervolgens werden formulieren uitgereikt waarmee men zich kon
opgeven als lid van de nieuwe organisatie, genaamd PAS.
Circa 55 personen hebben aan dit verzoek gehoor gegeven.
Het nieuwe bestuur van de PAS wordt gevormd door:

200 A 03

ACD

1804129

kium \ JULI 1985
CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

Distr.:

Bijlage(n):

töf.

Afschr.:

Betreft:

d.
_

B0:

KPK - PAS

Op 1 juni 1985 werd in Moordrecht officieel de KPK opgeheven en
de nieuw opgerichte PAS - ter vervanging van de KPK - geïnstalleerd.
Bet nieuwe J?estuur van de PAS bestaat uit de volgende personen:
voorzitter
secretariaat en financiën
kadervorming.
Dit driemanschap is bij speciaal "regeringsbesluit" (K.N. en
kabinet) in hun functies benoemd. Het ligt in de bedoeling dat
de PAS in haar ordehandhavende taak gedisciplineerder dan de
voormalige KPK zal optreden en daarnaast als deeltaak van de
wijkraden de contacten naar buiten (o.m. het gemeentebesturen)
zal overnemen.
Noo_t: In dit kader is al gesproken over een reorganisatie van
de Badan Persatuan.

Tijdens de bijeenkomst in Moordrecht zijn van de circa 200
aanwezigen (KPK-ledenJ ongeveer 65 personen overgeg'aan naar
de PAS.
Aan de bijeenkomst in Moordrecht zijn diverse besprekingen
voorafgegaan, onder meer op 18 mei j.l. in Assen en Bovensmilde,
op 19 mei in Mierden, Al«elo, Nijverdal en op 24 mei in de
Bazarstraat te Den Haag, waar op laatstgenoemde datum de organisatie van de PAS nog eens werd doorgenomen.
De wijken Wierden, Almelo en Nijverdal gaan over naar de PAS,
Bovensmilde twijfelt voor een deel en Assen doet niet mee.
In het Noorden bestaat namelijk een vrij grote aversie tegen
de figuur van
.

200 A 03

Informatierapport
Door rapporteur In te vullen

Door BVD In te vullen

Volgnr. : 3

BO :

Datum

Bijl. :

datum

Distr:

CO

:

31-10-1985

Evaluatie:

ACD 851120 078

b.

Betreft:

Q8.NOV1985

d.

PAS

Op l'f september j.l. heeft d* PAS in Eist «en rergadering gehouden,
waarop de rolgende saken aan d* orde kwaacnt
-

ket Tor«ittgsw«rk (kad«r) «B d« organiaati«Tora;
herkenningsteken» roor PAS-leden: jack, on/of band, insignes;
financiën, in de ror» ran contributie;
een onbekende Atjener die in Nederland rerblijft.

De rergadering werd door circa 60 personen bijgewoond.

20QA03

Informatierapport
Door rapporteur In te vullen

Door BVD In te vullen

Volgnr. :

2

BO : vZ^/.S - /&•••<**>

Datum

12-02-1986

BUI.

:

Evaluatie:

:

Distr.:

.

ACD860321 043
datum 19.MRT1986
CO
b.

Betreft:

d.

~—.

Parang SALAWAKU

Op 25-01-1986 vond in Eist een vergadering plaats van de P.A.S.
Agenda;
A. 25-april-herdenking.
De 25-april-commissie bestaat in ieder geval uit
, aangevuld met nog enkele andere leden.
Over de uitwerking van het 25-apri1-programma en de rol van de P.A.S.
daarin wordt tijdens de volgende vergadering verder gesproken.
B. Het selecteren en aanwerven van geschikte kader-leden.
Zoals het onderwerp al aangeeft, een moeilijk punt waarover nog
verder gesproken moet worden.
C. Nieuwe leden.
Een 10 a 15-tal nieuwe leden hebben zich aangemeld, deels ex-KPK-leden,
maar ook enkele nieuwelingen. Zij zullen op de volgende vergadering
"bevestigd" worden.
Volgende vergadering: 1 maart 1986 in Almelo.

200A03

Informatierapport
Door rapporteur In te vullen

Door BVD In te vullen

Volgnr. : 1

BO •

Datum

Bijl. •

: 20-6-1986

Evaluatie:

Distr.:

t^~) 1 A

F

« ,/ / (P ' y C' (-•>

.

datum 11. JUL1 1986
r+r\

VS?. A. LJ^.

't

Betreft:

ACD 330718 167

/O /*»/•*!

F

b.

.

d. _^

P. A. S.

Op zaterdag 7 juni 1986 heeft de in totaal 78 leden tellende Molukse
ordedienst Parang Salawaku in Eist vergaderd.
Agendapunten:
1. Evaluatie 25 april
uit Almelo uitte tamelijk felle kritiek op de
(nodeloze) bemoeizucht van tuan Ketua,
2. Kadervergader ing
Na de vakanties zal hierover met de drie sectoren apart vergaderd
worden.
3. Financiën
Kosten voor reizen (benzine), kleding/uniform bij vlaghijzen etc.
Dit probleem zal - overigens zonder veel kans op succes - aan het Fonds
Nasional worden voorgelegd.
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Informatierapport
Door rapporteur In te vullen

Door BVD In te vullen

Volgnr. :

1

BO :

Datum

26-3-1987

Bijl. :

:

Evaluatie:

F

870 408 076
02. APR.1987

datum

Distr:

CO

F
Betreft:

ACD

b.

f

—

d.

-—

De Parang Salawaku (P.A.S.)

De huidige Molukse ordedienst P.A.S. heeft een bredere doelstelling dan de
voormalige K.P.K.
Behalve het handhaven van de orde bij Molukse manifestaties wil men met de
PAS bereiken dat kader wordt gevormd voor de Badan Persatuan (B.P.). Daarom
wordt nogal wat aandacht besteed aan politieke, Sociale en Staatkundige vorming van de leden, mede als tegenwicht voor het Moluks Scholings Kollektief
dat geleid wordt door
en dat nogal wat aanhang heeft
onder de jongeren in Assen.
Het is opvallend dat veel van de nieuwe Pas-leden in de leeftijdscategorie
van 18-25 jaar vallen.
De leiding van de PAS j^prdt gevormd door een driemanschap, t.w.:
voorzitten

De jaarvergadering van de"PAS, welke deze keer een open karakter had, werd
bijgewoond door ongeveer 120 personen, onder wie 71 PAS-leden. Diverse wijkraden waren vertegenwoordigd.
Prominente aanwezigen: Ir. MANUSAMA
Dr. TUTUHATNEWA

Men kon op deze dag 7 nieuwe leden inschrijven.
MANUSAMA hield een toespraak, waarin hij een nieuwe geldinzamelactie aankondigde. Iedereen zou uitgenodigd worden ƒ 150,— bij te dragen. Dit geld zou,
evenals bij de vorige financiële actie, bestemd zijn om contacten te leggen
met de ATJEHERS (in Zweden) en met de Verenigde Naties.
Men zou t-hans een staat gevonden hebben, die de Molukse zaak binnen de V.N.
aanhangig -te« maken. Daartoe heeft deze staat, mogelijk betreft dit het
eilandenrijk VANUATU in de Stille Oceaan, de bereidheid te kennen gegeven gedurende enkele maanden een RMS-delegatie te willen ontvangen.
Zoals bekend werd de PAS opgericht als opvolger van de in verband met de
Wet op de Weerkorpsen ontbonden KPP.
Een aantal PAS-leden uit Assen was destijds gekant tegen wat gezien
werd als een te toegeeflijke houding van de B.P. ten opzichte van de Nederlandse overheid.
Thans bleek uit uitlatingen van
uit Assen,
die daarin werd gesteund door zijn schoonvader
uit Venlo, dat
men in Assen weer aansluiting zoekt bij de PAS. Men heeft echter bedenkingen
tegen PAS-voorzitter Paul THENU, die men te eigengereid zou vinden.

200A03

AURORA dd.JJ1M
1 KPK (ede ook A.urora 1£.7* 1978» puat g)
PFC deelt «e-de dat zoals iedereen oolc op (Je t.v. heeft kunnen veststellen
tijdene de crematie van de neer Xvhuvrael *r> ige.it». vniform geklede KPK»ers
in de ceal op Ocken\>ur(;h eanwezi^ varen*'
De Haagse politie heeft kennelijk niet VASCgesteld dat zij cp de openbare
weg in uniiorn aanwezig zijn geweest»
Er zijn voor zover ons bekend geen proce&ae*i-verbaal cj>ï«E£alvt.
Keu schijnt bii Juctitic wel te overwe^eü
i.v.ta. h.st optreden
van de XFK near het politiebureau in Capelle te ontbieder.»

