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Behoort bij brief no. 1292.967

Nieuwe plannen tot "bevrijding" van de Molukken

Doet ds .MZTIARY een srreep naar de macht ?

V73ST2RLING en zijn relatie hebben bij ds

METIARY de illusie gewekt hem politieke en militaire

steun van "Moskou, Peking en Hanoi" te kunnen verschaf-

fen voor de "bevrijding" van de Zuid-Molukken.

Ds METIARY is hiervan dermate onder de indruk gekomen,

dat hij thans stappen onderneemt om ir MANUSAI1A het

"bewind" uit handen te nemen.

Ds M3TIARY doorziet niet, dat '.73STSRLINQ en hem

met hun verhalen slechts een rad voor ogen draaien, ten-

einde er zelf financieel beter van te worden.

Y/3STSRLING toucheerde inmiddels tienduizend gulden van

het R. M. S. -Fonds National voor reeds "genaakte onkosten".

1* Sedert enkele maanden vinden er - op initiatief van de

bekende ex K.N.I.L.-kapitein R. './ESTZRLING en zijn relatie

- tussen ds METIARY en dit duo besprekingen plaats

over het onderwerp "bevrijding van de Zuid-Molükken door

eigen strijd", waarbij Vietnam als voorbeeld wordt gesteld.

Reeds in 1963 speelden '-V3STZRLIHG en met de

gedachte een militaire actie op het eiland CE3AM te

ontketenen. Voor een frans-duitse filmploeg schreef

in dat jaar n.l. een draaiboek over de in de

Zuidmolukken plaats gehad hebbende opstand.
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• Samen met de leider van deze filmploeg, de fransman

, zocht toen contact met
^

WESTERLING. Deze stelde voor om met tien vertrouwens-

lieden - gecamoufleerd als filmploeg - naar Ceram te

reizen, teneinde de opstandelingen daadwerkelijk te

steunen. Deze plannen zijn echter nimmer verwezenlijkt.

2. WESTERLING (die sinds enige tijd gebroken heeft met

Ir MANÜSAMA) en hebben de toch al ambitieuze ds METIARY

aangepraat dat niet ir. MANÜSAMA maar hij - ds METIARY - de

leider bij uitstek van de Zuidmolukkers h.t.l. is en dat het

dan ook zijn dure plicht is zich geheel in te zetten voor de

bevrijding van de Zuid-Holukken. WESTERLING en wenden

voor, hem daarbij internationale hulp en steun te kunnen

verschaffen.

Het duo heeft ds METIARY namelijk voorgespiegeld ia

"Moskou, Peking en Hanoi" steun voor de R.M.S.-zaak

te kunnen krijgen, t.w.:

Hano,i - trainingfaciliteiten, militaire en

financiële steun,

Moskou - levering van wapenen en materieel,
• .

Peking - politieke en morele steun,

waartoe beweert bezoeken aan deze steden te hebben

gebracht en reeds de'nodige contacten te hebben gelegd.
•

N.B.t Deze reizen zijn nimmer geconstateerd.
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3. De besprekingen vinden plaats in een door WESTERLING en» •
geschapen conspiratieve sfeer; zowel WESTERLING, l̂s

ds METIARY bedienen zich in hun onderlinge contact van

schuilnamen.

Ds METIARY is van de voorspiegelingen en de sfeer waarin zij

plaatsvinden dermate onder de indruk geraakt, dat hij gevolg

heeft gegeven aan het dringende verzoek van WESTERLING en

om in. Parijs over de "bevrijding" van de Zuid-Molukken

een ontmoeting te hebben met een "vertegenwoordiger van de

Republiek Vietnam".
* •

Ds METIARY is daartoe op 23 juli 19?6 naar Parijs gereisd,

waar deze ontmoeting heeft plaats gevonden. WESTERLING en

hebben als "vertegenwoordiger van Vietnam" de hier-

boven vermelde Fransman ten tonele gevoerd.

Omtrent het besprokene is niets bekend geworden.

Deze ontmoeting moet op ds METIARY echter bepaald positief

zijn overgekomen, daar hij - na aandringen daarna van

WESTERLING en op vergoeding van de (zogenaamd) ge-

maakte reis- (naar Moskou, Peking en Hanoi !!) en andere

kosten, na overleg met enkele leden van de kascommissie van

het R.M.S.-Fonds-National - WESTERLING onlangs een bedrag

van tienduizend gulden heeft overhandigd.

Ds METIARY heeft de leden van de kascommissie o'p het hart

gedrukt dat ir. MANUSAMA hiervan niet op de hoogte mag worden

gebracht.

Verwacht mag worden dat WESTERLING- en in de naaste

toekomst er opnieuw in zullen slagen het Fonds National

weer wat lichter te maken.
*

k. WESTERLING en hebben METIARY's eerzucht kennelijk

dermate gestreeld, dat hun suggestie om ir. MANUSAMA voor

enige tijd het "bewind" uit handen te nemen bij hem weer-

klank heeft gevonden.



Ds METIARY heeft n.l. in kringen van het hoofdbestuur van de

B.P.R.H.S. uiterst behoedzaam gewezen op de mogelijke inter-•
nationale hulp die hij zou kunnen krijgen voor de verwezen-

lijking van een vrije R.M.S. door eigen strijd. De reactie

die hij hierop kreeg, heeft hem de moed gegeven om aan het

hoofdbestuur van de B.P.R.M.S. een volmacht te vragen een

jaar lang het "buitenlandse beleid" te mogen bepalen*

Het hoofdbestuur van de.B.P.R.M.S., een nieuw perspectief

* naar een vrije R.M.S. menend te zien, heeft daarop besloten

ds METIARY te steunen en hem de gevraagde volmacht.verstrekt
• '"." .

(getekend door , vice-voorzitter en , secretaris).

s<Z\- Het is thans de bedoeling dat een afvaardiging van het hoofd-

bestuur van de B.P.R.M.S. binnenkort een bezoek aan ir HANÜSAMA

« zal brengen, teneinde hem van deze beslissing op de hoogte

te brengen. Van ir. MANUSAKA zal dan worden verlangd dat hij

' zich niet tegen deze beslissing zal verzetten*

5* Om aan zijn plannen uitvoering te geven wil ds METIARY op

korte termijn een Militaire- en een Politieke Raad in het

leven roepen.

Eén van de Zuidmolukkers dio mogelijk in één van deze Radon
•

zitting zal gaan nemen, is

Voorts zijn er vage aanwijzingen dat ds METIARX een groep

|[ jonge Zuidmolukkers rond zich tracht te verzamelen, kennelijk

voor de door voorgespiegelde militaire trainings-

* mogelijkheid in Vietnam.

»

6. Het is bekend, dat WESTERLING chronisch in ecnstige finan-

ciële moeilijkheden verkeert. Met is het vermoedelijk

al niet veel anders.

7* De door het duo bij ds METIARY opgeroepen hersenschimmen

zullen ongetwijfeld weer de nodige beweging in de Zuid-
• *,

molukse gelederen veroorzaken*
• • •
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Ds METIARY zal na het bekend worden van zijn "bevrijdings-

plannen" in eerste aanleg kunnen rekenen op een zekere

aanhang, mede door het opnemen van in één van de -

Raden.

En waar het "kabinet van ir. MANUSAMA" intern verdeeld is,

zou ds METIARY's voorgenomen "staatsgreep" aanvankelijk wel

eens succes kunnen hebben.

Zodra echter - en dat lijkt onvermijdelijk - duidelijk

wordt dat ds METlARY's plannen niets anders dan zeepbellen

zijn, zou dit-wel eens het einde van zijn "politieke loop-

baan" kunnen betekenen.

23 sept. 1976


