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Behoort bij brief no. 1313.184

ZÜIDMOLUKSE NOTITIES

1. Activiteiten van "generaal" I. TAMAELA

Na het bezoek van "generaal" I. TAMAELA aan Benin in

september 1976 (waarover ik U eerder rapporteerde in mijn

brief onder nr. 1302.1̂ 9, dd. 3O november 1976), heeft hij
/ • . -

op diverse bijeenkomsten in Nederland gewag gemaakt van

zijn succes.

Korte tijd na dit bezoek werd via de pers bekend dat. de

Minister van Buitenlandse Zaken van Benin in een verklaring

voor de Verenigde.Naties summier de Zuidmolukse problematiek

heeft aangeroerd.

• Een en ander leidde ertoe dat de invloed en aanhang van

"generaal" I. TAMAELA de laatste maanden is toegenomen.

Op een vergadering fe Nijverdal op 8 januari 1977« werd

voorts de naam van zijn groepering gewijzigd in "Partij

Revolutionair SIWA-LIMA".

Binnen de "Partij Revolutionair11 wordt thans onderzocht in

hoeverre het aanbod van Benin - namelijk on een aantal

TAMAELA-commando's een militaire training van twee maanden

te geven - kan worden gerealiseerd.

"Generaal" I. TAMAELA heeft zijn "regimentscommandant"

opdracht gegeven zich bezig te houden met voorlichting aan

de commandobataljons en degenen te selecteren die zich voer

. d e training in Benin opgeven.

Inmiddels heeft deze "reginentscomnandant" reeds een bezoek

gebracht aan de Ambassade van Benin in Parijs, alwaar hem

een visum voor Benin is verstrekt.
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Over de vraag,.wat er na deze training gaat gebeuren^

heeft men zich - voor zover bekend - in TAKAELA-kringen

nog niet beraden.

2. Mogelijk Zuidmoluks versoek om steun aan de Sovjet-ïïnie

, hoofdbestuurslid van de Zuidmolukse

jongerenorganisatie Pcmuda Masjarakat, wil zich oriënteren

over de mogelijkheid of de Sovjet-ïïnie hulp zou kunnen/

willen bieden aan de Zuidmolukkers.
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