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1» R.JJL.S.-herdenking op 21» april 1976
Op zaterdag 2k april a.s. wordt in de Houtrusthallen te
Den Haag wederom de uitroeping van de R.H.S. (25 april 1950)
herdacht.
De organisatie, die voornamelijk in handen ligt van de
Badan Persatuan, is dit jaar als gevolg van de divers» gebeurtenissen in het afgelopen kwartaal (gesprek met -de Nederlandse regering, installatie Inspraakorgaan, processen te
Assen en Arastercian) pas zeer laat op gang gekoaen.
In tegenstelling tot 1975» toen het 25-jarig bestaan werd
herdacht, is dit jaar sprake van een vrij sober programma.

De herdenking in de Houtrusthallen zal te ca. 13*00 uur
.aanvangen met toespraken van o.a. ir* MANU3AMA, ds. M3TIARY,
een vertegenwoordiger van de jongerenorganisatie Perauda
Kasjarakat, een vertegenwoordiger van de "Voorlopige regerin
van ï?est-?apo«a" er» van een ex-gegijzelde van de gekaapte
trein nabij Wijster.
Haar verwacht wordt, aal ir. MAIJU3AMA in oijn rede esn toelichting geven op het door hen gevoerde buitenlandse beleid,
terwijl ds. .'IJTTlAilï nader zal ingaan op zijn rol van onderhandelaar gedurende de bezettingsactie in het Indonesische
consulaat-generaal te Arasterdan.
•
Het verdere prop^ran-na zal bestaan uit de nodige zang-, dansen toneeluitvoeringen waarbij men de geestelijke vrijheidsberoving van de Zuidnolukker symbolisch wil weergeven.
De decenber-acties van en de processen tefjen de veertien
Zuidmolukse terroristen zullen als een "rode draad" door
het hele programma heenlopen.
.
Naar verwachting zullen 3000 Zuidraolukkers deelnemen* 3ehal\n gr
een gecharterde trein vanuit Groningen naar Den Haag rijden.
Deze trein ±x gehuurd door de stichting "Door de £euwen
Trouw" uit Groningen.
2, De ?AHA3LA-Kroeperintr
De TAMAÜLA-groepering aal op 2k april a.s. een herdenkingsbijeenkomst houden in het concertgebouw "De Vereniging" te
Nijmegen*
'

-

3« Hongerstaking te Ansterdam
Op dinsdagmiddag te ca. 16.00 uur is een twintigtal Zuidmolukne jongeren te Ansterdara een hongerstaking begonnen.
Het betreft een actie van de Vrije Zuidnolukse jongeren uit
Assen en Boven-Smilde waarbij zich enkele geestverwanten
uit andere Zuidmolukse woonoorden hebben gevoegd. Als
initiatiefnemer van deze actie wordt beschouwd de radicale
Zuidaolukker
Voorzover bekend .waren de Badan Persatuan» de "regering" van
HANUSAMA noch de Zuidnolukse ordedienst (K.P.K.) van deze
actie tevoren op de hoogte.
De hongerstakers hebben een circulaire laten uitgaan waarin
zij protest aantekenen tegen:
lfa»

de voortdurende onderdrukking van het Zuidtaolukse volk
door het fascistische Indonesische generaalsbewind;
b. de economische uitbuiting door het Indonesische imperialistische generaalsbewind en haar aanhangers;
c. het Indonesische culturele imperialisme en de autoritaire
hautaine houding van de Nederlandse regering tegenover
het Zuiduolukse volk en haar vrijheidsstrijd.
Deze houding uit zich onder meer in het verlagen van een
politiek tot een sociaal-maatschappelijk vraagstuk;
d. het niet op gan** konen van de Iiederlanise-3-aidnolukse
gesprekscouraissie".

Voorts vragen zij aandacht voor het leed dat het Zuidnolukse
volk reeds 25 jaar ondergaat en wil men met deze actie nagaat
of vreedzaae acties* in deze tijd van geweld nog effect hebbe:
De hongerstaking zal op zaterdag 21* april te ca. 12.0O uur
beëindigd worden waarna de deelnemers zich per autobus naar
de Houtrusthallen zullen begeven.
"••-...

Gewelddadige/terreuracties

.

•

De.afgelopen weken werden meerdere berichten ontvangen die
alle wijzen in de richting van op handen zijnde "harde"
acties van Zuidnolukkers.
In deze berichten is sprake van acties zowel op korte- als
op langere termijn, waarbij als mogelijke objecten genoemd
worden:
.
.
a. bezetting(en) van utiliteitsbedrijven;
b. gijzelingen van leden van het kabinet;
c. gijzelingen van medewerkers van de Indonesische aabas6o.de
of acties tegen Indonesische objecten.

-•3

Als belangrijk argur.ent ora tot actie over te gaan, is divers
keren naar voren gekonen dat men niet alleen weinig verwacht
van de in te stellen Nederlandse-Zuidnolukse sosprekscor,nsiss
maar thans in toenemende mate sceptisch staat t.a.v^ de tot
standkoning van deze comnissie»
De radicale Suidnolukker
heeft een groep
van ca. 'tO/50 Zuidnolukse jongeren oa zich heen verzaaeld di
een para-nilitaire training ontvangen.
5» Persverklaring van het P.M.-hoofdbestuur

"•'.

de jongerenorganisatie Perauda Masjaraka
heeft het voornenen ora een persverklaring uit te geven raari
zij zich solidair verklaart met de hongerstaking van de Zuid
• raolukce jongeren te Amsterdam»
Voorts naken zij in deze verklaring bekend.dat: '
a« de Zuidraolukse sten steeds krachtiger gehoord zal worden;
b* de Zuidraolukse "terriër" reeds eerder heeft toegebeten,
aaar zijn tanden steeds dieper in het Nederlandse vlees
zal zetten en
o. Nederland de 3.H.S. als een nachtmerrie zal ervaren wanne
de Nederlandse regering haar beleid niet zal veranderen.

