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2ÜIDrOLT?!:S5 NOTITIES

•

Zuidraolukse actiegroep "na l? jmmari
1,

1976"

Onder leiding van
is een aantal Zuid%
molukse jongeren uit Assen en Boven Srailde verenigd in

f ^r~

bovengenqfemde actiegroep.

Via acties wil raen aandacht

vragen voor het probleem van de Zuidmolukkers in Nederland
en Indonesië. Vooreerst vil raen echter nauwgezet de resultaten volgen van de gemengde Nederlandse-Zuidmolukse
Oesprekscommiosie.
wil de actiegroep een landelijk karakter geven zonder formele banden met de overkoepelende Zuidmolukse jongerenorganisatie Pemuda Hasjarakat.
Door middel van politieke scholing wil

"het be-

wustzijn van de Zuicknolukse jongeren versterken om zo een
politieke strategie te kunnen ontwikkelen met als basis
een grote politiek gemotiveerde achterban", aldus zijn
uitleg tegenover een journalist van het Dagblad van het
,__

C*

Noorden dd. 21 mei

-

•
N.B.:

.

-

1976.

•

•

•

Wanneer het karakter en de activiteiten van de
actiegroep "Na 17 januari 1976" inderdaad landelijk
zou aanslaan - tendenzen in deze richting zijn reeds,
s

zij het in geringe mate, merkbaar - dan raag niet
worden uitgesloten, dat de jongerenorganisatie
Pemuda Masjarakat of aan invloed zal inboeten of
mogelijk zelfs een scheuring zal ondergaan.
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Het K. O .7.1.
In naart 19?6 is in Groningen opgericht het Kornitee voor
Onderdrukte Volkeren in en bij Indonesië.

Het initiatief
^

is uitgegaan van enkele kleinere organisaties die zich
willen inzetten voor de naar hun mening onderdrukte bevolkingsgroepen in de Indonesische Archipel (West-Papoea,
Oost-Timor en de Suidraolukken).

Het initiatief heeft steun ondervonden van enkele progressief denkende Zuidcsolukse "intellectuelen" uit Nijmegen en
Groningen*
•

In de

afgelopen maanden heeft het K.O.V.I. enkele brochures

en pamfletten uitgegeven waarin zij:
- informatie verstrekt over de vrijheidsstrijd in Indonesië
-

stopzetting eist van ieders politieke en materiele steun
&an het SDHARTO-regirae ,

-

de noodzaak aangeeft om steun te verlenen aan het
FRETILIN,

-

de Nederlandse Regering dringend verzoekt de politieke
rechten van het Zuidciolukse volk op een eigen souver eine
staat te erkennen,

-

de Nederlandse en Zuidmolukse leiders, die spreken van
een eerlijke rechtspleging bij de in april 1976 gevoerde
processen veroordeelt,

-

een oproep richt aan alle Zuidmolukse- en Nederlandse
Jongeren organisaties revolutionaire groeperingen,
arbeiderspartijen en' vakorganisaties on onmiddellijke
invrijheidsstelling

te eisen van alle Zuidmolukse poli- *

• tieke gevangenen*
De Zuidmolukse Jongeren in Assen/Boven Smilde en met name
hun "leider"
, voelen zich tot de stellingname van
het K.O.V.I. sterk aangetrokken.
dat

Naar voren is gekomen,

met meerdere leden van de diverse in het K. O. 7.1.

participerende bewegingen contacten onderhoudt.

- 3Contact

net leden van de Gesnrekscomrrtlssie.

Kenmerkend voor de invlo«*d van de Suidnolukse Jongeren in
het Noorden en met name voor die van
is, dat
reeds kort nadat de samenstelling van de gemengde Nederlanc'.ci
Zuidmolukse Gesprekscomraissie bekend is gemaakt, dat twee
Zuidmolukkers (

en

) die namens

de Pemuda Masjarakat zitting hebben genomen in de Gesprekscommissie, zijn ingegaan op het. verzoek van

om

met hem en zijn "groep** te komen praten over de Gesprekscommissie.
Ofschoon met name

de voorwaarde heeft ge-

steld, dat hij slechts op persoonlijke basis met
wil spreken, moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten,
dat
toch zal trachten de eerdergenoemde commissieleden te beïnvloeden om die ideeën in de commissie naar
voren te brengen die min of meer overeenkomen met de eerder
gememoreerde stellingname van het K.O.V.I.
N«Bv - Üf

en

de wensen van

de "groep-SOLISA" bij "President" HANUSAHA naar
voren zullen bre'ngen is niat bekend* .Kocht dit
niet gebeuren of mocht MANTJSAMA deze wensen/eisen .
negeren, dan mogen eventuele "harde" acties door de
"groep-

" niet worden uitgesloten.

- Eenzelfde "harde" opstelling kan verwacht worden
' "

van de "groep-:

"

•'

•j.
;ƒ

De "affaire" Panen.
Van 2 tot 8 mei 19?£ verbleven een veertiental Zuidoolu&cers
voornamelijk afkomstig uit de Z-uidmolukse woonwijk te Assen,
in twee zomerhuisjes in de omgeving van Ommen.
Gezien de criminele- en politieke antecedenten (een aantal
van hen was betrokken bij het "Ho fvijver incident" en de
"Soestdijkaffaire") van de groep, hun activiteiten (conditietraining in de bossen rond Ommen) en een aantal andere
kenmerken die overeenkomst vertonen met bepaalde patronen
die voorkwamen bij de Zuidnol uk s e terroristen die in
december 1975 de trein bij Wijster kaapten, wordt dezerzijds
ernstig rekening gehouden met mogelijke voorbereiding van
terroristische activiteiten van de "groep Ommen",
De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd.
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