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ZUIDMOLUKSE NOTITIES.

1.

ALGEMEEN
De ontwikkelingen welke zich momenteel - een jaar na de
terreuracties van december 1975 - binnen de Zuidmolukee
gemeenschap aftekenen, tonen aan dat de Zuidraolxikkers een
fase doormaken waarin zij zich over een breed terrein hor-

•

bezinnen.

In het bijzonder geldt dit ten aanzien van de

Zuidmolukse jongeren die onder leiding van enkele op de
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voorgrond tredende activisten een geheel eigen beleid
trachten te ontwikkelen.

•
Deze meer zelfstandige en onafhankelijke opstelling van de
Zuidmolukse jongeren is in belangrijke mate het gevolg van
"^

het sterk toegenomen zelfbewustzijn, en daarnaast ook wel
van een bredere politieke oriëntatie.

Als uitvloeisel

hiervan is er incidenteel al sprake van een kritischer
opstelling ten opzichte van het Zuidraolukse "establishment"
..--"

«et name t. a. v. het door "president MANUSAMA gevoerde
beleid.
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Aangezien "president" MANUSAMA zich realiseert dat hij,
alleen al ter handhaving van zijn eigen positie, de greep
op de Zuidmolukse jongeren zal moeten blijven houden, kan
verwacht worden dat hij op korte termijn bepaalde concessies aan deze jongeren zal doen.
Een in kleine kring uitgesproken gedachte om leden ven de
Zuidraolukce jongerenorganisatie "Peurada Mas jarakat11 op te
nemen in het "kabinet" van "president" MANUSAMA
voor reeds een aanwijzing kunaen zijn.

zou daar»

- 2-

Een geheel nieuwe ontwikkeling waarmede "president"
MANUSAMA mogelijk op korte termijn geconfronteerd kan
worden, is de door een aantal leden van de beleidsgroep
van "Pemuda Masjarakat" uitgesproken wens rond de
Indonesische presidentsverkiezingen in het voorjaar
van 1977 bepaalde activiteiten op Indonesisch territoir
te gaan ontplooien.
2.

BEZOEK VAN "GENERAAL" I. TAMAELA AAN BENIN.
Medio september 1976 heeft "generaal" I. TAMAELA, vèrgezeld van zijn "minister van Buitenlandse Zaken"
mejuffrouw

, een bezoek gebracht aan de staat

. BENIN, het vroegere DAHOMEY.
Naar het schijnt heeft "generaal" TAMAELA met het staatshoofd van BENIN succesvolle onderhandelingen gevoerd over
de vestiging van een R. M. S. -vertegenwoordiging in dat land.
Het is nog niet bekend met ingang van welke datum dit
gerealiseerd zal worden.
De aanhang van "generaal" TAKAELA, die in de loop van
1976 aanzienlijk was teruggelopen, schijnt door dit
succes overigens weer toe te nemen*
3.
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PECEMBSR-ACTIVITEITEN.
In de afgelopen weken heeft de Dienst een groot aantal
berichten ontvangen over door Zuidmolukkers uit te voeren
acties, met name bevrijdingeacties ten behoeve van de veertien Zuidmolukse "decemberterroristen", nieuwe terreuracties en "herdenkingsacties"gerelateerd aan 2 en *f
december 1975»
Hoewel aan het merendeel van deze berichten een lage
evaluatie moet worden toegekend, worden uit de regio
Assen en Boven-Smilde enkele meldingen ontvangen over
gewelddadige acties, die momenteel in samenwerking met
de Centrale Recherche Informatiedienst worden onderzocht.
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- 3Daarbij zouden de onder de Zuidraolukkers levende frustratiegevoelens kunnen toenemen naar aanleiding van een door
dé v.P.R.O. o? 1 december geplande drie uur durende ^uiteending over Indonesië,
Het betrekking tot de voor de Zuidmolukkers belangrijke
datum van 27 december, werd bekend, dat de Zuidmolukse
jongerenorganisatie "Pemuda Masjarakat" zich thans bezig
houdt met de organisatie van een grote demonstratie op die
dag»

