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Ex.No. 2

ZUIDMOLUKSK NOTITIES

I. Algemeen

De Zuidmolukse gemeenschap in Nederland doorleeft momenteel een fase
waarin sprake is van desorganisatie op bestuurlijk terrein.
Noch van het "kabinet" vanf_ Ĥ> » nock van &e Zuidmolukse
eenheidsbeweging, de BADAN PKRfJlmfAN onder leiding van l "ffjC ,
noch van de Zujulmolukse jongerenorganisatie PEMUDA MASJARAKAT onder
leiding van \" j, gaan initiatieven uit om op korte termijn te
komen tot eejr"5Óncrete standpuntbepaling ten aanzien van de Zuidmolukse
problematiek.

Een aantal Zuidmolukse woonwijken, met name ook die te Assen en Boven-
smilde die zich in de afgelopen periode toch al sterk onafhankelijk
hadden opgesteld, lijken door het bestuurlijk vacuüm van de Zuid-
molukse leiding enerzijds en door hun kritische opstelling ten opzichte
van het Zuidmolukse establishment anderzijds verder in een geïsoleerde
positie te geraken. Gevolg daarvan 'is, dat in deze Zuidmolukse woon-
wijken volledig ongecontroleerde activiteiten worden ontplooid die,
mede als gevolg van de recente gebeurtenissen in Drente, wederom tot
gevaarlijke situaties kunnen leiden.

Voorts ia er in een aantal andere Zuidmolukse woongemeenschappen,
zoals'Krimpen a/d IJssel, Capelle a/d IJssel en Heer, sprake van een
soort "criminele verloedering". Onder het mom van politieke motieven

! vindt in deze woongemeenschappen georganiseerde groepsterreur plaats -
] straatschennerijen, brandstichting, groepsgewijze verstoring van de
i openbare orde etc.

Juist het ontbreken van enig reëel toekomstperspectief plaatst
kennelijk een steeds groter aantal Zuidmolukse jongeren in een
situatie waarin zij voor het alternatief van de rede weinig ruimte
meer zien.

II. Situatie in diverse Zuidmolukse woonwijken.

A. ASSEN en BOVENSMILDE

In deze wijken is nauwelijks merkbaar dat Zuidmolukkers een rouv/periode
van veertig dagen in acht plegen te nemen waarin zij normaal gesproken
niet sterk op de voorgrond treden. Zo werden de afgelopen v/eek
meerdere berichten ontvangen, dat op zeer korte termijn door Zuid-
molukkers uit deze woonwijken opnieuw acties zullen worden uitgevoerd
"waarom heel Nederland zal huilen".
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Voorts circuleren diverse berichten over wapenbezit en wapenaankopen
door Zuidmolukkers in Assen en Bovensmilde.
In het afgelopen week-end is getracht een schoolgebouw in Bovensmilde
in brand te steken. Tevens werden enkele hoog geëvalueerde berichten
ontvangen over het aankopen van benzine en het fabriceren van
molotov-cocktails waarmee in het komende week-end opnieuw getracht
zal worden brandstichtingen uit te voeren.

B. KRIMPEN a/d IJSSEL

Een in eerste instantie vrij onschuldig handgemeen tussen een
Zuidmolukker en een Nederlander op 16 juni 1977 is in de afgelopen
weken geê'scaleerd tot een vorm van wijkterreur door een dertigtal
Zuidmolukse jongeren.
Kort na genoemde datum is er enkele malen een treffen geweest tussen
Politie en Zuidmolukse jongeren, waarbij ernstige beschadigingen
werden aangericht aan Politie-voertuigen.
Over vuurwapenbezit in Krimpen a/d IJssel zijn geen concrete aan-
wijzigingen voorhanden, al werd recent een bericht ontvangen, dat
Zuidmolukkers uit deze woongemeenschap vuurwapens zouden (willen)
aanschaffen.
In de afgelopen dagen is wel naar voren gekomen, dat men getracht
heeft diverse soorten chemicalieê'n aan te kopen. In enkele gevaller.

i werd door apothekers en droqisterijen tot verkoop overgegaan, waarna
, de Zuidmolukkers - naar gebleken is met succes - explosieven en
brandbommen hebben geproduceerd.

Gesteld kan v/orden, dat de situatie te Krimpen a/d IJssel van invloed
is geweest op de situatie in de Zuidmolukse woonwijk in Capelle a/d
IJssel. Ook in deze Zuidmolukse woongemeenschap is de verhouding
tussen de Nederlandse- en Zuidmolukse bevolking aanzienlijk ver-
slechterd hetgeen eveneens heeft geleid tot een afsluiting van de
Zuidmolukse woonwijk.

Met betrekking tot de situatie in Capelle a/d IJssel werd voorts
vernomen, dat zowel het hoofd van de Zuidmolukse ordedienst, de K.P.K,,
als **̂ CI i hebben uitgelaten, dat een oplossing van de problemen
niet meer "verwacht mag worden van de zijde van de K.P.K, omdat deze
ingevolge recent ontvangen opdracht van de Minister van Justitie
sterk "aan banden is gelegd".

III. Meldingen over Zuidmolukse acties

Uitlatingen zoals die deed op vrijdag 10 juni j.L, toen
hij sprak van een mogelijke burgeroorlog en de onbereikbaarheid van
het R.M.S.-ideaal betekenen onder de huidige omstandigheden olie op
het vuur.
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Het aantal ontvangen berichten over nieuwe Zuidmolukse acties,
toenemende I:straatterreur" in diverse Zuidmolukse woonwijken en
provocatieve verkenningen van bijvoorbeeld scholen en winkelcentra
blijft dan ook aanzienlijk.

De ontvangen meldingen over nieuwe acties lopen uiteen van een
nieuwe treinkaping tot gijzelingsacties gericht tegen de Minister-
President. Een goede evaluatie van deze berichten is vaak moeilijk,
o.m. omdat een groot aantal meldingen wordt ontvangen van de zijde
van de Nederlandse bevolking die hier en daar een weinig tolerante
houding ten opzichte van de Zuidraolukkers lijkt in te nemen. Deze
houding plaatst de Zuidmolukkers verder in een isolement van
waaruit zij slechts één alternatief denken te hebben. In dit alter-
natief spelen gedachten over de uitvoering van activiteiten van
gewelddadige aard een belangrijke ro!0

30 juni 1977.


