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DU n U V: b e n l r , . > t uit k i i.;

B?hoorL bij briof no. 1V,:

Ka do turbulente ontwikkel incjon ^craii'-auclo os eerste im'a'jucn van

197$» genoemd v.'ordon o n dor.:! ooi' de publicatie vo.n do nota over

de "problematiek van de ï-io.1 nkc-e n inderhcid in ücuïerlanc ,"

de aanslag op de heer KUUU'JASL en de beze t t ing vrn het Pro-

vinciehuis te Assen, volgde vanaf medio mei oen p^rioilo \,'j."xr-

in de Molukse p;erncencc)vup ui ch v/st r.nnder roerdec

Encrai ju .B v;aG dese rust iger fase een ueerola^; op de periode

daarvcior, anderzi jds vornJ«r, de vakfii j t iemaanrlen een fac-

tor die van invloed blaelc op liet sfeerbeeld.

In het bijzonder in de "tor-r t u raf e ra " hserete een welhasat

onbekende rust. I-.'.ict alleen in de grote Molukse coricentratifiü

in het 'vHs ten van ïïedcrlsnrl (Cc?.pslle en I 'r iQpert &./c! TJs6el,

Hoordrecli t , Leerdain etc.) , ij'.aar ook in de notoire uol \verken

in hot Koorden van Nederland bleven grote spanningen uit.

Op politiek terrein trokken echter enige activiteiten de aan-

dacht r In juni 1973 o?itotond lichte beroering rond de ophef f ing

van de Connissie Ko'bben. Heer dnn een korte discussie en dan

nog alleen door de direct bij deze Comndseie betrokken Moluk-

kers, leverde de opheffing niet op. De rïolukse jongeren, van

begin af aan al sceptisch over de to ts tandkoming en de even-

t u-e l s resultaten van de Commissie, lieten nauwelijkr, enine

reactie horen. Een belangrijke reden hiervan v/as voorts dat

de diverse Molukse jongerengroeperingen, ondanks de y.ovcfilste

poging daartoe, er opnieuw niet in geslaagd waren een zeker

samenwerkingsverband te creëren, J3nigo weken £clci3on werd,

neaet de reeds bec-taande, zei is p n n niouv/c jpn/yCren- j roopcr i nj:

opgericht, het Volk&front GO.I^SA. De 7 c- b e v; R ̂  i D i? is cpc;ericUt

door pro^ri-.-ss.i av> üolu'cse junioren a^K-cmrtiG uit nes t^andf



De doelstelling van GGH^xSA is om in. ds Molukken een rcvnlutic

te ontketenen en het i-iolukso volk in Nederla-.J. o;/i te L-L.'ï^on

tot een revolutionaire volksmacht. Tevens v;il i:JO;IB3A hot drug- •

gebruik en de algehele criminaliteit var; l;oluk>ors bsstr.i j den.

Met hot naderen van het debat in de-Tweede Kamer op 30 en ^1

augustus 197-3 over de Molukse problematiek, lijkt er echter een

einde aan de rust van de achterliggende? maande», gekomen,,

Ec-n e (5 rut e oor-zaak v/aren de verwikkelingen rond h?t Inspraalc-

.orgaan Welzijn Molukkers. Het als achtergrond hot voornemen v^n

de Nederlandse regering dit orgaan, dat thans nog alleen uit

Molukkers bestaat, in belangrijke inate te herstructuersK, werd

op 19 augustus 1973 in Uierden een buitengev;con congres v^n öe

Badan Per«atuan gehoudon.

Unaninra be^lcot liet congres een resolutie aan t R nt-,7ien die

inhiuld, dat de betrekkingen met üe Nederlandse overhoud Bon-

den worden bevroren indien de Nederlandse regering- haar voor-

nemen wet betrekking tot het Inspraakorgaan Mol::-i j H Molukkers

xou uitvoeren.

Onderworp op de congresagenda vormde voorts öe discussie over

een te houden demonstratie wanneer de Twsede Kamer op 30 augus-

tus a.c. KOU besluiten in to KtomiJien in G t het beleid van de

Nederlandse regering, zoals voorgesteld in de "i-iolukkonnota".

Concrete afspraken wanneer deze demonstratie aal v/orden ge-

houden en v/ie haar zal organiseren, v/e reien echter nog niet

gemaakt.

Voorts kwam tijdens "het congres naar voren dat i:owcl de Badan

Pcrsntuan als IL* activiteiten gericht op het aan-

knopen van betrekkingen in het buitenland zullen stimuleren.



,

f.I «. J'iiri i... ri"'1 . ;. 'v r-c^, i v / 1 ^H, "'r^

Ka de Co. , .:'r. ji ,:• 'kibbon i 6 opf ; rheven , li j lct _L*^" er,

no^r u^.!.i in act vi ."Inucin, voor ^epor t^er i te ai j n' om in -he t

b ü i t e n l ' - T ' d bot ro ' i i ' . in^cn aaa t;': knopen.

Nas:>t Cc. I . - j ]uksc iL- ic ' iu . r ; o n d orne ia a n echter ook enkele Molukse

joj-r .eï-d; po;,in^tn in d ia richtliir.,

K'cuxr c-":tfc '."jrioc'n Ir ip.odoeld b e t r e f t list hierï

In o ver l c/, l ï i ' j i -zi.].: ' ' 'c-ibinet" heef t ^Ü* bta lo ten , dat

tv,'nr v .-ai 7,i jn "niiii s l s r?" iu de herfs t var. 19?B naar do Verenig-

de Stater. ?,ullcn r o i K s n om alcaar <3e Algcriene Vergadering van

ce Vorcn ipce I'ïatios b i j te t.'orien. Uo tv/ea "kabinetsleden" sou--

cltn i n n o t f n t r ach ten in de V.?J. contac ten te loggen.

Voorts h e f f t _J7_ . o f f i c i ee l z i jn goedlceuranc gehecht

óun de ü o t i v i t e - i t e n va;i de 3a(1;ui Psi'satnan 0:1 dooi' :;icspl van c-sn

in ïieclorliaid te houden en door de l'ol-ukkerc to orrjar. iPeren ïri-

bunafi.1. het K.M.S . - s t rex 'an in internat ionaal verband te propa-

geren.

Tot instel l ing van dit Tribunaal drt zich zou moe ten uitspreken

ovor de politieke acpiraties van ds Molulckcr-s in. Nederland en

de rechtitiatigl'ieid va.n do 2,M.S.-proclamatie, wc-r d besloten

op een bijcenkorist in V/cs=t-3prl i jn , v/aar van 16 tot 18 juni

1978 een congres van "Vierde Wereldlanden1 1 werd (jphoudcn.

Dit congres ver d bijgewoond door eer, delegitio V P I I de 3at?an

Porsatuan onder leiding van , _LL—



De hiervoor opgesomde buitenland activiteiten nullen,

zoals gewoonlijk, de hoop wel weer doen opleven.

Daar echter de kans van slagen dezerzijds zeer Gering

worclt geacht, moet rekening gehouden v/orden net nieuwe

frustratiegevoelena.

/

tue 1973.


