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- 2De reactie op de Molukken-nota
De publicatie van de regeringsnota over de problematiek
van de Molukse minderheid geeft een verdeelde reactie te
zien in de Molukse gemeenschap.
Leidende figuren uit de Zuidmolukse gemeenschap spreken
enerzijds van een duidelijke nota, anderzijds wordt de procedure, volgens welke de nota tot stand gekomen is, als teleurstellend ervaren.
Zuidmolukse jongeren uit Assen reageerden in eerste instan
tie terughoudend op de nota en gaven te kennen eerst een
diepgaande studie van de nota te willen maken. De zeer
jeugdigen uit het Noorden hebben zich critisch uitgelaten.
MANUSAMA is van mening, dat eerst de leden van het "kabine
de nota uitvoerig moeten bestuderen, om tot een gezamenlijk
standpunt te komen.

Aanslag op
Op zondag 29 januari j.l. 's-avonds laat in Den Haag is eei
aanslag op het leven van de Zuidmolukse leider
gepleegd.
is "ex-minister van onderwijs"
in het "kabinet" MANUSAMA en zou in gezelschap van vier
andere vooraanstaande ^uidmolukkers binnenkort voor een
oriëntatiereis naar Indonesië reizen.
Aanwijzingen wie de daders van deze aanslag zouden kunnen
zijn, zijn nog niet voorhanden.
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1, Aanslag op
In reacties over de aanslag op de heer
hebben ver*
schillende vooraanstaande Molukkers uitgelaten, dat berichten in de pers afkomstig van de Indonesische Ambassade,
wel eens het motief voor deze daad konden zijn geweest.
Noot: De Indonesische Ambassadeur heeft verklaard, dat
elke Molukker die naar Indonesië en de Molukken
reist, het B.M.S.-ideaal dient te vergeten.
In Molukse kringen denkt men ten aanzien van de herkomst
van de daders aan twee groeperingen, te weten:
a. de eigen radicale achterban;
b. pro-Indonesische Molukkers.
2.
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Meldingen over acties
In de afgelopen week was een meer onrustige sfeer merkbaar onder de radicale Molukse jongeren. Een en ander
uitte zich door een toegenomen aantal meldingen over actieplannen, die tot heden echter laag konden worden geëvalueerd.
Naar aangenomen wordt is deze sfeer het gevolg van de toegenomen onvrede over zowel de "Molukken-nota" als de
oriëntatiereis van de groep
.
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Geruchten over Molukse acties

Enkele vertegenwoordigers uit de Molukse gemeenschap
in Vaassen hebben de Burgemeester van Epe medegedeeld
niets te voelen voor een verhuizing naar nieuwbouwwoningen. Hierdoor zal, refererend aan de moeilijkheden die plaatsvonden in de herst van 1976, met de
mogelijkheid rekening moeten worden gehouden, dat dé
verdere ontruiming van het woonoord tot nieuwe ongeregeldheden kan leiden.
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Molukse woonwijk in Vaassen
Evenals de vorige week is het opnieuw enigszins onrustig
geweest in de Molukse woonwijk in Vaassen.
Een aarftal nieuwbouwwoningen werd door Molukkers bezet,
waardoor de werkzaamheden van de Rljks Gebouwen Dienst
vertraging hebben ondervonden.

Tegen het eind van de week was de rust in het "kamp"
weergekeerd.
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In de Molukse gemeenschap circuleren geruchten dat
Molukkers in het noorden van het land opnieuw pogingen
in het werk stellen contacten te leggen" met buitenlandse
mogendheden.
Onder andere zou Vietnam weer genoemd zjjn.
Op donderdag 2 maart j.l. zijn in het kader van de
renovatieplannén opnieuw enkele barakken van het Molukse woonoord te Vaassen afgebroken.
Hoewel enige Molukkers-donder wie aanhangers van
- een dreigende houding aannamen,
heeft geen geweld plaats gevonden.
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1.

2, Momenteel onderzoeken enkele Molukkers de mogelijkheden
om in de nabije toekomst een groep Molukse studenten,
verbonden aan de Pattimura Universiteit op Ambon, in
het kader van de dialoog naar Nederland te laten komen.
Ken wil trachten voor deze groep studiefaciliteiten in
Nederland te verkrijgen.
J. Ter voorbereiding op een gesprek met enkele Nederlandse
bewindslieden, heeft het Molukse Inspraakorgaan vrijdagavond 10 maart j.l. in het Jaarbeurscongrescentrum te
Utrecht een vergadering gehouden.
Aangenomen wordt,.dat onder meer gesproken is over de
"tegennota", die het Inspraakorgaan binnenkort de
Nederlandse regering wil doen toekomen. •
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Bezetting Provinciehuis
Op maandag, 13 maart 1978 te circa 1O.15 uur werd door
drie Molukkers uit Assen het Provinciehuis, gelegen aan
de Europaweg in Assen bezet»
In de eerste uren van de bezetting werd door de zwaarbewapende Molukkers gericht geschoten op iedereen, die
zich in de nabyheid van het Provinciehuis bevond. Hierbij vielen enkele gewonden te betreuren»
Kort na het begin van de actie werd één der gegijzelden
door de bezetters gedood. Syn lichaam werd uit het raam
geworpen.
In de nacht van maandag op dinsdag kwamen de bezetters
met enkele Molukkers in het wykgebouw Pattimura te Assen
tot overeenstemming om een tweetal onderhandelaars te
vragen. Deze onderhandelaars brachten op dinsdagmorgen
te circa 07.^5 uur een bezoek aan het Provinciehuis dat
zij enkele uren later weer verlieten met het bekende harde
standpunt van de bezetters.
Ha 1^.00 uur werd de totale situatie zo critiek geacht,
dat het commando werd gegeven een einde te maken aan
de actie, hetgeen geschiedde door de speciale eenheid
van het Korps Mariniers,
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Stemming in Assen en Bovensmilde
Op dinsdag 11» maart heeft van 13.00 tot 1^.00 uur in het
gebouw Pattimura te Assen een bijeenkomst plaatsgevonden,
die bijzonder goed werd bezocht.
Volgens uitlatingen van enkele Molukkers die aanwezig
waren, was de stemming over hetgeen in het Provinciehuis
plaatsvond bijzonder gedeprimeerd en zelfs wanhopig.
Ook de jongeren zouden het onbegrijpelijk hebben gevonden
dat deze actie heeft kunnen plaatsvinden op een tijdstip
dat er over diverse maatschappelijk/sociale en culturele
zaken werd onderhandeld.
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Het

Politiek Forum

,'.. • •

Op het congres van de Badan Persatuan van 1J/1**- augustus
1977 werd de instelling van het Politiek Forum aangekondigd. Via dit orgaan zouden jongeren inspraak moeten krijgen in het beleid van MANUSAMA.
Na maandenlange moeizame onderhandelingen is het Politiek
Forum thans nagenoeg gerealiseerd.
Er bestaat bjj de diverse vertegenwoordigers nog slechts
ontstemming over het feit,, dat MANUSAMA zijn Veto zou kunnen uitspreken over' bepaalde voorstellen van het Politiek
Forum.

Dit i. : Lj'; bes Laat u i t 2 b lx»
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1. Congres Badan Persatuan
Op zaterdag 1 april 1978 vond in Moordrecht het jaarcongres van de Badan Persatuan plaats.
Als belangrijkste punt stond de verkiezing van het hoofdbestuur op de agenda.
Hoewel tijdens het vorig jaar gehouden congres van de
Badan Persatuan besloten was de leeftijdsgrens voor actief
en passief kiesrecht te verlagen, om daardoor de jongeren
meer mogelijkheden te geven hun eigen candïdaten te kiezen,
zijn de bestaande electorale procedures var kracht gebleven
Andere punten die op het congres aan de o: de kwamen waren:
- een verzoek vanuit het congres om per grzin een bedrag
van ƒ 50,- te schenken voor de verdediging van de drie
bezetters van het Provinciehu is in Assen.
Een voorstel om een permanent fonds voor dergelijke activiteiten in te stellen werd afgewezen.
- een oproep aan het congres om tijdens de herdenking van
de R.M.S.-proclamatie op 25 april a.s. in groten getale
naar Den Haag te komen.
De afgevanrdigden uit Assen hebben het hoofdbestuur van
de Badan Persatuan verzocht op 25 april in Den Haag een
demonstratie te mogen houden.
Nadat dit verzoek was afgewezen, heeft 'lë delegatie uit
Assen zijn ontstemming laten blijken, doo.r op te merken,
dat Assen de proclamatie zelfstandig denkt te vieren.
- een besluit om de installering van het Politiek Overlegforum van in het bijzonder jongeren, opnieuw uit te stellen. Dit in verband met meningsverschillen omtrent de
concept-statuten van dit forum.
2. Arrestaties in Assen
Vanaf maandag 3 april 1978 zijn in Assen circa 30 Molukkers voor verhoor aangehouden, waaraan zich ongeveer een
tiental nog in voorlopige hechtenis bevindt.
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De redenen van deze arrestatie zijn:
- de ongeregeldheden in september 1977 in Assen, tijdens
de processen inzake de terreuracties van mei/juni 1977«
- de overval op een benzinestation en de moordaanslag op
een taxichauffeur begin van dit jaar.
Als gevolg van deze arrestaties in Assen is thans sprake
van een geïrriteerde sfeer.
In de nacht van 3 op k april werd reeds met molotovcocktails gegooid in de binnenstad van Assen.

Pit stuk bestaat uit 2 blz.
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1« Verwikkelingen in verband met

25 april

1978

Onder de Molukse bevolking in het Noorden van Nederland was er
in de afgelopen weken sprake van een zeer gespannen situatie,
die zich uitte door een groot aantal meldingen over agressief
Moluks gedrag en geruchten over nieuwe gewelddadige activiteite
In een aantal berichten wordt "gehint" op mogelijk te ondernemen activiteiten tijdens de manifestatie in de Houtrusthallen
in Den Haag e
Een aantal Molukse jongeren zou de intentie hebben om uit ongenoegen over de Molukse leiding en de slecht functionerende Molukse organisatiestructuren zekere activiteiten jegens ir. MANU
SAMA te ondernemen. Ook zouden Molukse jongeren voornemens zijn
het bezoek aan Den Haag van de oudere Molukkers die dag te verhinderen.
Dat inderdaad fysiek geweld zal worden gebruikt is niet denkbeeldig, maar zal voornamelijk afhangen hoe de stemming tijdens
de manifestatie wel zal zijn. Rekening wordt gehouden met de
mogelijkheid, dat bij te hoog opgelopen emoties, ongeregeldhede
zouden kunnen plaatsvinden.

2. Aktiviteiten
In de afgelopen weken heeft
diverse Molukse wijken
in Nederland bezocht en daar lezingen gehouden. Tijdens deze bc
zoeken heeft hij onder meer uitgelaten, dat hij met de boodscha
uit de Molukken is gekomen, dat de Molukkers in Nederland één
sterk front moeten vormen.
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Voorts zou hij hebben verklaard, dat hij volgens het Molukse
staatsrecht boven "president" HANUSAMA staat en naar eigen
goeddunken kan handelen*
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1, Herdenking K.H.S.-proclamatie op 25 april 1978

In het weekend van 22/23 april is in de Molukse woonwijken een brief verspreid die is opgesteld door Molukse
ex-terroristen van december 1975 en mei 1977»
De brief bevat onder meer een oproep aan het Molukse
volk om zich uit te spreken tegen recente ontwikkelingen
binnen het R.M.S.-streven zoals:oriëntatiereizen naar
Indonesië en de Kolukken door zogenaamde intellectuelen;
de dialooggedachte en de verintellectualisering van de
R.M.S.-strijd.
In de brief is een citaat van wijlen dr. Chr. SOUMOKIL
opgenomen die heeft gezegd: "Ken kan niet naar volmaakte
kennis streven, zoals onze leiders doen."
Volgens de opstellers van de brief wist SOUMOKIL, dat volmaaktheid niet te realiseren was en moest hij noodgedwongen
de wapenen
ter hand nemen om zjjn doel te bereiken.
Noot: Haar aangenomen wordt, zal deze brief de bestaande
conflicten tussen jongeren en ouderen ten zeerste
aanscherpen. Bovendien worden de Molukse jongeren
min of meer aangespoord tot nieuwe terroristische
activiteiten.
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1. Herdenking R.M.S.-proclamatie op 25 april 1978
Zowel te Den Haag als te Nijmegen, waar respectievelijk de
MANUSAMA- en de TAMAELA-groepering de R.M.S.-proclanatie
hebben herdacht, waren in vergelijking met het vorige jaar
aanzienlijk minder Molukkers .bijeengekomen. In Den Haag lag
het aantal aanwezigen zelfs circa 2000 lager.
In beide plaatsen hadden de herdenkingen een rustig verloop. Naar alle waarschijnlijkheid als gevolg van het beperkte politie-optreden tegen de Molukse ordedienst, de
K.P.K., is een - ook van Molukse zijde verwachte - confrontatie Molukkers-politie, met mogelijk ernstige gevolgen op
het terrein van de openbare orde, uitgebleven.
Tjjdens de bijeenkomst heeft de Molukse leiding nauwelijks
enige critiek van Molukse jongeren ondervonden, hetgeen
wel het gevolg was van de afwezigheid van veel jongeren.
Vier radicalen uit Assen hebben weliswaar getracht het
woord te nemen; dit werd echter voorkomen door ingrijpen var
de Molukse ordedienst.
Het thema van ir. HANUSAMA's rede stond in het teken van
de concessieloze voortzetting van het streven naar een onafhankelijk en volledig souvereine Republik Maluku Selatan.
Meerdere Molukse sprekers hielden de aanwezigen voor, dat
gebruik van geweld ter nastreving van hun ideaal een niet
te rechtvaardigen zaak is.
Ook viel tijdens de bijeenkomst te beluisteren, dat er bij
de Molukse leiding de wens heerst de eenheid in de Molukse
gemeenschap te bevorderen.
Over het algemeen droeg de 28e herdenking in de Houtrusthallen een enigszins "mak" karakter en werden geen belangrjjke uitspraken of voorstellen gedaan.
2. Geruchten over Molukse actie
In de afgelopen week werden wederom meerdere berichten ovei
mogelijke Molukse terreuracties ontvangen. In tegenstelling
tot enige weken geleden, toen veel meldingen uit de noordelijke regio afkomstig waren, circuleren thans ook elders in
het land geruchten over acties of worden bedreigingen aan
instanties geuit.
Overleg met andere bij terreurbestrijding betrokken instantie
leidde in sommige gevallen tot een evaluatie die bepaalde
bewakingsmaatregelen tot gevolg had.
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1. Ontwikkelingen onder de Molukse .longeren
Op zaterdag 6 mei 19?8 hebben vertegenwoordigers van verschillende Molukse jongerengroeperingen in Vught besprekingen gevoerd, bedoeld om eenheid onder de jongeren te bewerkstelligen.
Het resultaat van dit jongerenberaad, dat later deze maand in Krimpen a/d IJssel zal worden voortgezet, was dat bestuursleden van
Pemuda Masjarakat en de Susunan Pusat Pemuda de mogelijkheden van
een fusie nader zullen onderzoeken.
Voorts ligt het in de bedoeling bij de Nederlandse regering een
schriftelijk protest in te dienen naar aanleiding van de afwijzende beschikking van het Ministerie van Justitie op de asielaanvraag
van de Holukker
Bovendien zou men voornemens zijn te protesteren tegen het grote
«•***! «whotrtin***
2. Ihtfrrttatienalfr-mattifeetatic i»
Molukse jongeren uit Assen hebben het voornemen op zaterdag 20 mei
'aanstaande een internationale forumdag te organiseren.
Behalve een aantal Molukse groeperingen zullen verschillende buitenlandse organisaties voor deze manifestatie worden uitgenodigd.
Het zou hierbij gaan ora vertegenwoordigers van jongerenorganisaties
uit de Sowjet-Unie, Australië en Zweden, alsmede de in West-Duitsland opererende Gesellschaft für bedrohte Volker.
De manifestatie, waarvan het thema nog niet bekend is geworden,
zal worden voorgezeten door professor
, die deel uitmaakt
van de Internationale Commissie van Juristen in Genève.
3» De Molukse gemeenschap in Assen
Onlangs is door Molukkers uit Assen een organisatie opgericht, de
Badan Inti Kesedjahreraan Rajat Maluku Selatan (vrij vertaald:
Kerngroep Welzijn Molukkers), waarin participeren de Wijkraad, de
Kerkeraad en de Stichting Pattimura.
Het doel van deze nieuwe organisatie is om onder andere in samenwerking met de lokale overheid maatregelen te nemen, die gericht
zijn op een verbetering van de sociale positie van de Molukkers
uit Assen.
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1. Fretelin-manifestatie in Moordrecht
In samenwerking met Molukkers uit andere d£len van Nederland,
hebben Molukse jongeren uit Moordrecht voor zaterdag 20 mei
1978 in Moordrecht een landelijke manifestatie georganiseerd
met als thema "Indonesië en Oost-Timor".
Voor deze manifestatie zijn een groot aantal Molukse groeperingen uitgenodigd, terwijl ook het Indonesië Comité Nederland voornemens is een vertegenwoordiger te sturen.
2.

3» Geruchten over Molukse acties
Wederom werden in de afgelopen week berichten ontvangen over
mogelijke Molukse terreuracties. Opnieuw was de berichtgeving
afkomstig uit het noorden van het land.
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Weekbulletin Molukfcers

Nr. : 19

20 mei t/m 26 mei 1978
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Nr.: 1.368.1*31*

Moluks nazorg-team
Reeds gedurende enige tijd is in Assen en Boven-Smilde een
Moluks nazorg-team actief, dat zich tot taak heeft gesteld
de familieleden van de vorig jaar bij de Molukse acties omgekomen terroristen te begeleiden*

Dit stuk bestaat uit 2 blz.
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1» Algemeen beeld
In de afgelopen week werd een sfeer van afnemende spanning binnen de Molukse gemeenschap waargenomen.
Berichtgeving over mogelijke nieuwe Molukse terroristische
activiteiten bleef nagenoeg uit, terwijl ook op het politieke terrein geen bijzondere gebeurtenissen de aandacht trokken. Tekenend was bijvoorbeeld, dat het debat
over de Nederlandse regeringsnota betreffende de problematiek van de Molukse minderheid in Nederland behoudens
een telegram van het hoofdbestuur van de Badan Persatuan
tot geen enkele reactie leidde*
Niet geheel onaannemelijk wordt geacht, dat de huidige
impasse een reactie is op de toch wel turbulente ontwikkelingen op divers terrein gedurende de eerste maanden
van dit jaar. Enerzijds kan de behoefte zijn ontstaan aan
een stuk interne rust voor de Holukkers om "tot zichzelf
te komen", anderzijds worden er de laatste weken, voornamelijk door meer gematigde Molukkers recreatieve activiteiten ontplooid die erop gericht zijn een groot deel
van de Molukse jeugd actief bezig te houden. Deze activiteiten ondervinden een behoorlijke weerklank.
Aangezien het hierboven omschreven beeld een momentopname betreft en zich een situatie voordoet die enige
analogie vertoont met fase-ontwikkelingen in het verleden, kan nog geenszins gesteld worden, dat er momenteel
een kentering ten goede plaatsvindt.
Slechts geringe incidenten dan wel gebeurtenissen die
de licht ontvlambare emoties van de Molukkers kunnen
doen aanwakkeren, kunnen dit beeld volledig doen veranderen. Te denken ware in dit verband aan mogelijk opkomende gevoelens van wraak ter gelegenheid van de aanstaande
11-juni-herdenking (beëindiging terreuracties van 1977).
Ook de procesvoering op 15 juni 1978 tegen de drie bezetters van het Provinciehuis te Assen zou opnieuw voor
een zekere agressieve dadendrang kunnen zorgen.
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In de onderhavige verslagweek werd de tendens van afnemende spanning, die zich vanaf medio mei begon te
manifesteren, verder voortgezet en trokken slechts
enige minder spectaculaire aangelegenheden de aandacht•

Herdenking op 11 juni 1978
Op initiatief van de ^usunan Pusat Pemuda en Perauda
Masjarakat werden vorige week voorbereidingen getroffen voor de herdenking op 11 juni van de in 1977 omgekomen zes Molukse treinkapers. Hoewel de organisatoren
getracht hebben de herdenking een landelijk karakter te
geven was de animo om deze gebeurtenis in Assen bij te
wonen tamelijk gering.
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Slechts circa 1.000 Kolukkers, voornamelijk afkomstig
uit de woonwijken van Assen en Bovensmilde, aangevuld
met enige sympathisanten uit de 'onmiddellijke omgeving
woonden de zeer rustige herdenking en aansluitende
mars naar de begraafplaats bjj.

Proces tegen de drie bezte"e>s van het Provinciehuis
Op donderdag 15 en vrijdag 16 juni zal in Assen het proces tegen de drie bezetters van het Provinciehuis (1J/
14> maart 1978) worden gehouden.
In tegenstelling tot eerdere procesvoeringen tegen Molukse terroristen is er ditmaal sprake van een geringe
belangstelling. Slechts familieleden en enkele vrienden
uit Assen hebben verzocht het proces te mogen
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1. Proces te^en bezetters Provinciehuis
Op donderdag 15 en vrijdag 16 juni 1978 heeft in Assen
het proces plaatsgevonden tegen drie Molukkers, die op
13 en 1*t maart 1978 het Provinciehuis bezetten.
De belangstelling van Molukse zijde voor dit proces was
gering.
Slechts op de tweede procesdag werd door een dertigtal
Molukse jongeren vreedzaam gedemonstreerd.
Door h"et landelijk overkoepelend orgaan van Molukse
jongeren in Nederland (£>~.P.P.) werd tijdens deze demonstratie een pamflet verspreid.
In de tekst wordt onder neer gesproken over de mogelijkheid, dat meer gewapende acties zullen plaatsvinden,
indien de ontwikkelingshulp aan Indonesië niet zal worden stopgezet.
Opmerkelijk is, dat in dit pamflet geen enkele propaganda
voor het "R.K.S.-streven" wordt gemaakt*
2.

3. "Kabinet" HANÜSAHA
Ha het aftreden van Mr.
, "minister" van buitenlandse zaken in het "kabinet" van ir. 1-5ANU3AMA, werd
voorgesteld de Molukse 'regering in ballingschap" op1
korte termijn raet twee of drie jonge Molukkers uit te
breiden.
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Oriënt at i ere i zen
De holukse jongerengroepering, het Zuidmoluks Sevrvjdingsfront, heeft in een verklaring meegedeeld, de zogenaamde
oriëntatiereizen van Holukkers naar Indonesië in het vervolg als verraad aan de H.M.o. te aullen beschouwen.
Deze stelling heeft ook in de jongereneenheidsbeweging
de ü.p.P. enige steun ondervonden en tevens verdeeldheid
veroorzaakt•

Dit stuk bestaat uit 1 blz.

tfeekbulletin

Holukkers

2k t/m 30 juni 1978

Nr.: 1.368.

Commissie
Het uittreden van vier Molukkers uit de Commissie
heeft tot op heden, 3 juli 1978, weinig of
geen beroering teweeg gebracht in de Molukse gemeenschap.
Ook van de jonge generatie Molukkers werd (nog) geen
negatieve reactie vernomen.
In het verleden hebben juist deze jongeren de Commissie
- indirect resultaat van een Molukse terreuractie - vanaf het begin gebagatelliseerd en regelmatig als een "zoethoudertje" bestempeld. Hun verwachtingen ten aanzien van deze commissie zijn nimmer
hooggespannen geweest.
In het huidige sfeerbeeld behoeft de ontbinding van
de Commissie, gelet op het uitblijven van reacties in
de eerste dagen, niet als een sterk negatieve factor
te worden beschouwd.

Dit stuk bestaat uit 1 blz.
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Weekbulletin Kolukkers

Nr.: 26

8 t/m 'ik juli 1978

Nr.:

Het Inspraakorgaan V/elzi.ln Kolv.kkers
Ds. METIARY, voorzitter van de Badan Persatuan heeft zich
kritisch uitgelaten over het verzoek om reacties, gedaan
aan 70 Molukse personen en organisaties, tersake het verder functioneren van het Inspraakorgaan.
DB. i-ïETIAFcY is van oordeel, dat de aangeschreven Molukse
wijkraden en stichtingen niet afzonderlijk op het veraoek
van de minister ino^en reageren, aangezien de Badan Persatuan Let vertegenwoordigende lichaat.i van de Molulise gemeenschap ie.
De komende weken v;il ds. KSTIAHY met de diverse regio's
overleg plegen over deze aangelegenheid.

Dit stuk bestaat uit 1 blz.

WSKKBULLSTIN HOLTJKKEHS

Nr. : 2?

15 t/m 22 juli 1978
Nr.: 1.368.

Crematie
Tijdens de c re mat i e plechtigheid van de heer
, heeft
een aantal leden van de Molukse ordedienst, K.P.K., in
de aula van het crematorium in uniform een erewacht gevormd.

Dit stuk bestaat uit 2 blz.
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22 t/m 28 juli 1978

Kr.: 28

Nr.: 1.36c
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Voornorcens vnn Kolukkérn in Assen on te verhuizen.
Vrij kort na afloop van de provinciehuiKbesetting iïi assen
(13/1^ maart 19?8) circuleerde in de üolukse wijk aldaar
het gerucht» dat een aantal gezinnen de wijk zou willen
verlaten en zich elders in Assen - geïntegreerd in de
Nederlandse gemeenschap - zou willen vestigen.
De nagenoeg pernanent heersende spanning in de Molukse'
woonwijk zou hiervan de oorzaak zijn.
Later is gebleken, dat oen aantal gezinnen zich voor
nadere informatie heeft gewend tot de Stichting 'woningbouw
Assen.
Noot: Of effectuering van deze voornemens gerealiseerd zal

worden, hangt er in sterke nate van af of er een
• contingent woningen voor deze Mo*lukkers beschikbaar
is.

Dit stuk bestaat uit 1 blz.
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29 juli t/m k augustus 1978

Nr.: 29

Nr.: 1.368.
Arrestaties op de Kolukken
In diverse nieuwsmedia werd in de afgelopen week melding
gemaakt van arrestaties van R. M. S. -aanhange r s op de ïlolukken.

De berichten zouden
bevestigd zijn door ooggetuigen
uit Nederland die recent een bezoek aan de Molukken hebben
gebracht.
In de media wordt tenslotte gemeld, dat als gevolg van de
arrestaties onrust is ontstaan in de Molukse gemeenschap
in Nederland.
Noot: a. Van officiele zijde werd nog geen bevestiging van
bovenvermelde berichtgeving ontvangen.
b. In de Molukse gemeenschap wordt - zij het in
beperkte kring - wel ever deze arrestatie gesproken.
Tot nerkbare onrust heeft dit echter nog niet geleid.

Dit n t u k bestciat uit

1 bla.
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Dit
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19 t/n 25 axtgustus 19?3

/

Kr.;

Kr

Het congres van de Kolukse eenheidsorganisatie, de
Persatu&n, gehoxxden op zaterdag "19 augustus in 'wierden, kende
een rustig: verloop. Ve.n ondcrXin^e verdeeldheid of ernstige
kritiek op de Molukae leiding was ge on tsprake. Integendeel,
het gehele congres .schaarde zich achter de twee resoluties
die voorgesteld werden:
a« indien het Inspraakorgaan ïïelaijn I-ïolukkers van gemengde
saweustelling gaat worden, nullen de betrekkingen reet de
Nederlandse overheid worden "bevroren";
b. getracht zal worden - op initiatief van ir.
de Tweede Kamer ertoe to bcv/egen een parlementaire enquoto
te doen laten instellen, v.-aarbij het recht op aelfbeschikkin
voor de Molukkers centraal moet staan.
Hoot: Enkele daf":en na het congres hebben een aantal proIndonesische i-'olukse groeperingen aich van deze resolutie
gedistanciëerd .
Tijdens het concres werd eveneens het onderwerp demonstratie
naar voren gebracht. Ir. MnNUSjinA zelf drong aan op massaal
protest indien de Tweede Kamer sich conformeert aan het
beleid en de steil in r.naiae van het kabinet, zoals neergelegd
in de zogenaamde "Kolxikkennota". Het congres reageerde hierop
niet afwijz-end.
Tot heden werd echter slechts bekend dat een Molukse delegatie
voornemens is op 29 augustus aanstaande de Tweede Kanervoorzitter, de heer A. Vondeling, een (troot aantal haxidtekenin
aan te bieden. Van voorbereidingen vcor een £*"Ote demonstratie
is nietc bekend £.eVi'°rden.
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Jongeren Volksfront
In het Molukse maandblad "Tjen.^keh" «vorcit ineldinc gercci.n^ t van
de oprichting van eon Revolutionair Volksfront v:\ progres
Molukse jongeren uit verschillende ben!,ruMide politieke
groeperingen en verenigd in GOillOBA (naar. van een r-'-yticche vonel
op het eiland Ccrarn) .
üen vnri de doelstellin.f*en van het Volksfront is o. TI in de KolwUhei
een revolutie te ontketenen er: in overeenstemming daarmee hot
Molukse volk in Nederland otn 1 2 buigen tot een revolutionaire
Volksmacht. De aanleiding tot het oprichten van een dergelijk
front wordt gevonden in de heersende in pao e e in de Molukse polit:
Een zestiental meest bekende en vooraanstaande Molukse jongeren
maakt deel uit van de kerngroep van GOlfïJDA.

Dit stuk bestaat uit 1 blz.
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26 augustus t/m 2' september 1978

Nr.: 1.368.

1. Kamerdebatten op 30 en 31 augustus
De Molukse gemeenschap in Nederland heeft naar is gebleken, nauwelijks of geen aandacht besteed aan de Kamerdebatten op '30 en 31 augustus 1978. Slechts op de dag
voor de aanvang van de debatten heeft een kleine Molukse
delegatie onder leiding van ds.
(lid van de
"groep
", die in februari 1978 Indonesië bezocht)
aan de voorzitter van de Tweede Kamer, dr. A. VONDELING,
1300 handtekeningen aangeboden.
Ook na de debatten werden uit de Molukse gemeenschap
(nog) geen reacties vernomen, die blijk gaven van een
grote betrokkenheid bij de huidige ontwikkelingen.

Dit stuk bestaat uit 2 blz.
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V/EEKBULLETIN MOLUKKJJRS
17 t/m 23 september 19?8
Nr.: 1.368.431*

Hongerstaking van Molukkers
De hongerstaking van tien Molukkers in het Huis van Bewaring
te Arnhem, aangevangen op zondag 1? september 19?8, vond op
donderdag 21 september 19?8 navolging bij drie Kolukkers in
het Kuis van Bewaring te Zutphen.
Het initiatief van deze actie is uitgegaan van de Molukse
gedetineerden in Arnhem,die in een schrijven aan de
gevangenisdirectie uiteen hebben gezet dat zij hun actie pas
zullen beëindigen, wanneer "aandacht wordt geschonken aan de
rechtvaardige eisen van het Molukse volk".
De actievoerders verklaarden voorts dat zij zin zullen
distanci'êren van iedere activiteit in de gevangenis, zoals
sport, werk, contact met de reclassering, etc.
Aan de hongerstaking nemen elf Kolukkers deel die zijn
veroordeeld terzake criminele delicten. De twee overige
deelnemers waren betrokken bij een Molukse terreuractie,
te v/eten de bezetting van de Provinciehuis te Assen in
maart 19?8.

Voor het weekend van 23, 2k september werd getracht om door
niddel van het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers meer "bijstar
te verkrijgen, daar waar het de sociaal/maatschappelijke
kant van de zaak betreft.
Vooralsnog ondervindt de actie echter weinig weerklank.
Zowel de Molukse loiding als enkele politiek winder extreme
jongeren zijn van oordeel dat deze groep "criminelen" een
oneigenlijk gebruik maakt van de R.H,S.
Noot: Hedenochtend, 25 september 19?8, werd bekend dat de
hongerstakers in Zutphen hun actie in het afgelopen
weekend hebben beëindigd. In Arnhem v/ordt de hongerstal:
door nog slechts 6 Molukkers voortgezet.

stuk bestaat uit 1 blz.

V/EEKBULLETIN MOLÜKKERS
2k t/ra 30 september 19?8
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Nr.: 37

Nr.: 1.368.43^

1. Algemene situatie
In de afgelopen v/eek is het bijsonder rustig geweest in de
Molukse gemeenschap.
De hongerstaking van 13 Molukkers in de gevangenissen van
Arnhem en 3utphen, die duurde tot 27 september, heeft weinig
weerklank ondervonden.

Dit stuk bestaat uit 1 bis.
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WEEKBULLETIN HOLÜKKEHS

Kr.:

16 t/m 21 oktober 19?8

Nr.: 1.368A31»

Over de afgelopen week zijn er geen bijzonderheden te
melden.

/

J J/

//<
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ƒ

Nr. 1.368.434

1. Bezoek Molukse missie aan Amerika
Op 23 oktober
'minister van
terug van een
op initiatief
leggen.

19?8 keerden
en
voorlichting' in het kabinet van ir. MANUSAMA,
twee weken durend bezoek aan Amerika waar zij,
van ir. MANUSAMA, getracht hebben contacten te

2.

3« Toename kleine terreur in het Noorden
In de afgelopen week werd in de noordelijke regio een lichte
toename van de 'kleine terreur' waargenomen. Personenauto's
in Assen werden beschadigd, twee autobussen en een politiesurveillance-auto met stenen bekogeld, üok zouden voor het
eerst sinds lange tijd weer schoten van vuurwapens zijn gehoo
Voorts werden enkele meldingen over mogelijke terreur-invoorbereiding ontvangen. Vooralsnog konden deze berichten laa
worden geëvalueerd.

Dit stuk bestaat uit 1 blz.
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Nr.: k2.

Nr.: 1.368.^

1. Molukse tentoonstelling in Assen
De Protestants Christelijke Molukse Jongerenvereniging, de
P.P.K.M., heeft in de week van 21 tot en met 28 oktober 1978
in Assen een tentoonstelling gehouden over de Molukse historie, kunst en cultuur*
Een van de oogmerken van de organisatoren «as te trachten
de sfeer tussen Nederlandse en Molukse bevolking van Assen
te verbeteren* Gezien de grote belangstelling van Nederlandse
zijde lijken zij in die opzet te zijn geslaagd.
Tekenend voor een beter klimaat was, dat alle schoolkinderen
die in mei 1977 enkele dagen werden gegijzeld een bezoek aan
de tentoonstelling maakten*
Slechts enkele radicale Molukkers hebben laten weten, dat
zij tegenstanders van de tentoonstelling waren door het ontbreken van het politieke element.
Uit diverse reacties van Molukkers elders in Nederland is
gebleken, dat ook in andere plaatsen belangstelling voor een
dergelijke tentoonstelling bestaat.

2.

3. Molukkers naar Benin
i

Op 21 november 1978 zal een dansgroep van ^0 Molukkers, allen
behorend tot de TAMAELA-groepering, voor twee weken naar
Benin vertrekken.
In het kader van de jaarlijkse onafhankelijkheidsviering van
de staat Benin zal deze dansgroep op 30 november een culturele bijdrage aan de feestelijkheden leveren.

Dit stuk bestaat uit 2 bis.

k t/m 10 november 1978

Mr
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1 * Ket Politiek Forun
(Badan Perumbukan Politik)
Na een jaar van voorbereiding, is op 28 oktober 1978 uiteindelijk besloten het Centraal Politiek Forum te installeren.
Dit Forum zal in overleg met het "kabinet" van ir. M«nuSAi-lA
het politieke beleid aoeten gaan bepalen, met dien verstande
dat ir. MANU5AHA de adviezen van het Forum niet als bindend
behoeft te beschouwen.
Van de zeventien personen die deel zullen gaan uitnaken van
het Centraal Politiek Forum zullen er vijf benoemd worden door
het hoofdbestuur van de Badan Persatuan.
De twaalf overige leden zullen afgevaardigd worden door de
drie reeds bestaande "Sejionale Forums".
Eet ligt in de bedoeling dat het Centraal Politiek Forun
- dat merendeels uit jongeren zal gaan bestaan - op 1 januari
1979 «net haar werkzaamheden zal beginnen.

- 2-

- 2-

3» TAI-tAZLü-aanhang neemt a£ !
Het aantal sympathisanten van "president" C\.HA£LA ZOM ds laatste msanden sterk verminderd zijn.

De oorzaak hiervoor zou ligzen in het feit dat ÏAl'AJiJlA zijn
toezeggingen inzake de erkenning van de R.H.3. door meerdere
Afrikaanse staten niet kan nakomen.
Voorts werd vernomen dat T.UiAELA nu zou overwegen financiële
steun te vragen in het buitenland.

Dit stuk bestaat uit 1 blz.
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Overlijden van I«J. TAMAELA.
°P 63 jarige leeftijd is op 27 november 1978 in Benin
overleden "generaal" Isaac Julius TAMAELA.
TAMAELA noemde zich naast ir. J.A. MAIïUSAMA "president"
van de Vrije Republiek der Suidrnolukken.

In septenber 19^9 scheidde
hij zich af van de KAliUSAlI/i-organisatie en richtte zijn
eigen beweging op, de "Missie-Militer A.t'.H.M.S.".
Belangrijkste reden van deze stap was, dat hij vond dat
MAMUSAMA zich in zijn activiteiten teveel op Nederland
richtte. TAÜAELA huldigde de opvatting dat de toekomst
van de R.K.S. lag in het aanknopen van betrekkingen in
het buitenland.
TAHAELA heeft een achterban die circa 20 procent beslaat
van de in Nederland verblijvende Molukkers (35«COC).
De meest kenmerkende .organisatie binnen zijn groepering
is de zogenaamde "comnando-groep". Tot voor enkele jaren
trokken deze commando's de aandacht door hun eeiiniformeer'
optreden.
In september 1976 slaagde TAMAELA in sijn pogingen om in
het buitenland betrekkingen aan te knopen. Kij v;erd erken
door de Westafrikaanse staat Benin. Tot op heden heeft hi
aan zijn eerste buitenlandse "contact" geen verdere uitbo
kunnen geven. Vanwege de marxistische/leninistische
signatuur van Benin herdoopte TAMASLA zijn beweging in
1976 in de "Revolutionaire^ Partij Siv/a-Liiaa".

- 2-

- 2-

In het afgelopen jaar liep de aanhang van TAKASLA sterk
terug. Naar alle waarschijnlijkheid is dit een gevolg
van de forse financiële bijdragen die van zijn achterban
werden gevraagd ten behoeve van het instandhouden van een
soort hofhouding en de vele reizen niet zijn "regering".
Behalve in 1970, toen de aanval op de residentie, van
de Indonesische Ambassadeur in Vïassenaar werd uitgevoerd
door TAMAELA- en MAKUSAMn-aanhangers, heeft de TAUA2LAgroepering zich onthouden van gewelddadige acties, zulks
op uitdrukkelijk bevel van TAM^iLA die vond dat de Kolukk
zich diendal te houden aan de in Nederland geldende regels
en wetten.
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Eet Revolutionaire Jongerenfront "GOEEBA".
De nieuwe Molukse jongerenorganisatie"GCKi;BA" v/aartoe de kerngro'
in juni 197'- al de eerste aanzet gaf heeft in de afgelopen maand'
een steeds duidelijker structi;ur gekregen. Heer dan andere jonge:
organisaties die in de afgelopen jaren een meestal kortstondig
bestaan hebben geleid, lijkt "GCEI3A" wel bestaansrecht te hebbe:
De goede onderbouw van de or^anisriti^-structuur is het gevolg va:
de inzet van een aantal politiek tamelijk goed geschoolde ra.dica
Kolukkers,

Dit stuk bestaat uit 2 blz.
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Overlijden van "generaal" I.J» TAKASLA
Op zaterdag 16 december 19?8 is het stoffelijk overschot van de
in de tfestafrikaanse staat B3HIÏÏ overleden Molukse leider TAKAELA
op de luchthaven Schiphol gearriveerd.
De kist v/erd in ontvangst genomen door circa 500 Molukkers, waarva
een klein aantal in uniform gekleed was.
TAMAELA zal op woensdag 20 december in Vaassen worden begraven.
Tijdens de begrafenisplechtigheid zal een aantal leden van de
Molukse ordedienst» de Commando's, in uniform de laatste eer bewij
Molukse woonwijk Moordrecht
Sedert enkele weken is de sfeer in de Molukse' woonwijk Moordrecht
onrustig en de relatie met de plaatselijke politie verslechterd.
Na een aantal valse boameldingen zijn enkele Holukkers overgegaan
.tot persoonlijke bedreiging van de plaatselijke postcommandant
van de Rijkspolitie.
De Politie beraadt aich over eventueel te nemen maatregelen.
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In de afgelopen week heeft zich een aantal zaken voorgedaan die
in combinatie aanleiding geven tot een wat minder positieve inschaling over de stemming binnen de Molukse gemeenschap dan gedurende een langere periode daarvoor het geval is geweest.
1 . StemminKtnakerir1 in Assen/Bovensmilde
In het Kerstweekend van 23/2^ december 1978 werden in Assen en
Bovensmilde op straten en muren B. M. S. -leuzen geschilderd. Bovendien werden op een aantal deuren de foto's van de in juni 1977
omgekomen Molukse treinkapers bevestigd voorzien van de volgende
tekst:
"Onze helden van de R. M. S., die voor land en volk zijn gesneuveld.
Onze helden van de H. M. S., die hun leven lieten, opdat het volk
wakker geschud wordt om de strijd te blijven voortzetten. Wij moeten niet alleen aan onszelf en aan ons gezin denken en er niet onverschillig tegenover staan met de gedachte, dat anderen het wel
voor ons zullen doen".
N. B.: Door middel van de bovenomschreven activiteiten wordt de herinnering aan de acties uit het verleden en de daarbij betrokken "helden" levend gehouden. De laatste zin is een duidelij]
oproep tot het uitvoeren van nieuwe acties..
2. Protest telegram van de Badan Persatuan
Op 27 december 197S zond de Badan Persatuan een nota aan de Nederlandse regering met daarin de eist dat Nederland en Indonesië alsnog aandacht schenken aan de H. M. S. -problematiek. Bij negatie daarvan konden nieuwe acties worden verwacht.

3. Inschatting door de Gemeentepolitie Assen
De Inlichtingendienst van de Gemeentepolitie Assen heeft te kennen
gegeven, dat men niet bepaald gerust is over de huidige situatie
in Assen, hoewel zij daarvoor geen concrete aanwijzingen heeft.

