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ACTUALISERING VAN DE SITUATIE MET BETREKKING TOT DE
MOLUKSE GEMEENSCHAP IN NEDERLAND
(Informatie afgesloten op 23 februari 1999)

C
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1. Inleiding

De ontwikkelingen in Indonesië sinds najaar 1998 hebben de Molukse gemeenschap
in Nederland niet onberoerd gelaten. In brede kring is men zich ervan bewust dat de
realisering van het aloude ideaal van een zelfstandige Republiek der Zuid-Molukken
tot de mogelijkheden behoort. Tegelijkertijd moet overigens wel worden vastgesteld
dat het draagvlak voor het uitvoeren of ondersteunen van gewapende activiteiten ter
verwezenlijking van de RMS gering is. Ook ontbreekt daarvoor de infrastructuur,
zowel op de Molukken als hier te lande.
Deze notitie actualiseert op onderdelen de notitie "Het effect van de ontwikkelingen
in Indonesië op de Molukse gemeenschap in Nederland" van l februari 1999, die in
paragraaf 2 kort wordt samengevat. Het actuele dreigingsbeeld (23 februari 1999) is
ongewijzigd ten opzichte van het dreigingsbeeld geschetst in de vorige notitie.

2. Ontwikkelingen op de Molukken en in Nederland

In vergelijking met Irian Jaya, Atjeh en met name Oost-Timor moet op de Molukken
worden gesproken van een doorgaans afwachtende houding ten aanzien van het
onafhankelijkheidsstreven. De Molukkers aldaar geven over het algemeen weinig
blijk van interesse in de politiek en leken zich tot voor kort zelfs grotendeels te
identificeren met Indonesiërs. Het breed gedragen vermoeden dat de onlusten op
Ambon en andere eilanden zijn georkestreerd door krachten vanuit met name Java,
zou echter kunnen leiden tot een hernieuwd streven naar zelfstandigheid en tot een
opleving van separatistische tendensen. Voor het eerst sinds lange tijd zijn er dan ook
weer op muren gekalkte letters RMS verschenen.
Ook het onafhankelijkheidsideaal van in Nederland woonachtige Molukkers is door
de sociale en politieke onrust in Indonesië nieuw leven ingeblazen. Steeds vaker komt
het RMS-ideaal ter sprake en bij sommigen is de bereidheid om voor de
onafhankelijkheid van de RMS te strijden toegenomen. Autonome ontwikkelingen op
de Molukken kunnen dan ook als een katalysator fungeren voor het ontplooien van
activiteiten hier te lande. Omgekeerd echter kan het ontbreken van concrete
initiatieven op de Molukken zelf remmend werken op eventuele activiteiten vanuit
Nederland.

3. Politieke situatie in Indonesië



4. Recente gebeurtenissen in Nederland

Naar aanleiding van de voorvallen op diverse eilanden van de Zuid-Molukken is er
binnen de Molukse gemeenschap in Nederland enige roering ontstaan, die zich
hoofdzakelijk uitte in positieve actievormen.
Zo werd op 19 en 20 februari een (matig bezochte) benefietvoorstelling gehouden op
het Haagse Malieveld. De opbrengst daarvan is bestemd voor de door de onlusten
benadeelde broeders en zusters op de Molukken. Een dag later vond in Alphen aan
den Rijn een stille tocht plaats, die mogelijk in de nabije toekomst een vervolg zal
krijgen in andere plaatsen. Beide manifestaties verliepen, zoals ook door de BVD
werd verwacht, rustig.

Eerder al vond een manifestatie plaats van Molukse jongeren, die van mening zijn dat
zij zich niet alleen minder afhankelijk moeten opstellen van de eerste generatie, maar
ook van de tweede, de activisten uit de jaren zeventig. Op 30 januari kwamen, op
uitnodiging van de Molukse jongerenorganisaties Pemuda RMS-Zeeland en de GMM
(Gerakan Mena Muria), ongeveer 120 Molukkers in de leeftijd tot dertig jaar bijeen
in Barneveld. Circa 40 dertigers moesten buiten wachten tot het officiële gedeelte
voorbij was. De bijeenkomst verliep rustig en werd slechts ontsierd door een groepje
van vijftien jongeren uit Assen, dat een fellere strijdvorm - ook buiten de Molukken -
voorstond. De dagvoorzitter ontnam hen echter het woord.
Hoewel eerdere pogingen om de jongeren van de derde generatie te mobiliseren op
niets uitliepen, hoopten de organisatoren met deze manifestatie de belangstelling voor
een actieve betrokkenheid bij de RMS-strijd te bevorderen. Daarin lijkt men redelijk
geslaagd.

Op 4 februari was sprake van een incident toen het politiebureau in Ridderkerk werd
gebeld met de mededeling dat er een confrontatie te verwachten was tussen Molukse
moslims en christenen. Christelijke Molukkers zouden voornemens zijn de moskee in
Ridderkerk in brand te steken. Mocht daar bewaking zijn dan was de moskee in
Waalwijk een alternatief.!

Je politie zorgde voor verscherpt rijdend
toezicht en er werd flink geïnvesteerd in nader onderzoek. Daarbij werd spoedig
duidelijk dat het hele verhaal een canard was.

5. Dreiging

De teloorgang van de traditionele gezagsstructuren, alsmede de afbrokkeling van het
aanzien van de oudere generaties binnen de Molukse gemeenschap in Nederland,
vormen een risicofactor. Onder jongeren heerst grote onvrede over het gebrek aan
daadkracht bij de gevestigde Molukse organisaties. Enkele tientallen Molukkers tonen
verbaal hun bereidheid gewelddadige (verzets)activiteiten ten behoeve van de
realisering van de RMS te organiseren of deze daadwerkelijk te ondersteuner

)e overgrote meerderheid van de Molukkers is overigens van mening dat
veranderingen op de Molukken weliswaar nodig zijn, maar dat de vrijheid voor de
bevolking aldaar niet vanuit Nederland bepaald, laat staan bevochten, moet worden.
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