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C (gj.0 ) nr.:

Aan : gjrg

Betreft : Landelijk Actie comité Z.M.*ers i.o.

Bijl.:

Op 22.10.1976 werd
vernemen:

het Tolgende

Het Landelijk Actieeomite Zuidmolukkers i.o. zal op 23.K
1976 een pamflet doen uitgaan waarin vooral Nederlanders
worden opgewekt zich solidair te verklaren met Molukkers
e.e.a. n.a.T. de recente gebeurtenissen in het Molukse
woonoord te Vaassen.
In dit kader zal er een bijeenkomst worden gehouden op
zaterdag 13 november a.s. van 10.00 uur tot l4.00 uur in
een zaal van hotel SMITS aan de Vredenburg te utrecht.
De hoofdbesturen van de Badan Persatuan, Pemuda Masjara-
kat en P.P.K.M, zullen uitgenodigd worden om een
waarnemer te sturen.
Voorts zullen van Molukse zijde aanwezig zijn de heren
ir. MANUSAMA en Mr. DROfESSEN.

Initiatiefnemers van dit comité zijn de heren WIELIHOA
Cex-gegijzelde van de wijster-trein) en KHOTJÏ (secreta-
ris van de St. Door de Eeuwen Trouw)
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b. d.
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Aan : CPÖ

Betreft : Landelijk Actie Comité Zuid Molukkere (L.A.C.),

Bijl.:

Op 23-11-1976 werd
het Tolgende vernomen.

Op 13-11-1976 werd het L.A.C, opgericht.
Hiervan werd telegrafisch mededeling gedaan aan de
Voorzitter van de 1e en 2e Kamer en aan de
Minister President
Het concept actie programma van het L.A.C, bestaat
uit tien punten.
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Verbinding: 19.

~No. 815/76 ZM. Datum: 15 november 1976,

Betreft: Landelijk Actie Comité Zuid-Molukkers.

T. a.v. Dhr.

Op zaterdag 13 november 1976 te 10,00
uur vond in de Meierijzaal van het café-restau-
rant Hoog-Brabant in het winkelcentrum Hoog-
Catharijne te Utrecht de oprichtingsvergadering
plaats van de Nederlandse actiegroep Zuid-Moluk-
ken. Initiatiefnemers tot deze vergadering ware]
de heren K.F, WIELENGA - ex-gegijselde uit het
gij selingsdrama' Wij ster - en G. KNOT, voorzitter
van de Stichting Door De Eeuwen Trouw.
Directe aanleiding tot die oprichting wa* min of
meer de recente gebeurtenissen in het Zuid-Molu]
barakkenkamp Vaassen, waar een aantal Zuid-Molu]
kers terecht en onterecht door een grote politii
macht uit hun barakken werd verwijderd. De ini-
tiatiefnemers waren van mening, dat door dit
politie-optreden - geëntameerd door de Nederlani
se regering - een explosieve situatie was ont-
staan met betrekking tot de Zuid-Molukse proble-
matiek. Mede daardoor achtten zij de tijd rijp <
te komen tot de oprichting van een actiecomité
van Nederlanders, die niet alleen begrip hebben
voor de Zuid-Molukse zaak, maar die ook willen
proberen in woord en daad solidair te zijn met
het Zuid—Molukse volk, zonder zich overigens te
mengen in de interne problemen van de Zuid-Molu]
kers.
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Alleen het verbeteren van de verhouding tussen
Nederlanders en Zuid-Molukkers is het doel.
Deze vergadering werd bezocht door ongeveer
150 personen, zowel Nederlanders als Zuid-Molu]
kers. De Stichting Ddtor De Beuwen Trouw had aai
ongeveer 100 sympathisanten een uitnodiging
voor deze oprichtingsvergadering gestuurd»
Onder de aanwezige Zuid-Molukkers bevonden
zich vertegenwoordigers van de Badan Persatuan
de Pemuda Masjarakat en de Vrije Zuid-Molukse
jongeren, o.a. werden opgemerkt:
Ir. MANUSAMA - president RMS in ballingschap.
Mevr. SOMOUKIL, weduwe van de eerste president
Drs. M.P. MUAL - vice-voorzitter van de BPHMS.

E. APOÏÏNO - namens de Vrije Zuid-Molukse jonge-
ren.

Deze Vergadering werd voorgezeten door de heer
WIELENGA, achter de bestuurstafel gesecundeerd
door:

B. APONNO.
Ir. MANUSAMA
G,
Mr. H. W. J. DROSSEN - verdediger van de trein-

kapers.
Te omstreeks 10.45 uur opende de voorzitter
WIELENGA deze vergadering. In zijn inleiding
gaf hij een beknopt overzicht van de geschiede
nis van het Zuid-Molukse probleem. Hij stelde,
dat de Nederlandse regering vanaf 1950 in gebr
ke is gebleven deze zaak naar behoren op te
lossen. Zoals de Zuid-Molukkers tot nu toe zij
behandeld is ronduit schande, om geen sterkere
term te gebruiken. Met de oprichting van dit
comité, wil men trachten die blaam weg te neme
Het comité* heeft daarom 10 geboden opgesteld -
welke zullen worden opgesomd door de heer KNOT
om de relatie tussen Nederlanders en Zuid-Molu
kers te verbeteren. Uit deze tien geboden lich
te hij drie hoofdpunten:
1. De Zuid-Molukkers moeten weten, dat zij in

Nederland niet alleen staan. Zij moeten uit
hun isolement worden gehaald. Bij provoca-
ties van Nederlandse zijde moeten de Zuid-
Molukkers gesteund worden en dient men te
zorgen dat de zaak niet escaleer.̂
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2. Het Landelijk Actie Comité moet de verant-
woordelijke Nederlandse politici er van
overtuigen dat de Zuid-Molukkers strijden
voor een rechtvaardige zaak,

3. Het Landelijk Actie Comité wil een brug slae
tussen Nederlanders en Zuid-Molukkers.

Na deze korte inleiding werd het woord gegeven
aan de voorzitter van de Stichting Door De
Beuwen Trouw, de heer G. KNOT.
KNOT stelde allereerst de vraag: "Waarom een
nieuw actiecomité en wat is de verhouding tot
de Stichting Door De Eeuwen Trouw." Wat laatste
betreft, het bestuur van de Stichting staat
bijzonder positief ten opzichte van dit initia-
tief, evenals trouwens alle organisaties die te
maken hebben met de Zuid-Molukse zaak. KNOT
stelde dat hij alle mogelijke steun en mede-
werking had gekregen om op persoonlijke titel
mee te werken aan de oprichting van het lande-
lijk actie comité. Om alle misverstanden te
voorkomen, voegde hij er aan toe besloten te
hebben geen funktie te aanvaarden in dit nieuwe
comité. De heer uit Groningen
was daarom bereid de funktie van secretaris-
penningmeester in het voorlopig bestuur op ziel
tenemen. Een belangrijker vraag was echter:
Waarom een Landelijk Actie Comité en waarom nu
In de afgelopen jaren zijn we steeds sterker
geconfronteerd met de vraag of men iets voor
de Zuid-Molukkers kon doen, maar wat ? Het zijr
dit soort signalen geweest, die er tenslotte
toe hebben geleid, niet langer af te wachten,
maar zelf het initiatief te nemen tot de opricï
ting van een cpmité. Zn de tweede plaats is
daar als directe aanleiding de kwestie Vaassen.
Het ronduit schandalige optreden van de Neder-
landse autoriteiten, heeft niet alleen de woede
gewekt van de Zuid-Molukkers, maar ook van vee]
Nederlanders. We moeten daarom de Zuid-Molukkei
het gevoel geven, dat niet alle Nederlanders
zich van hen hebben gekeerd. Dat is één der
doelstellingen van het nieuwe comité. Een derde
punt is het terechte verwijt van de Zuid-Moluk-
kers, dat er in Nederland voor alle mogelijke
volken en groepen een actie-comité bestaat. Er
bestaat echter geen comité voor de Zuid-Molukke
Met dit comité doen we daarom een beroep op die
megnsen.die het zichzelf niet -gemakkelijk wille
maken, 'die naast de Zuid-MolukEers willen gaan
staan en die volledig begrip hebben voor de oor
zaken van hun boosheid.
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Een vierde punt tenslotte is, dat met dit comité
een bundeling tot stand gebracht moet worden, met
die Nederlanders, die zich actief willen inzetten
voor het Zuid-Molukse volk. Het was daarom ver-
heugend te zien, dat reeds op deze vergadering
diverse veriJjenwoordigers aanwezig waren van reeds
bestaande plaatselijke comitées. Met deze mensen
moet verder gewerkt worden, want van hen kan
geleerd worden. Tot zover het program van actie.
Tenslotte eindigde spreker met een beroep te doer.
op de aanwezige Nederlanders, de komende acties
te doen slagen. Hoe sterker de actie, hoe breder
het bereik en hoe groter de kans op succes, name-
lijk het geweten van de Nederlandse bevolking
wakker te schudden. Tot de Zuid-Molukkers werd
gezegd: "Geef ons een kans om te bewijzen, dat
niet alle Nederlanders onverschillig of zelfs
negatief tegenover Uw zaak staan. Geef ons een
kans om deze actie tot een succes te maken, een
kans om de agressie, de discriminatie, de angst
en het vooroordeel weg te werken en zo te komen
tot een bundeling van alle krachten in het belang
van Uw zaak en de onze. In het belang van zowel
de Zuid-Molukse als de Nederlandse samenleving
in dit land11.
Na deze inleiding las KNOT het program van actie
voor, behelzend tien punten:
1. Het Landelijk Actie Comité* wil in volledige

samenwerking met de Zuid-Molukkers een "terric
rol11 gaan vervullen tijdens de komende verkie-
zingen, bijv. door de vorming van een Nationae
verkiezingscomité 1977.

2. Het Landelijk Actie Comité zal de mogelijkhede
onderzoeken om — zo nodig — te komen tot een
eigen vertegenwoordiger in het parlement om oc
daar het geweten van de Nederlandse bevolking
wakker te schudden en wakker te houden. Bedoe]
wordt geen nieuwe partij, maar wel een verteg*
woordiger - bijv. een Zuid-Molukker met Neder-
landse nationaliteit - om in het parlement de
"terrier-rAl" voort te zetten.

3. Het Landelijk Actie Comité zal proberen om al]
Nederlanders, die achter de Zuid-Molukkers
staan, te bundelen in één sterke organisatie c
daardoor de druk op de Nederlandse autoriteit*
te verzwaren met alle wettige middelen.
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4. Het Landelijk Actie Comité zal in dit ver-
band ook proberen om overal in Nederland te
komen tot vorming, activering of reactive-
ring van plaatselijke comitées, die de
Zuid-Molukse gemeenschappen uit hun isole-
ment willen halen om gezamenlijk de Neder-
landse bevolking de ogen te openen voor de
verantwoordelijkheid, die de regering van
ons land sinds 1930 op zich heeft geladen.
Bijv, door voorlichting op scholen, de zoge
naamde open dagen, projectgroepen, active-
ring en reactivering van bestaande groepen,

5. Het Landelijk Actie Comité zal vaiif nu aler
zijn ten aanzien van provocaties als in
Vaassen en daar onmiddellijk op reageren.
Bijv, kamerleden, raadsleden en pers alarme
ren, bewijsmateriaal verzamelen, klachten
deponeren, inzamelingen organiseren ter on-
dersteuning van de slachtoffers.

6. Het Landelijk Actie Comité zal vanaf nu ook
alert zijn als het gaat om gevallen van
discriminatie en de behandeling die Zuid-
Molukse medeburgers soms ondergaan van de
zijde van de politie en de gemeente autori-
teiten.

7» Het Landelijk Actie Comité zal de ontwikke-
lingen met betrekking tot de Moluks-Neder-
landse Overlegcommissie kritisch volgen. Da
geldt met name voor de vraag wat de Neder-
landse regering bijvoorbeeld gaat doen, wan
neer de aanbevelingen van de Overlegcommiss
weinig positief blijken voor het tot nu toe
gevoerde regeringsbeleid.

8. Het Landelijk Actie Comité zal nagaan welke
juridische stappen kunnen worden ondernomen
wanneer de Nederlandse regering weigerachti
blijft om op te treden tegen provocaties va
de kant van de Inonesische Ambassade, waarn
wordt bedoeld verspreiding van propaganda-
materiaal in woonwijken en het opzetten van
mantelorganisaiies. Dit alles zijn provoca-
ties door een buitenlandse mogendheid op Ne
derlands grondgebied,

9» Het Landelijk Actie Comité zal als deel(tje
van de Nederlandse bevolking een beroep doe
op de Indonesische regering om na te gaan vi
eigenlijk de waarde is van de zo vaak bezor
gen "gevoelens van vriendschap" en verbonde
heid " wanneer daarbij van Indonesische zijd
niet de minste bereidheid zou zijn om tege-
moet te komen aan de in Nederland levende
wens tot een dialoog tussen Indonesië en
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vertegenwoordigers van de Zuid—Molukse samen
leving in Nederland.

10,Het Landelijk Actie Comité neemt tenslotte a
dat de Nederlandse regering het nut en de
noodzaak aal inzien om op zeer korte termijn
te komen tot een gesprek met vertegenwoordi-
gers van het Landelijk Actie Comité over
bovengenoemde en andere zaken.

Nadat de doelstellingen aan de toehoorders ware
medegedeeld werd het woord gegeven aan de ver-
dediger van de treinkapers uit Wijster, de
Haagse jurist Mr. H.W.J. DROESEN.
Mr. DROESEN stelde, dat hij zeer verheugd was
met dit initiatief. Hij kon dan ook van harte
meewerken aan dit initiatief en hoopte dat vele
Nederlanders hem zullen volgen.Hijzelf maakt o.
deel uit van de katholieke vredesbeweging Pax-
Christi, een beweging, die zich in het verleden
o.a. heeft bezig gehouden met de Molukse proble
matiek in Nederland. Dat initiatief is echter
verwaterd, maar hij hoopt als bestuurslid deze
zaak weer van de grond te kunnen brengen om ook
vanuit deze kerkelijke organisatie een appèl te
doen op de Nederlandse bevolking. Met dit initi
tief hoopte hij tevens te bereiken, dat andere
kerkelijke organisaties Pax-Christi zullen volg
Ingaand op de situatie Vaassen, stelde hij, dat
het overmachtig optreden van politie en mare-
chaussee op 13 oktober 1976 in het Molukkenjiainp
in Vaassen als een misdrijf van de staat kan
worden beschouwd. Dit optreden was op zijn mins
ergerlijk. Mr. DROESEN, die als raadgever voor
het comité zal optreden, zei te willen onderzoe
ken of er een strafklacht tegen de overheid kan
worden ingediend.
Als laatste spreker kwam de Zuid-Molukker Etty
APONNO aan het woord» Hij zei zeer gelukkig te
zijn met dit initiatief. Hij was dankbaar dat
dit comité nu werd opgericht en hij hoopte flat
zodoende een hoop onverschilligheid w*rdtwegge-
nomen. Volgens APONNO was de oprichting van het
actiecomité het eerste teken van een doorbraak
in de Nederlandse houding voor het Molukse wel
wee.
Na deze toespraken besloot voorzitter WIELENGA
nu de zaal maar aan het woord te laten om te
kunnen reageren op hetgeen reedÉ naar voren was
gebracht. Uit de zaal kwamen inderdaad diverse
reacties, doch men haakte niet in op het reeds
gestelde,

- 7 -



- 7 -

De mensen die aan het woord kwamen - veelal uil
Maatschappelijk Werkkriógen en Onderwijskringer
beschreven een zelf meegemaakte situatie en
trachtten aan de hand van deze situaties bepaa]
de oplossingen aan te dragen. In grote trekken
kwam het er op neer, dat men de aandacht moet
gaan richten op voorlichting op de scholen,
kerkelijke instanties moet gaan bewerken e.d»
Op al deze reacties reageerde de heer KNOT, die
moeilijk anders kon doen, dan deze suggesties
beamen, waarbij hij wel wilde stellen, dat e,e.
moeilijk realiseerbaar is, daarvoor moet men ir
contact treden met diverse ministeries,
Na# behandeling van de vragen uit de zaal, werc
besloten een korte pauze in te lassen.
Te 13*00 uur werd de vergadering weer voort ge-
zet, met enkele bestuursmededelingen, o.a. hoe
men met het nieuwe comité in contact kan tredei
Deze mededeling werd gedaan door de student

. Hij stelde, dat in verband met de
korte voorbereidingstijd het nieuwe comité' nog
niet kan beschikken over een eigen postbusnum-
mer, hij stelde daarom voor, dat de geïnteres-
seerde mensen zich of vandaag bij het voorlopig
comité kunnen opgeven of schriftelijk op zijn
huisadres, zijnde het adres

Als al de reacties binnen zapt,
zal men een datum voor een volgende vergadering
vast stellen, zodat men eindelijk aan het werk
kan gaan*
Na deze mededeling stond Mr. ftROESEN op en deec
enkele suggesties met betrekking tot de toekom-
stige werkwijze. Hij stelde voor het actiecomil
in aparte groepen op te splitsen, die ieder op
een afzonderlijk terrein zullen gaan werken,
zoals:
Een studiegroep
Een voorlichtingsgroep.
Een actiegroep.
Hierop inhakend, stelde _ , dat bij
de opgave rekening gehouden nfet worden met deze
indeling. Als iemand zich uitermate geschikt
acht voor de studiegroep, moet hij of zij dat
bij de opgave vermelde». Een studiebol zal biĵ i
liever werken in een studiegroep, dan in een
actiegroep.
Na deze zakelijke mededelingen werd het woord j

§even aan twee vertegenwoordigers uit de Zuid-olukse gemeenschap, namelijk aan de heren MUA1
en Ir. MANUSAMA.
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Beiden toonden zich zeer gelukkig met het initia-
tief van het Landelijk Actie Comité*. Ir. MANUSAMA
zei, reeds lang te voren op de hoogte te zijn
gebracht van dit voornamen door de heet WTELENGA.
WIELENGA had hem persoonlijk benaderd en hem di-
rect de vraag gesteld, wat hij van dit initiatief
dacht, hierbij benadrukkend, dat het comité
alleen van start wil gaan, als ook de Zuid-Moluk-
kers bereid blijven voor hun ideaal te strijden.
Dat laatste kon Ir. MANUSAMA van harte toezeggen,
waarop door de heer WIELENGA werd besloten met
het initiatief door te gaan. De Zuid-Molukkers
kunnen van hun kant toezeggen, dit initiatief te
blijven steunen.
Ha deze toespraken werd een eind gemaakt aan-deze
oprichtingsvergadering. Besloten werd nog een twe
tal telegrammen te sturen aan de Nederlandse mini
ster-president Dz& den UIJL en aan de Ambassade
van de Hepubliek Indonesië'. Na wat geharrewar
over de inhoudelijke kant van die telegrammen,
werd besloten het volgende telegram uit te laten
gaan:
"Op zaterdag 13 november 1976 is opgericht het
é̂ttwaa&ds Actie Comité Zuidĵ polukken, dat in woc
en daad soli<ïa"Ir is met de "Zuid-Molukkers en vans
nu het beleid der Nederlandse regering kritisch
en op de voet zal blijven volgen en zonodig actie
zal voeren."
Te 14.00 uur werd deze vergadering gesloten. Hiei
na volgde nog een persconferentie voor de talriji
aanwezige journalisten.
Het was inderdaad opvallend dat zeer veel pers-
mensen deze vergadering met een bezoek vereerden,
van de televisie waamo.a. aanwezig het _NOS j p-urne
met de bekende commentator Prits BOM, een teajdin
van de KRO en de NCRV.

Bijlage: Concept program van actie.

G e z i e
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LANDELIJK ACTIE-COMITE ZUID-MOLUKKEï-1

Eglantier.straat
Postbui.-. 605V
Uroningen

BULLETIN NR. 1 26 november 19?6

Het Landelijk Actie-Comité Zuid-Molukken bestaat inmiddels een halve maand.

Het heeft niet over publiciteit te klagen gehad, maar het is nu de tijd dat

onze plannen worden verwezenlijkt.

Het bestuur denkt daarbij aan een opsplitsing van activiteiten. Landelijke

acties zullen door het bestuur worden georganiseerd, op plar.tsolijk niveau

mooten de werkgroepen aan de slag. Ke-t initiatief .voor de vorming van eon

plaatselijke werkgroep moet door de mensen zelf worden genomen. Daartoe zal

men met elkaar contact moeten opnemen. Bij de op:;.et' van plaatselijke activi-

teiten zal hot L.A.C. - zo nodig - natuurlijk grang behulpzaam zijn, ma.ar

h«t initiatief zal van de mensen zelf moeten konen.. Uit bij/veslol en leden-

lijst blijkt, wie ur bij u in de buurt eveneens actief w i l :-.ijn. '.'e doen een

dringend boroop op u om mot elkn.ar contact op l,e ri.-men.

'Vel wil! on wc graag - t.b.v. onzo admini t-tr.-i l i e - op <K- hoogte blijvv.>n v .-in

nieuw gevormde werkgroepen en te ontplooien ac: Livi ! ei l en.

In sommige plaatsen functioneren reed.'-; - al d̂ .n niet onder auspiciën van

het L.A.C. - werk- en/of contactgroepen. V/ij vragen u om in deze plaatsen

geen nieuwe groep te vormen, maar u bij de bestaande groep aan te sluiten.

Behalve plaatselijke of regionale groepen, -is op 1 ̂  november j.l. ook de

wens opgekomen om te komen tot de vorming van functionele werkgroepen.

Hierbij werd b.v. gedacht aan een onderwijsgroep, die zon moeten bestuderen

in hoeverre binnen het Nederlandse? onderwijssysteem aandacht; zou kunnen wor.

den besteed aan de Zuidmolukse geschiedenis en cultuur. \j<j hebben do heer

A.W. den Boer, docent Geschiedenis te Apeldoorn (zio ledenlijst), bereid ge-

vonden om als coördinator voor deze werkgroep op te treden. Belangstellenden

voor de onderwysgroep kunnen zich rechtstreeks opgeven bij de huer den Boer

of eventueel ook bij het centrale sckretariaat in Groningen.

Tennlotte nog een belangrijke? opmerking: het bestuur van liet li.A.C. !« er in

d<; t)c;r:;to plaats ter omiijr.'-.touriing van uw :^ci i vi t e:i l en ru . - i ! ; ; een jaiort.

o.-rilr.'ili: "ini'orrnatiabak". '7i.lL n l).v. eon Informatieavond organ i :ïi-ren m.a.ar

treden d larbij problemen op (geen spreker, /.veen eoTiL.'iet. nie (. iju uiuioJnJ;ker.':

e.d.), dan zal het L.A.C, u helpen. Hebt u docmnen t.a t.lemat.erianl nodig of

b.v. een film? Neem contact me; t ons op.

Het T,. A.C.-hi-ötuur i;3 er dua in i • eornt.; j>Jaat,'.; ter nJidervsteiming v.an UW

activiteiten <:n /.al in de tweed!) pleit;; optreden aJ.-i coördinerend licluinm



- 2 -

bij de opzet van landelijke activiteiten. Daarvoor is ccn gore geld contact

tussen ons en de werkgroepen nodig en daarvoor is tevens behoefte nan oon

centraal punt, waar inzicht kan worden verkregen in plaatselijke er nndero

activiteiten.

V/e hopen dat dit eerste bulletin iets van onze plannen duidelijk heeft ge-

maakt .

Namens het bestuur,

J.Koster, sekretaris.

S Af r-'WST .'JLLING BESTUUR

voorzitter ,̂ K.F.Wielenga

sekretaris/penningmlJ1 J .Koster

lid/

adviseurs

Wikke hof 2O, Haren U-r)
050 - 3^9188

Eglantierstraat 13i Groningen
- 1177.51 (tusr.cn 13.00-17.00

uur)

P.Tüny y

mr. H.W.J.Droesën

Borborisbtrant >27>, Boven-Smilde

Laan v. Leeuwenstuin ?.'\.
Voorburg

"F.Tutuhatunewa, arts Herestraat 7t Nu rum (Fr)

F.Aponno Kazoi-nostraat 36, Den Hr.ng

N.B.

Het L.A.C, is geen vereniging en-kent daarom ook geen contributie. Toch
hebben veel mensen aangeboden een bijdrage in de kas te storten. Dat is
plezierig, want ons comité kan zonder geld niet veel beginnen. Juist dezer
dagen heeft het L.A.C, een giro-rekening aangevraagd. Het nummer zal in het
volgende -bulletin bekend worden gemaakt, zod-flt u weet waar u met uw vrij-
willige bijdrage heen moet.

J.K.

TELEGjj-AM

Onderstaand telegram werd op 13 november vanuit Utrecht aan de minister-
precidont gezonden. De voorzitters van de ISerste en do Twcn-de Kamer «.-u
hot ANP ontvingen een afschrift.

Mini uti.-r-PrcGident den Uyl
Plein 1813 nr. V5
Dr-ri H'KI j/

Utri.-cliL, 1.5-11-1976. Ondor/nj t(.-konrti;n dol^-n uwe i-xci,i.l.l i.-nl. i o nu-c, il.-it. luMicn
in Utri.-cht werd opgericht het Neder Lnndau Ac t.i u-Corni te /'juid-Mol ukken, d;\
in woord en dnad solidair is met do Zuidmolukkers en vnn/if nu het be'Joid
van de Nederlandse regering met betrokking tot de Zuidmolukkorr, - met in-
begrip van hun politieke doel - kritisch en op de voet, volgt en zo nodig
•ictio onderneemt,

voorzitter J.Koster, sekretaris.



ACD / 31 J. £

datum 21MRI197

CO

b.

d.d.C ( CF )nr.: "T-l- / S <~| ̂ \n : CF

Betreft : Landelijk Actie Comité Z.Molukkers.

Bijl.:

Als bijlage het bulletin nr.2 van de LAC

301A10 - 506622*



LANDELIJK ACTIE-COMITE ZUID-MOLUKKEN

BULLETIN NR. 2

Eglantierstraat 13»
Postbus 6059,
Groningen.
Tel. 050-775613

18 februari 1977

Organisatorische problemen (welk pas beginnend comité heeft die niet?)

waren er de oorzaak van, dat dit bulletin nr. 2 nu pas in uw brieven-

bus ligt. Dat betekent niet, dat het LAG sinds november stil heeft geze-

ten. Integendeel!

Vanuit het LAG werd meegewerkt aan discussiebijeenkomsten over de Zuid-

molukse problematiek, werd informatie verstrekt en werden tal van nieuwe

kontakten gelegd. Ook is er gepraat met autoriteiten, politici en pers-

media.

De voorlopige resultaten zijn dus bemoedigend, maar intussen is wel dui-

delijk geworden dat de groeiende hoeveelheid werk een verdere taakverde-

ling nodig maakt. Dat is dan ook één van de zaken, waar we op 12 maart

a.s. eens met êlkaar over moeten praten. Tot dan J

J. Koster.

U I T N O D I G I N G

voor een landelijke vergadering van het LAG op zaterdag 12 maart a«s,
in de Zuidmolukse woonwijk te Alphen a/d Rijn.

plaats t

tijd;

programma;

organisatie i

Gebouw Stichting "Kapitan Jonker"
Dennenlaan 1
(ongeveer•een kwartier lopen van de station)

14.00 - 17.30 uur

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Toespraak door ir. J.A. Manusama
k. Werkbespreking

(korte pauze)

5, Recente film uit de Zuid-Molukken
6. Sluiting.

- dhr. A.O. Hukom, Vliestroora 102, Alphen a/d Rijn
- dhr. E.W. Krijgsman, Jupiterstraat 38, Alphen a/d Rijn
Tel. 01720-9111̂

FINANCIEN

Het gironummer waarop u met uw vrijwillige bijdragen het werk van het
LAG kunt steunen, luidt als volgt:
Giro 52 99 30 t.n.v. mevr. B. Koster-Patjanan te Groningen.



y
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BESTUUR

- Prof. dr. H. Baudet uit Groningen is toegetreden tot het bestuur.

- Mr. H.W.J. Dröesen heeft meegedeeld te moeten aftreden als adviseur
in verband jnet zijn a.s. benoeming tot officier van justitie te Utrecht.

- Mr. W.G.A. Kousemaker uit Breda, die de heer Dröesen zal opvolgen als
advokaat van de Zuidmolükkers, heeft eich bereid verklaard ook het
adviseurschap op zich te nemen.

- De journalist F. Huizinga uit Hilversum is toegetreden tot het bestuur.
Hjj zal de "public relations" gaan verzorgen,

TELEGRAM

Onderstaand telegram werd op 26 januari j.l. verzonden aan de Commissie

van Overleg Zuidmolukkere-Nederlanders ("Commissie-Kobben"), p/a Ministerie
• . . : ' . ' -

van Justitie te 's-Gravenhage:
*

Het Landelijk Actie-Comité Zuid-Molukken heeft met grote verontrusting
kennis genomen van berichten, dat de Indonesische ambassade weigert
visa voor vakantiereizen naar de Zuid-Molukken te verstrekken aan
Zuidmolükkers, die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort inge-
volge de Wet Verbetering Positie Molukkers van 9 september 19?6
(Stb. 468) , . . ; :

Het LAG erkent weliswaar het recht van elke regering om bepaalde1
buitenlanders niet toe te laten, maar is daarentegen overtuigd van de
onrechtmatigheid die schuilt in een beleid waarbij enkel en alleen hét
bezit van een ripta bene officieel Nederlands reisdocument tot cri-
terium wórdt.

Een dergelijk beleid is naar de mening van het LAG niet alleen discri-
minerend, maar ook in ieder opzicht strijdig met de zo vaak bezongen
vriendschappelijke betrekkingen. Bovendien wakkert de ambassade op
deze manier de onlustgevoelens onder de Zuidmolukse jongeren opnieuw

. aan», • " : • : - . . . - , _

'Hét LAC doet daarom een dringend beroep op de door de Nederlandse
regering ingestelde Commissie"Overleg Zuidmolukkers-Nederlanders.om
onmiddellijk stappen te ondernemen waardoor aan deze toestand een
einde wordt gemaakt.

Landelijk Actie-Comité Zuid-Molukken̂

K.Wielenga, voorzitter

J.Koster, aekretaris

Afschriften van het telegram werden gestuurd naar de Nederlandse regering,

de Zuidmolukse Leiders, de Indonesische ambassade en de pers.

VOORLICHTING . . , .

Ten behoeve van voorlichtingsaktivi'teiten werd..dv-or het LAC een stencil

gemaakt over doel en aktiviteiten van ons comité. Deze stencils (zie

pagina 3) zijn verkrijgbaar bij het sekretariaat.



LANDELIJK A£PTË;COMITE_ZÜID-MOLTIKKEN

(L.A.C.)

V/AT IS HET LAG?

Het LAG werd op 13 november 19?6 in Utrecht opgericht met als doel alle
Nederlanders die in woord en daad solidair willen zijn met de Zuidmoluk-
kers, te bundelen tot één daadkrachtige organisatie. Het LAG ontplooit
zijn aktiviteiten in samenwerking met de Zuidmolukkers zelf.

WAT WIL HET LAG?

Het LAC wil het beleid van de verantwoordelijke Nederlandse autoriteiten
en instellingen met betrekking tot de Zuid^olukkers kritisch en op de
voet volgen en overal waar de Zuidmolukse belangen in de knel komen of
dreigen te komen aktie te ondernemen. Eén en ander met gebruikmaking
van alle wettige middelen,

Bovendien streeft het LAC ernaar om overal in Nederland te komen tot vor-
ming, aktivering of reaktivering van plaatselijke werkgroepen, die de
Zuidmolukse gemeenschap uit haar isolement willen halen om gezamenlijk
de Nederlandse bevolking de ogen te openen voor de verantwoordelijkheid,
die de regering van ons land sinds 19^0 op zich heeft geladen. Middelen
daartoe zijn: voorlichting op scholen en verenigingen, informatie -stands,
"open dagen", vorming en stimulering van studie- en projektgroepen,
filmvertoningen, informatie aan de pers etc.

Tenslotte wil het LAC alert zijn als het gaat om gevallen van diskrimina-
tie en de behandeling die Zuidmolukkers soms ondervinden van de zijde van
de Nederlandse autoriteiten. Gedacht wordt daarbij aan het alarmeren en
informeren van volksvertegenwoordigers en pers, het verzamelen van be-
wijsmateriaal, het deponeren van klachten, het organiseren van protest-
manifestaties etc.

WIE ZIJN HST LAC?

voorzitter: K.F. Wielenga, Haren

sekr ,/penningm . : J. Koster, Eglantierstraat 13 te Groningen
tel. 050 - 77?613

leden: P. Tuny, Boven-Smilde

prof. dr. H. Baudet. Groningen

adviseurs: mr. Jï.W.J. Droesen^ Voorburg

F. tutuhatünê~Wi^ arts, Burum (Fr)

F. Aponno, 's-Gravenhage

HOE KUNT U HET LAC

Door onderstaande bon in te vull'en en te zenden naar het sekretariaat
van het LAC, Postbus 6059 te Groningen.

Ondergetekende: _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ - _ - - - - _ (naam)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - (straat)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - , _ . . (woonplaats)

O wenst te worden betrokken bij de aktiviteiten van het LAC.

O meldt zich aan als donateur van het LAC voor een bedrag van ƒ
per jaar. Giro 52 99 30 t.n.v. mevr. B. Koster-Patjanan te Groningen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (handtekening)



ACD /. 3 J r, yjf
datum 16 ME119? 7

CO

b. d.

C ( CFO ) nr.:

Aan :

Betreft :

d.d. J 6 MEI 877

Openlijke critiek op MANTJSAMA

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen.

werd op lJt.Jf.1977

Na alle eerdere, van verschillende zijde, op MANUSAMA
uitgeoefende critiek, heeft nu ook het Landelijk Actie
Comité Z.M. (LAG) hiertoe haar steentje bijgedragen

301A10 - 506622*



ACD
é

datum O 4 NOV. 19? 7

CO

b. d.

C ( CFO ) nr.:

Aan :

Betreft :

d.d. NOV. 1977
CF/2>

het L.A.C.

Bijl.:

Het navolgende werd op 27-9-1977 vernomen

Het L.A.C, heeft een kantoor gevestigd te Groningen
aan de Verlengde Hereweg

301A10 - 506622*



ACD
r «

datum HOEC1977

CO

b. d.

r. : J J/ d.d. \ OEG. 1977C ( CFO) nr.

Aan

Betreft : Forum-dag centrum Pattimura te Assen

Bijl.:

Op 11-11-1977 werd
navolgende vernomen:

het

In samenwerking met de P.S.P organiseert het LAG op
12-11-77 een forum-dag in gebouw Pattimura te Assen.
Thema: RMS, wat nu ....

hoe verder.

301A10 - 506622*



__ 1
C (CFO ) nr.: "T- o? j l l

Aan : CFB

Betreft : LAG

ACD

datum

CO

b.

10MEI1978

d.

d.d.
09 ,978

Bijl.:

Op 2-3-1978 werd •

nomen:
het volgende ver-

Het LAG gaat zich in districten vormen.
Drie districten: Noord, Zuid en West.

Op 18 maart 1978 te 11.00 uur houdt het LA.C in Pattimura
een vergadering c.q. discussie over de Begeringsnota.

Men overweegt om v66r 25-̂ -78 een demonstratie in 's-Graven-
hage te houden.

301A10 - 506622*



datum OUÜG.1978

CO

5Lb. d.

C (CTO ) m.:

Aan : CFB

Betreft : L.A.C.

L 4 AÜU. 1978

Bijl,

Op 15.6.78 werd
het volgende vernomen:

Open brief aan de Nederlandse Regering van het L.A.C,
d.d. 2.6.78 betreffende het "spreidingsbeleid t.a.v.
de in woonwijken gevestigde Molukse gemeenschappen".

Een schrijven waarin de geplande LAG-vergadering van
10.6.78 in Pattimura wordt uitgesteld (zie bijlagen.

301A10-729017F-69



LANDELIJK COMITÉ
(LaC)

.ekretdriaat: Postbus 6059, Groningen.

rivé-adres sekretaris:
..-:. Krijgsman,
üpiteretraat 38,
Iphen a/d lïijn.
•el. 01720-9111**.

&».
"

Groningen, 2 juni 1973

Open brief aan de Nederlandse Regering.

Het Landelijk Comité Zuid-i .olukk en, LaC, dat zich op louter raensenrechte-
lijke overv/e gingen achter het verlangen der Zuidmolukkers stelt, die er-
kenning nastreven van hun recht op zelfbeschikking, en zich daarnaast ten
doel stelt de verstoorde relatie tussen Nederlanders en -Zuidmolukkers
hier te lande te verbeteren, acht het zijn plicht U zijn ernstige veront-
rusting kenbaar te maken over de berichten, als zou U voornemens zijn
over te gaan tot een spreidingsbeleid ten aanzien van de in woonwijken
gevestigde iiolukse gemeenschappen.

Het LaC raeent, dat een dergelijk beleid onmenselijk is.
Hoewel de gronden van deze mening evident zijn, acht het LaC het nuttig
deze hierna te foriaulere'h.

1. Collectieve maatregelen, gericht tegen een groep mensen, waarvan
slechts enkele leden zich volgens de Nederlandse wetten hebben misdra-
gen en die daarvoor bovendien individueel zijn of worden gestraft,
zijn discriminerend en op grond daarvan te veroordelen. Dit wordt in
ons land dan ook steeds gedaan, Liet name wanneer zulke het buitenland
betrof t.

2. Tot welke ontstellende effecten collectieve maatregelen kunnen leiden
heeft recent verleden overtuigend bev/ezen in de periode 1933-19̂ 5»
zowel als daarna.

3« Natuurlijk acht ook het LaC situaties als die, welke in Duitsland
hebben bestaan, in het Nederland van de zeventiger jaren vollcoraen on-
denkbaar. Desalniettemin acht het zich verplicht de uo gelijke parallel
te signaleren.

.̂ Indien inderdaad sprake is van een z.g. Spreidingsbeleid, dringt zich
de vraag op, wat de maatregelen zullen zijn indien het voorgenomen
beleid niet aan de verwachtingen beantwoordt, of erger nog reacties
binnen de Zuidmolukcc gemeenschap in ilederland oproept.

5. Het is geenszins ondenkbaar, dat een falend beleid oorzaak v/ordt van
escalerende acties en reacties, zoals die zich in Nederland reeds heb-
ben gemanifesteerd; gebeurtenissen als in Vaassen, Assen en Bovensiailde
zijn daarvan duidelijice voorbeelden.

6. •.•/ at gebeurt er, wanneer de Zuidmolukkers zich niet schikken in het door
de legering uitgestippelde beleid? Overmatige potiële acties? haatre-
gelen in de geest van die, welke door de Hoer Joekes als wenselijk zijn
aangegeven? Gedwongen repatriëring naar Indonesië wellicht?

Het LaC wil er zich voorshands van overtuigd houden, dat de Regering met
de hoofdzaak van de bovengegeven overwegingen kan meegaan en dat zij dan
ook niet werkelijk voornemens is tot de in de publiciteit aangekondigde
uaatregelen te besluiten, noch tot iets dat daarop direct dan v/el indirect
zou kunnen neerkomen.

Met verschuldigde hoogachting,

w. g. E.1.'. Krijgsman.
(secretaris)



ï-ANDELIJK_CgMITE_ZUID-MOLyKKEN

Contact-adres Regio-Noord,

Paul Bakker,
Troelstralaan 2^7,
Aaaen.
Tel.: 05920 - 15722.

Groningen, 6 juni 1978,

P

L.S.,

Tot onze grote spijt moeten wy de geplande LaC-vergade-

ring die op zaterdag 10 juni a.s. in Pattimura zou

worden gehouden, tot nader orde uitstellen.

Organisatorische problemen en moeilijkheden met de

films uit Duitsland zjjn de voornaamste redenen van

uitstel.

Met vriendelijke groeten,

P.Bakker.



/ fff.
datum 11 SLR 197 8

d.

r: i <P/C (CFO ) nr:

Aan

Betreft : Politiek asiel

SEP. 1978

Bijl.:

Op 10-7-1978 werd het navolgende vernomen

Als protest tegen het niet verlenen van politiek asiel
aan is de LAG een handtekeningenactie begonnen,
waarvoor zij lijsten in de verschillende Molukse wijken
verspreidt die later aan de Min. van Justitie gezonden
zullen worden )

301A10-729017F-69



, Verbinding: No. 12
Dossier/Agsmia: No. 170/326

' Onderwerp: Demonstratie voor de situatie van
Billaeen* ^̂  Molukkers in Nederland.

28 december 19 78

Datum en tijdsduur

(Verzamel)plaats en
evt. route

Evt. aanbieden van
petitie aan

^rgunning

Bekend geworden gegevens
omtrent de aanvrager van
de vergunning

De vergunning werd aan-
^"rvraagd namens

-Door de aanvrager opge-
geven doel van de demon-
,ratie

Geschat aantal deel-
nemers aan de demon-
stratie
Aard van de deelnemers
(bijv. studenten, Jon-
geren of gastarbeiders)

Teksten voorkomende op
meegevoerde spandoeken
e.d.

Pol. 826

woensdag 27 december 1978, van 12.45 uur tot
13.30 uur
1s-Gravenhage:via Malieveld en Koningskade
naar perceel Koninginnegracht 140 en terug
alwaar de pptoght/demonstratie werd ont-
bonden

O Afschrift van deze petitie gaat als bij-
lage hierbij.

8 werd schriftelijk door de Burgemeester
van 's-Gravenhage verleend.

O werd ter plaatse door de politie verleend.
Naam:

geb.datum en plaats:
beroep:
adres:

"Landelijk Comité Zuid Molukkers"'
p/a. Gemeentehuis Groningen, Grote Karkt 1
tel. 050-172366

De verenigde naties wijzen op de situatie
van de Zuid Molukkers in Nederland.

personen.

10 Nederlanderse jongeren
2 kinderen
2 Zuid Molukkers, w.o. ds. Metiary

De spandoeken waren i.v.m. de regen 'Doorge
lopen 'of dubbelgevouwen.

/. V 13.

daten 1 5 JAN. 1371

CO - 2 -
b. d. ,



Geuite leuzen, spreek-
kor en e.d.

Inhoud van evt. ver-
spreide pamfletten

Bekend geworden deel-
nemers, leiders, spre-
kers e. d.

Kentekens van voertui-
gen die tijdens de de-
monstratie werden ge-
bruikt of in gebruik
bij deelnemers en de
resp. tenaamstelling

- 2 -

O zie bijlage
O zie onder bijzonderheden

Verloop van de demon-
stratie

Publieke belangstelling

Bijzonderheden

O alleen de aangekruis-
te zinsnede is van
toepassing

Rustig.

SihU.



Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst : ID-Den Haag

Naam :

Door : CFB/

Nummer: C'̂ '
/-v *

Datum: 19-12-78

Tijd - 16.CO

datum 2 5 JAN. 197 9

Betreft: Gezien door:

-a fiï e ?7— 1? —7o HBVD PHBVD HC PHC

Bericht:

Op 19-12-78 heeft een hr. van het L.A.C, een demon-
stratie-vergunning aangevraagd voor 57 december a.s.
Een twintigtal Nederlanders en Molukkers souden vanaf het
Malieveld naar het bureau Voorlichting van de Verenigde Naties
aan de Koninginnegracht willen lopen. Aldaar wil men ?en petitie
aanbieden.
I-I.B. - vergunning is verleend.

is net vakantie vertrokken, l^e heer neemt
de zaak waar.

Ac t i e

XHAPOM



Verbinding: No. 12

Dossier/Ajtggggi No. 170/330

Onderwerp: Demonstratie van het Landelijk Actie

Bijlagen: geen

13 augustus 19 79

Datum en tijdsduur

(Verzamel)plaats en
evt. route

Evt. aanbieden van
petitie aan

^ergunning

Bekend geworden gegevens
omtrent de aanvrager van
de vergunning

De vergunning werd aan-
gevraagd namens

-Door de aanvrager opge-
,-teven doel van de demon-
•ratie

Geschat aantal deel-
nemers aan de demon-
stratie
Aard van de deelnemers
(bijv. studenten, Jon-
geren of gastarbeiders)

Teksten voorkomende op
meegevoerde spandoeken
e.d.

Pol. 826

donderdag, 9 augustus 1979 tussen 10.30 uur en
11.20 uur.

>ï voor het Min. v. Buitenlandse
Zaken, Plein 23 te 's-Gravenhage
alwaar de ocfeaeteÉVdemonstratie werd ont-
bonden

O Afschrift van deze petitie gaat als bij-
lage hierbij.

O werd schriftelijk door de Burgemeester
van 's-Gravenhage verleend.

O werd ter plaatse door de politie verleend.

Naam: n.v.t.

geb.datum en plaats:

beroep:

adres:

Er werd geen vergunning aangevraagd, noch ter
plaatse door de politie verleend.

vier jonge en vier oudere Zuid-Molukkers, één
Nederlandse man en drie Nederlandse vrouwen,
waarvan één met rood haar en 'n"Palestijnen
sjaal.

"Nederland Waiame
"Nederland schoot (alweer) een bok het Waiame dok
"Moet het korvet al in het dok".

P

datum

CO

b. -

l 4 AU6. 1979

d.

- 2 -



Geuite leuzen, spreek-
koren e. d.

Inhoud van evt. ver-
spreide pamfletten

Bekend geworden deel-
nemers, leiders, spre-
kers e. d.

- 2 -

n.v.t.

O zie bijlage
O zie onder bijzonderheden

Kentekens van voertui-
gen die tijdens de de-
monstratie werden ge-
bruikt of in gebruik
bij deelnemers en de
resp. tenaamstelling

Verloop van de demon-
stratie

Publieke belangstelling

Bijzonderheden

O alleen de aangekruis-
te zinsnede is van
toepassing

ordelijk

alleen passanten.

O

EÜNDE



ACD

CO

b.

O 2 O K 1 1 9 7 9

d.

C( CFO )nr,

Aan

Betreft

Bijl. :

d.d Info:

CF

L.A.C.

Op. werd

het volgende vernomen:

Van werd op 21.8.79 het navolgende vernomen.

Het L.A.C, heeft een rondschrijven verspreid waarin zij om medewer-
king verzocht bij het signaleren van discriminatie, dit i.v.m. de
samenstelling van een "Zwartboek discriminatie Molukkers"

501A10-819172F


