
Moluks Scholingskollektief
Masiun, schietpartij 11 juni 1982



ACD 1620774
datum 25 Aüü l 982

CO

b. d.

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : MSK/MASIUN

Info: 1

Bijl. :

Op 12--182 werd

het volgende vernomen:

In verband met de schietpartij op een surveillance-auto van
de GP-Assen in de vroege ochtend van 11 juni j.l., zijn als
verdachten aangehouden:

Uit de verhoren _ zijn dusverre geen
bijzonderheden naar voren gekomen. Enkelen doen zelfs geen
mond open.

301 A10-119332F



Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst : ID-Assen
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ACD 1611923
datum 23 Jülv l ü B Ü

CO

b. — - Ad.

Gezien door: i JLL^

HBVD PHBVD fttV} YpMc ) CF

& ̂  ^
Bericht:

ID-Assen belde met de mededeling dat hedennacht 11 juni
1982 te +_ 03.15 uur een melding W.j de G.P. binnenkwam omtrent
een aanrijding op de Europaweg te Assen» Melder sprak met een
Molukse intonatie. Aldaar gearriveerd constateerde de politie niets
dat met een aanrijding van doen had*
Omstreeks tezelfder tijd kwamen 2 meldingen (door een taxichauffeur
binnen bij de G.P. betreffende een brandje nabij het bedrijf
van De Boer langs de Europaweg*
Er bleken 3 plastic vuil containers in brand te staan» Brandweer
en politie waren snel ter plaatse»
Toen na het blussen brandweer- en politieauto vertrokken, werd
laatstgenoemd voertuig beschoten.
Schade: 3 banden lek en een kapotte spiegel, alsmede 9 inslagen.
Aangetroffen werden 1^ hulzen, lange en korte, kaliber »22.
Aangeno^men wordt dat er met twee wapens geschoten werd. Daders
zijn vooralsnog spoorloos.

Actie



datum

CO

b.

1636150

SER 1982

C( CFO)nr . :

Aan : CFB

Betreft : Assen diversen

d.d. Info: 2

Bijl.:

Op. 31-.7-1Q8g werd

het volgende vernomen:

De algemene opinie onder de Molukkers is, dat de Politie er
juist aan heeft gedaan de MASIUN^groep op te pakken. Men be-
schouwt deze jongens als Andjing Liar. Ook de wijkraad
deelt deze mening. Men is n.l. bang voor een slechte naam.
Alleen is men ontstemd over de berichtgeving in de pers.

301 A10-119332F



ACD 1636109
datum J 6 SER 1982

CO

b. d.

Bjjl.:

C(CFO)nr.: /2 V

Aan : CFB

Betreft : Assen diversen

d. d. :. 1 6 SEP. 1982

Werd

Info:

het volgende vernomen:

N.a.v. de arrestatie van Masiun-ffledewerkers is er onenigheid gere-
zen in de wijkraad van wijk I.

De voorstanders wezen
op het nut, dat Masiun heeft voor de Molukse verslaafden, terwijl
de tegenstanders van mening waren dat Masiun's activiteiten op
drugsgebied een dekmantel is voor de politieke doeleinden van de
organisatie.

Volgens velen is nog steeds de kwade genius achter
de gebeurtenissen van 1-6-1982 (schietpartij op de politieauto).

Zowel de kerken als de F.I.K.I.M. (vrouwenorganisatie) weigeren
steun aan Masiun.

301A10-119332F



ACD 1636105
datu. 16 SER 1982
CO

C(CFO )nr

Aan

Betreft

d.d

CFB

MASIUN/diversen

1982 Info: !•

BjjL:

18-8-1982 Werd

het volgende vernomen:

Diverse mensen in Assen blijven het oneens met MASIUN. Men
zegt dat MASIUN de jongeren helpt verslaven i.p.v. jongere
verslaafden helpt afkicken.

Volgens onbevestigde geruchten zou MASIUN nu voor steun en
sympathie aansluiting willen zoeken bij de Siwa-Liraa-beweging.

301 A10-119332F



1636176
16 SEP 1982

CO

b. d.

C(CFO )nr

Aan

Betreft

Bijl. :

d-d- : 16 SEP. #82 Info: 6<

CFB

Mol. wijk Assen

np lfr-7-1982

het volgende vernomen:

Uit reacties - met name onder de B.P.-aanhangers - op de
arrestatie van een aantal Masiun-leden, kon worden afgeleid
dat men daar best content mee was. Men gunde "die jongens"
dat wel.

301 A10-113332F



ACD 1635416
datum I Q $ [ £ 1 9 0 2

CO

b. d.

C(CFO )nr.: V/V d.d.:

Aan : CFB

Betreft : Molukse terreurplannen

\ SEP. 1982 Info: I

Bijl.:

np 15-7-1982 werd

het volgende vernomen:

Molukse jongeren uit Groningen en Assen zijn naar aanleiding van
de recente aanhoudingen in Assen i.v.m* de schietpartij van
11_6-1982 en kranteberichten over gijzeiingsplannen van plan diver-
se terreurdaden te plegen, zoals het alsnog gijzelen van Koningin
BEATRIX, premier VAN AGT en Prinses MARGRIET, het plegen van sabo-
tage etc.

301 A10-119332F



1642093
datum 10NOY1982 ,

CO

l U IWi* l W U l*/

ifoïfy
b. V^J> d.

J 3

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : Masiun-M.S.K.

d.d.: '10 NOV.1982 Info: III

nr werd

het volgende vernomen:

Persverklaring opgesteld door een H-tal Molukse drugsgroepen.

"Oproep tot demonstratie" van het Kollektief Masiun op 21
oktober.

Protestmeeting in Bellevue op 21 oktober om 15*00 uur.
E.e.a. op initiatief van het "Ondersteunings comité
10 Asser Molukkers en solidariserende groepen."

301A10 119332F



164209G
Eersverklaring. \̂ v

Onderstaande Molukse drughulpverleningsprojekten willen middels deze
verklaring scherp protest aantekenen tegen do handelwijze van politie
en justitie jegens on5e kollega-instelling Stichting Kollektief Hasiufl»
te Assen*
Bestuursleden en werkers van Stichting Kollektief Masiun zijn naar onze
mening het slachtoffer geworden van grove overheidsintimidatie en -geweld*
Op basis van summiere gegevens, die nauwelijks konkreet zijn, heeft de
politie c.q. justitie gemeend bestuur en werkers van Stichting Kollektief
Masiun als verdachten te bestempelen en als zodanig te behandelen.
Hierbij schromen betrokken instanties niet om insinuaties te plegen,
zoals het zogenaamde gijzelingsvoornemen van belangrijke personen, die
door onze vrienden van Masiun dreigde ten uitvoer te worden gebracht*
Wij zijn ervan overtuigd, dat dit slechts als voorwendsel heeft moeten
dienen, om het belachelijke jazelfs denigrerende politiegedrag ten op-
zichte van de Molukkers in Assen en in het byzonder bestuur en werkers
van Stichting Kollektief Masiun te rechtvaardigen.
In onze dageïijkse werkzaamheden konstateren wij telkenmale, dat alle
Molukkers per definitie verdacht zijn en de gebeurtenissen in Assen
illustreren wederom, dat politie en justitie niet talmen om machtsmis-
bruik te hanteren tegen etnische minderheden.
In dit geval is het wederom de Molukse bevolkingsgroep, die het slacht-
offer is geworden van rascistisch gedrag uitgevoerd door overheidsdienaren
en wij ervaren dit als zeer krenkend!I
Wij weten tevens dat de Stichting Kollektief Masiun het overheidsbeleid
inzake kategoriale drughulpverlening zeer kritisch volgt en niet heeft
geaarzeld daartegen te ageren.
Wij spreken onae bezorgheid uit, dat de gebeurtenissen in Assen aanleiding
zullen zijn voor lokale en landelijke overheden, om de aktiviteiten van
Stichting Kollektief Masiun ten behoeve van Molukse drugverslaafden stop
te zetten»
Dit kan en mag niet gebeuren!!!
Wij beseffen maar al te goed, dat wat in Assen nu aan de hand is, ons
allen kan overkomen.
Onze gevoelens van solidariteit gaan uit naar de gearresteerde bestuurs-
leden en werkers van Stichting Kollektief Masiun, hun familieleden en de
vrijwilligers van Stichting Kolliktief Masiun, die nu onder intensieve
druk de werkzaamheden blijven verrichten.
Wij, van de Molukse drughulpverleningsprojekten georganiseerd in het
Landelijk Werkers Overleg eissen:

,* "Vrijlating van de 10 van Assen"

"Rehabilitatie van de Stichting Kollektief Masiun

Onderschreven door:

1. BUAT - Vught.

3. Obat Putih - Middelburg.

3* Masnait - Twente.

k» Meneti - Amsterdam*

5. Matjang - Tiel,

6. WASPADA - Vaassen.

?• Lesi Ela - Ooet,

Nijverdal, 22 juli 1982.

8. Molukse werkers Opo Hoso - R1dam*

9. St. Sehano, drugsgroep - Asten.

10. St. Tilburg, drugsgroep - Tilburg*

11. St„ Tjandu, werkers - Utrecht.

12. Drugsgroep Waalwijk - Waalwijk.

13* 3t. Ina-Araa, werkgroep drugs - Luateren

1't. Werkgroep Breda - Breda.



164209G
ROEP DEMO... OPROEP DEMONSTRATIE....OPROEP DEMONSTRATIE...OPROEP DEMO...

++++++++++++++++++Proces tegen de 10 progressieve Molukkers++++++-H"f++++++

Op 7 en 8 okt. heeft de proces plaatsgevonden tegen 8 v.d. 10 Molukse
jongeren. (Bij 2 jongens "bleek de dagvaarding niet te kloppen).
Het is niet logisch, als je naar de doelstellingen van deze groepering
kijkt, om juist deze jongens in verband ba "brengen met een schietpartij,
maar de offioier van justitie (OVJ) denkt daar anders over. Voor hem
stond hun schuld al vast.
De rechtbank verklaarde dat er aanwijzingen waren die tot niet geldig
verklaren v.d. proces tegen de 10 jongens kunnen leidöp.
Wat is het geval? het onderzoek naar de daders, geleid door de OvJ, gaf
geen grond tot verdenking. Toch beslisto de Rechter Commissaris (RC),
geheel tegen de gewoonte in, tot een gerechtelijke vooronderzoek (GVO),
waarvoor hij (RC) verantwoordelijk is (Hij moet de verhoren leiden)en
waardoor de verdachten in een huis van bewaring (HVB) worden overgeplaatst,
Vat gebeurt er?? De_-jongens blijven nog meer dan een maand i zonder hulp
ĵyan advocaten, in politiebureua's of worden er voor verhoor naar toe gebracht,

i overgeleverd aan de terreur vaii lagere politieambtenaren. De OvJ was
.liermee in strijd met een rechtelijk bevel. Ze werden tijdene verhoren
als beesten behandeld. Tijdens de proces is veel naar boven gekomen over
de werkwijze van de politie;
De jongens werden aan hun haren en baarden getrokken, hiermee gedwongen
de politie aan te kijken. Er was sprake van hard tafels in bniken schuiven,
voeten die in buiken en gezichten werden gezet enz. Behalve lichamelijk-,
werd ook veel geestelijk geweld toegepast. Opmerkingen als: "Waarom kapen
jullie niet weer een trein, dan kunnen wij jullie gewoon neerschieten!!".
Tijdens de proces gaf de politie toe, dat als men maar lang genoeg druk
uitoefende op een verdachte, er vanzelf een verklaring uit zou rollen
die in de straatje v.d. politie past.
Als er een procesverbaal v.d. verhoren werd opgemaakt (wat verplicht is)
werd er informatie voor de advocaten achtergehouden.
Vat is er nu vooa? be**14a?? Volgens de advocaten is er geen bewijs.
Ooggetuigen zijn er niet geweest, de wapens waarmee geschoten is s,ijn
nooit gevonden, liet enige wat er ligt zijn verklaringen die onrechtmatig
zijn afgeperst én vervolgens veer ingetrokken. T et is gebleken dat de
-joolitie vlak vóór de beschieting nog uit de auto is gestapt, waardoor men
.iet kan spreken van poging tot moord,.

v/at wil de politie dan met het publiceren van opgeblazen persberichten
als bijv. poging tot moord op politiemensen en valse geruchten over
gijzelingsplannen betreffende Beatrix en van Agt???

De enige verklaring lijkt dat men bewust probeert deze progressief/
kritische groep te intimideren, te kriminaliseren en te isoleren.
V/at de uitspraak van de rechtbank ook zal zijn, de naam Masiun en MSK
is in diskrediet gebracht.
DE RECHTBANK DOET UITSPRAAK OP DO. 21 OKT. OM 15.00UUR.
KOM EN DEMONSTREER MEE TEGEN DIT STRÏÏKTURELE REPRESSIE/RACISME goedgekeurd
VOOR EN UITGEVOERD DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE!!!!!

WIJ EISEN VRIJSPRAAK BH VOLLEDIGE REHABILITATIE VAN DE 10 MOLUKSE JONGEREN

Oproep demo... oproep demonstratie... oproep demonstratie...oproep demo....

Politiseer, organiseer en Mobiliseer de mensen !!!
tegen onderdrukking, tegen het politiegeweld !!!!
Schouder aan schouder, hand in hand !!!!!
Voor kameraadschap en gerechtigheid!!!! —
! J ! U ! l l! l J ! ! l l l I M ! l l ! l l II I ! ! U l ! l U l ! ! l !! ! ! HM ! ! t l l ! ! ! ! l ! ! ! 1'fTTll 'M H'! l* - .

-++-H-+ TOT DAN !!!!!!!!!!



1642093

Assen, 21 oktober 1982

Beate mensen, . "
5̂

De ondersteuning comité 10 Asser Molukkers en de onderstaande groepen,
roepen iedereen op om deel te nemen aan een PROTESTMEETING te BELLflVUJS.
In de komende uren zal het Asser rechtbank uitspraak doen in de zaak
van de « ASSER MOLUKKEHS.
Het ASSER RECHTBANK zal een UITSPRAAK moeten doen in een JÏÏ5ITITIBZAAK
waar leden van MOLUKSE PROGRESSIEVE organisaties slachtoffer zijn van een
POLITIE.(K) SPEL.
Een spel met veel intriges, ingeleid door de BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST
die kapings- en gjjzelingsverhalen de wereld in brachten die zou ztfn
bedacht door de 10 Molukkers.
Deze verhalen die deels zyn afgezwakt, maar ook een andere vorm hebben
gekregen in de beschuldigingen en verdachtmakingen van de 10 op het
beschieten van een politieauto, en uiteindelijk tot een "SCHIJNPÏIOCES "
geworden, en deels weer in het pleidooi van de officier Zwerver. terugkwam.
Deze officier beweert name l yk dat de 10 ASSER MOLUKKERS bewust erop
uit waren een wig te draven tussen de Molukse en Nederlandse bevolkings-
groep en uit is op chaos.
Dat dit soort denkbeelden niet geheel nieuw zijn en ook passen binnen
een onderdrukkend overheidsbeleid heeft de geschiedenis ons- duidelijk
gemaakt.
In de geschiedenis wordt ten tijde van het Nederlandse kolonialisme
kritische en progressieve mensen/organisaties stelselmatig onderworpen
aan overheidsterreur.
Gavangenissen en interneringskampen waren overvol en veelal gevuld
met ''STAATSGEVAARLIJKE " INDIVUDUEN. _
Ook in Nederland dreigt dit terreur te gebeuren : PROGRESSIEVE MOLUKKERS
en andere kritische GROEPEN worden onderworpen aan HETZE KAMPAGNES
en RAZZIA'S van . OVERHEID en SENSATIEPERS.
De Nederlandse justitie kreeëvt hiermee op eigen bodem, neokolonies t. w. ,
gevangenissen en interneringskampen voor Molukkers.
Daarom roepen wy iedereen op om kracht te vormen om de OVERHEIDSTERREUR
te BESTR.IJDBN .
Kom en strijd mee tegen deze JUSTITIBTBRRBUR.

Sprekers o. a. : Komitee Indonesië
Bajeskamp

' : Advocaten
Pemuda 20 -mal
V̂ jkraad
Ondersteuning Komitee 10 Asser Molukkers

Namens»
Ondersteuning comité 10 Asser Molukkers
en solidariserende groepen.



ACD 1640554
datum 2 7 U K L i bh 2

b. d.

C( CFO )nr.:

Aan :

Betreft :

d.d. :

CFB

Masiun

2 6 OKT, 1982
Info: II

np 12-10-1982 werd

het volgende vernomen:

Masiun/M.S.K. heeft donderdagavond 7 oktober j.l. (1e procesdag)
een demonstratieve fakkeloptocht in Assen gehouden.
Gestart werd om 18.30 uur bij het Gerechtsgebouw. Aan de optocht
werd deelgenomen door circa 70 personen, waaronder ongeveer 30
Nederlanders.

Door toedoen van enkele Nederlanders dreigde de zaak nog even uit
de hand te lopen, maar toen naar aanleiding daarvan enkele Molukke

ingrepen was een rustig verloop verde
gewaarborgd.

Op vrijdagmorgen omstreeks 10.00 uur stonden er bij het gerechts-
gebouw een aantal Molukkers met spandoeken en borden opgesteld,
waarop de bekende leuzen waren gskalkt. Verder rustig.

Die middag, na het bekend worden van de eis van 6 jaar tegen de
aangehouden leden van Masiun, ontstond er het nodige rumoer en uit
de felle reacties op deze eis ("daarvoor kan je ook een consulaat
bezetten") klonken onder kreten als "Bongkar", wat vertaald kan
worden als "rotzooi schoppen".
Zover is het niet gekomen.

Op de avond van de 8e oktober was het vrij druk in het Masiun-pand
Er was veel familie van de jongens aanwezig (broers en zusters)

De eis van 6 jaar was het grote onderwerp van gesprek.
Volgens is het nu zaak om de uitspraak van de rechter af te
wachten, voordat men consequenties uit e. e. a. zal trekken.

301 A10-119332F
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ACD 1640329
datum 26 ur\l.

b.

C( CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : Masiun-Proces

d.d.:

Bijl.:

26 OKT.M82 Info:

Op S-1Q-1Q8? werd E van I.P.-ASSEN

het volgende vernomen:

Het proces tegen de Masiun-leden, die verdacht worden betrokken te
zijn geweest bij een schietpartij op een politieauto in Assen op
11 juni j.l., zal op 7 en 8 oktober worden gehouden.

Op de voorgevel van het politiebureau in Assen is met een verf-
spuit gekalkt: "10 Molukkers vrij". Ook elders in de stad komt men
deze kreet tegen.
Voorts is er een poster verspreid met de opdruk:
"Solidariteit
Asser Molukkers Vrij
Kom naar 't proces in Assen
Demonstratie 7 okt. 18.30 uur in het Gerechtsgebouw".

301 A10-119332F



C( FO )nr.

Aan

Betreft

Bijl.:

*» 1637816
datum

CO

b.

*.- ^ n3 & 2

d.

l 'd- ! t lOKT.1382 Inf°:3
CFB

MasiunrAssen.

1--183 werd

het volgende vernomen:

De nog resterende leden van Masiun zijn bezig met een
propaganda-actie t. b. v. de in voorarrest zittende Masiun-top
(schietpartij 11-6-1982).
Zo verwijt men ir. MANUSAMA van inactiviteit nu er toch R. M. S.
strijders in de gevangenis zitten, iets wat door vele Molukse
Assenaren belachelijk wordt gevonden aangezien de arrestanten
bekend staan als felle anti-R.M.S.-sers.
Ook zou de bevolking van Assen geen steun verlenen omdat ze
verkeerd wordt voorgelicht door Wijk- en Kerkeraad.
De stichting Tjandu wordt ervan beschuldigd cliënten van Masiun
af te troggelen, iets wat door en
de door hem met afkicken geholpen personen fel wordt bestreden.
Vooral de laatsten vinden Masiun op drugsgebied een lachertje.
Zij menen, dat Masiun de verkregen overheidssubsidie voor wapen-
aankopen besteedde i. p. v. voor het doel waarvoor ze gegeven werd.
Tenslotte had Masiun gehoopt van de zijde van de voetbalclub
Amboina steun te krijgen. De secretaris-penningmeester
van deze vereniging wijst steun van de hand. In het 6e Xl-tal
van Amboina hebben wel zeven Masiun-leden gevoetbald, doch dezen
hadden ervoor gezorgd, dat Amboina de bijnaam "FC.Knokploeg" had
gekregen, een reden waarom de zeven als lid werden geroyeerd.

301 A10-119332F



ACD 1635622
datum | 3 3 [n j^Si

1635619CO

d.

C(CFO)nr

Aan

Betreft

é>

CFB

Masiun

10 SEP. 1982 Info:

Bijl.:

3-8-1982

het volgende vernomen:

Tijdens een gesprek op 30 juli j.l. in Parkzicht met "jongens uit
Assen" over de aanhouding van Masiun-leden i. v. ra. de beschieting
van een politieauto op 11 juni, werden de volgende reacties
verkregen:

"Dat gaat ons niet aan. Dat moeten ze (Masiun) zelf maar uitzoeken
Wij bemoeien ons niet met die club. Ze gedragen zich apart van
de gemeenschap. Ze bemoeien zich niet met ons en wie er niet
bijhoort blijft er maar liever buiten".

301 A10 119332F



ACD

datum

b.

1635620
133ü; ; i32

1635619
d.

C(CFO )nr.

Aan

Betreft

d. d SE?-

Bijl. :

CFB

Masiun-Diversen.

nr 21.7.1982 werd

het volgende vernomen:

Info: II

Met wat gefilosofeerd over de relatie Masiun-schietpartij 11
juni.

vatte e.e.a. als volgt samen:
Masiun of MSK hoeft als organisatie deze schietpartij niet te heb-
ben uitgevoerd.
Jongere leden zijn daar wel toe in staat
en die kunnen dat als individuen hebben gedaan.
Dat gaat dan dus buiten de theoriën van een MSK om.

301 A10-119332F



GEMEENTEPOLITIE G R O N I N G E N .

INLICHTINGENDIENST

nummer : 403/82.
datum : 8-10-1982.

P

P

ACD 1638718
datum 1 2 OKI 1 9 8 2

Co

b. d.

Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,

's-Gravenhage.

Evaluatie: Datum bericht: Bi j lage(n):

Betreft: Solidariteits manifestatie i.v.m. de 10 Zuid- Molukse gevangenen te ASSE1

Op zaterdag 2-10-1982 werd in het kraakpand RADOLALA aan de Radesingel te Groningt-

een manifestatie gehouden in het kader van de solidariteit met de 10 gevangen

zittende Zuid- Molukkers uit ASSEN.

Deze manifestatie werd georganiseerd door het Moluks- afkick centrum Assen, het

Moluks Scholings Kollektief, jongeren-centrum VERA en Slagerszicht uit Groningen

en het Indonesië comité Groningen en Amsterdam.

Uit eigen waarneming bleek dat deze manifestatie werd "bezocht door ongeveer 90

Zuid-Molukkers.

Ee^n groep van ongeveer 45 Zuid- Molukkers arriveerde met een bus van de Carlier

uit Domburg.

Verder werd deZe bijeenkomst bezocht door ongeveer 40 blanke Nederlanders.
*&Op deze bijeenkomst werd gesteld dat de situatie in Assen staaltje van structureel

fascisme is.



-2-

Tijdens deze bijeenkomst werd opgeroepen om op donderdag 7 oktober 1982 deel te n

men aan een Solidariteits-protest bijeenkomst te Assen.

Aan deze aktie te Assen werd in Groningen eveneens bekendheid gegeven door middel

van aanplak-biljetten.

^p donderdag 7 oktober 1982 werd in Assen een demonstratieve rondgang gehouden ro

het gerechtsgebouw gevolgd ddor een fakkeloptocht door de binnenstad van Assen.

Onder de demonstranten bevond zich een groep van ongeveer 30 Groningers

Opgemerkt wordt nop ri.fr- ;• - pr.hgaldelijk de kreet werd aangeheven "Dood

aan de Politie".

Deze roep werd slechts door een gering aantal personen overgenomen.

E I N D E



Berging:

o <y ' ACD 1642041
datum 1QNOV1982

CO

b.

C(CFO )nr.: 62.ƒ3001

Aan : CFB

Betreft : Relatie Wijkraad Assen I - Masiun.

d.d.: ff) NOV. 1982 Info: 1

Bjjl.:

nr fr-11-1982 werd

het volgende vernomen:

De wijkraad Assen I is niet erg gelukkig met de situatie
rond Masiun/H.S.K. en alles wat zich verder daar omheen
afspeelt.

Masiun is een Molukse instelling, vaar geen belanda-krakex
punkfiguren en beroepsdemonstranten thuis horen.
Daarnaast valt op het gedrag van de huidige Masiun/M.S.K.-
leden ook al genoeg commentaar te leveren. Het Masiun-
werk ligt al geruime tijd (zo goed als) stil en men houdt
zich eigenlijk alleen nog maar met M.S.K.-zaken bezig.

Tegen deze achtergrond is de wijkraad besprekingen begon-
nen met voormalige KPK-leden om te komen tot een nieuwe
ordedienst, die zal refefiTteren onder de wijkraad.
Tevens zijn er contacten gelegd met werkers uit de z.g.
zachte sector, die (deels ook) in de drugsfeer werkzaam
zijn.

Vanuit de Molukse gemeenschap zijn reeds geruime tijd
stemmen opgegaan om de Masiun-kliek aan te pakken. De ge-
beurtenissen van de afgelopen periode hebben die stemming
alleen nog maar versterkt, omdat negatieve zaken altijd
op de Molukse gemeenschap in haar totaliteit terugslaan.
Voor de wijkraad en een groot deel van de Molukse gemeen-
schap is de grens van het toelaatbare dus reeds dicht ge-
naderd. Het moet dan ook niet uitgesloten worden geacht,
dat bij een volgende calamiteit de ordedienst wordt inge-
schakeld om de zaak schoon te vegen.
Vervolgens zal dan tevens het Masiun-werk door anderen
weer uitgevoerd gaan worden.

301A10-119332F



ACD

datum

CO

b.

1643567
2 4 N O V . 1 9 8 2

C(CFO

Aan

Betreft

d.d.: 2 4 KG V. 1982 Info: 2

CFB

Wijkraden Assen

Bijl. :

r>p 27-10-82 werd

het volgende vernomen:

De Molukse wijkraden in Assen hebben een aanklacht ingediend tegen
het optreden van de gemeente-politie Assen. Tijdens de verhoren
van de Masiun-verdachten zouden denigrerende en discriminerende
opmerkingen zijn gemaakt. Zo zou een rechercheur tegen een ver-
dachte hebben gezegd: "Ga maar weer een trein kapoen, dan kunnen
we jullie tenminste doodschieten", of althans woorden van soort-
gelijke strekking.

301 A10-119332F



datum

CO

b.

1643568
2 4 N O V 1 9 B 2

d.

)nr.: >

Aan : CFB

Betreft : MASIDN/MSK

d.d.:2*> KOV. 1982 Info: 1

Bijl. :

27-10-1982
Op , werd

het volgende vernomen:

I.v.m. de uitspraak in het proces tegen een 6-tal Nasiun/MSK-
leden, werd op 21-10-82 om circa 13.00 uur een demonstratie
bij het Gerechtsgebouw in Assen gehouden.
Onder de naar schatting 250 a 300 demoatranten bevonden zich
familielden van de verdachten en sympathisanten, waaronder
leden van kraakgroepen uit Groningen en Amsterdam.

Op de uitspraak, die omstreeks 15.00 uur werd gedaan, (3 jaar
gevangenisstraf) werd zeer fel gereageerd. Het Gerechtsgebouw
werd met stenen bekogeld, waarbij vele ruiten sneuvelden. In
de binnenstad moesten diverse winkelruiten het ontgelden.
Door de politie werden 7 Nederlanders, leden van de Kraakgroep
Groningen, gearresteerd.

De volgende dag - 22/10 - werd er door circa 100 personen gede-
monstreerd bij het politiebureau in Assen. Ook ditmaal waren er
weer veel Nederlandse jongeren aanwezig. Deze demonstratie had
een aanzienlijk rustiger verloop.

Op zaterdag (23/10) bevonden zich circa 75 personen in het
Hasiun-pand.

Voorts
werd er gesproken over het ondernemen van harde acties, wanneer
mocht blijken dat het in hoger beroep gaan tegen de uitspraak
van 3 jaar, geen resultaat oplevert.

301 A10-119332F



ACD 1644783
<ut„« O 7 DEC 1982

1644782co

b. d.

Bijl.:

d • d • t
r 6 DEC. 1982 Info: IC( CFO )nr. :

Aan : CFB

Betreft : Contacten Molukkers - Linkse actiegroepen in en rond Amsterdam.

Op werd |j] van

het volgende vernomen:

Op 2̂ -10-1982, kort na het proces tegen 8 Molukkers in Assen,
werden in Zaanstad 2 meisjes aangehouden, die bezig waren leuzen
te kalken tegen de procesvoering
Op 29-10-1982 is er een vergadering gehouden van het steuncomité
Asser Holukkers
In dat steuncomité hebben o.a. zitting leden van het Indonesië-
comité uit Amsterdam, Minahassastraat 1.
Volgens in Zaanstad aangetroffen plakkaten is er op
op 7-11-1982 een meeting gehouden in Paradiso in Am-sterdam over
dit onderwerp

oooOOOooo

301 A10-119332F



ACD 16532i7
datun, 2 8 G E C 1 9 8 2
CO

b. d.

C( CFO )nr.:

Aan :

Betreft :

d.d. 2 8 DEC. 1382 Info:

CFB

Masium/H.S.K.

Bijl. :

23-11-1982

het volgende vernomen:

Op vrijdagavond 12 november jl. werd er door ca. 30
personen wederom een zg. stille optocht door Assen gehouden
Tijdens deze optochten worden demonstratieborden meege-
dragen waaruit blijkt dat men zich solidair verklaart
met de gedetineerde Masium/MSK-leden.

De optocht op de 12e november werd, volgens de Masiurn^
MSK versie, door optreden van de politie verstoord.
Enkele politiehonden-begeleiders hebben toen namelijk
hun honden op de demonstranten afgestuurd, zonder dat daar
aanleiding toe bestond.

Noot: Volgens de politie werd het (auto-)verkeer bij het
Gerechtsgebouw belemmert en werden aanwijzingen niet
opgevolgd.

Zoals reeds bekend was, is het animo om met deze optochten
mee te lopen sterk gedaald.
Dit uitte zich ondermeer bij de optocht op 19 november jl.
In totaal werd daaraan door ca. 25 personen deelgenomen.

De gevolgde route was: Hasiumpand - De Brink (Gerechtsgebou
Koopmansplein, langs het politiebureau terug naar het
Masiumpand.
Er deden zich die avond geen bijzonderheden voor.

Na afloop van de optocht werd er vervolgens in het Hasium-
pand "vergaderd" over de vraag of het nog wel zin had om me
de stille optochten door te gaan.
Er blijkt namelijk van buiten de "eigen kring" nauwelijks
of geen belangstelling meer voor te bestaan.

301 A10-119332F



Vervolgblad nr. 2. bij C-rapport nr.

Er is nog wel het idee geopperd om een soort manifestatie
met info-stands te organiseren om zodoende de steun van
andere groeperingen te verwerven.

Het heeft er echter alle schijn van, aldus , dat zij
zich inzetten voor een reeds verloren zaak en het lijkt
er nu op dat zij dat beginnen in te zien*
Uit dehouding van de Molukse gemeenschap kon reeds worden
afgeleid, dat ook zij die jongens van Masium/MSK al ver-
oordeeld heeft.
Wat wil je dan nog?, aldus .

Noot;

Bij Masium/MSK is men fel gekant tegen politie en justitie.
Uit de diverse reacties echter, meent cp te kunnen make
dat er geen tendens bestaat om zich direct tegen de politie'
b.v. te keren.
Men is er zich van bewust toch aan het kortste eind te
zullen trekken.

301A11-830883*-128



ACD 1653290
280EC1982

CO

C( CFO )nr.

Aan

Betreft

Si./
CFB

d.d.: 2 8 DEC. ?082 mfo^

Ondersteuningskomitee Asser Molukkers Zaandam.

Bjjl.:

Op. 7-12-82 werd KI van

het volgende vernomen:

Op 18-11-82 vond in Zaandam een demonstratie plaats
van het "Ondersteuningskomitee Asser Molukkers Zaandam"
Tijdens deze demonstratie werden o.a. door een Molukse
jongen, pamfletten uitge-
deeld (zie bijlagen 1 en 2).
Dit Ondersteuningskomitee komt voort uit de zeer actie-
ve kraakbeweging in Zaanstad.

- o -

301 A10-M9332F



1653290 l
L50LUKKSRS SLACHTOFFER RASSEJUSTITIE

2̂1 Oktober heeft de Asser rechtbank 6 Molukse jongeren tot
een gevangenisstraf van drie jaar veroordeeld. Daarmee
sanktioneerl dit 'onafhankelijk en objektief1 kollege een
al drie njaanden durend proces van racistiese intimidatie en
juridids gestuntel door politie en justitie. Uat is er aan
de hand?
In da nacht van 10 op 11 Juni werd in Assen een politieauto
beschoten. Op besis van summiere gegevens, namelijk de datum
5 jaar na da beëindiging van de gijzelingsaktie in 1977 en

r* o de lokatie vlak bij da Molukse wijk, is de politie en in haar
"i a. spoor het openbaar Ministerie er van meet af aan van uitgegaan
't'.' " dat de schuldigen in Molukse kringen gezocht moesten worden.
£ ^ Huiszoekingen op grote schaal binnen de Molukse wijk waren

'j" het gevolg, waarbij meerdere malen racistiese opmerkingen in
^ l § het gezicht van de bewoners werden geslingerd. Uiteindelijk
q } LT werden tien 'verdachten' voor langdurig voorarrest geselek-
j_ tw teerd. Toevallig (?) allen medewerker van Masiun (een drug-
-'•̂  £. hulpverlening sentrum) en op één na allen lid van het MSK
r; v- (Moluks Scholings Kollektief). En waar het in Nederland ju-

*-" ridies gangbaar is dat iemand onschuldig is zolang schuld niet
ST onomstotelijk bewezen is, werd hier een andere opvatting ge-

:* ° huldigd. De teneur van de verhoren was dat de gevangenen hun
- T -> onschuld moesten bewijzen. De politie wilde per se haar gelijk
7 ° halen. Geen enkel middel werd daartoe geschuwd: 5 weken alge-
•v '> hele afzondering, geen vrije advokaten keuze, het belemmeren

* n "> van vrij verkeer tussen 'advokaten en klienten, het illegaal
£ 5 verhoren door politie terwijl dat door de rachter-kommisaaria
- -^ . moest worden gedaan, psychiese en fysieke dwang, uiten van
? o racistiese insinuaties, verdachtmakingen in de pers en ga 20

--— •- •£ - - maar door. In haar vonnis moest de rechtbank dan ook wel uit—
^ £ spreken dat het merendeel van de aangedragen bewijslast -onder
3 m druk afgelegde verklaringen van twee gevangenen— illegaal
£ x w verkregen waren en dus terzijde moest worden gelegd. Via een
•$ ) achterdeurtje -één van da verklaringen die voor de rechter-
i jr ™ kommissaris was herhaaldy en waarin voortdurend wordt verwe-
5 ̂  3 zen naar processen-verbaal van de illegale politieverhoren-
-"" ' -;. komt dezelfde bewijslast weer wel in aanmerking en besluit

3 - de rechtbank tot gevangenisstraffen van drie jaar. Daardoor
r" ïo 'm maakt zij zich medeverantwoordelijk voor deze aanfluiting
o o w van dat wat een rechtstaat heet te zijn.
^ c1* Uat nu gebeurd is met progressieve Molukkers, kan morgen
" ' ̂  leden van andere minderheidsgroepen overkomen; ook binnen
' ^ en de Nederlandse justitie krijgt rascisme steeds meer vaste
-o :n u voet. De uitspraak is een waarschuwing voor iedereen in Ne-
^ en > dérland die zich in een kwetsbare positie bevindt.
;"£ ^ - Qnmiddelijke vrijlating van de Asser Molukkers.
n ro . Eerherstel voor hen en hun organisaties.

- Vervolging van hen die verantwoordelijk zijn voor dit staal-
'. -tja Rassen-justitie.
- Stop kriminalissring en monddood maken van progressieve
Molukkers.

- Ondersteun solidariteit-akties voor het Hoger Beroop.



1653290
MOLUKKERS SLACHTOFFER RASSEJUSTITIE

Op 21 oktober heeft de rechtbank in Assen 6 Molukse jongens tot
een gevangenisstraf van drie jaar veroordeeld. Daarmee keurt dit
'onafhankelijk en objektief' kollege een al drie maanden durend
proces van racistiese intimidatie en juridies gekonkel door politie
en justitie goed. Wat is er aan de hand?
In de nacht van 10 op 11 juni werd in Assen een politieauto
beschoten. Op basis van spaarzame gegevens -namelijk de datum vijf
jaar na de beëindiging van de gjjzelingsaktie in 1977 en het plaats
vinden vlak bij een Molukse wijk- is de politie en het openbaar
Ministerie er van meet af aan van uitgegaan dat de schuldigen zi^h
onder de Molukkers moesten bevinden. Huiszoekingen op grote schaal
binnen de Molukse wijk waren het gevolg, waarbij meerdere malen
racistiese opmerkingen in het gezicht van de bewoners werden
geslingerd. Uiteindelijk werden tien 'verdachten' voor langdurig
voorarrest geselekteerd. Toevallig (?) Ballen medewerkers van Masiun
(een drughulpverleningscentrumj en op één na allen lid van het MSK*
(Moluks Scholings Kollektief). En waar het in Nederland juridies
gangbaar is dat iemand onschuldig is zolang schuld niet onomstotelijk
bewezen is, werd hier een andere opvatting gehuldigd. De strekking
van de verhoren was det de gevangenen hun onschuld moesten bewijzen.
De politie wilde persé haar gelijk halen. Geen enkel middel werd
daa toe geschuwd: 5 weken algehele afzondering-, geen vrije advocaten
keuze, het belemmeren van vrij verkeer tussen advocaten en klienten,
het illegaal verhoren door politie terwijl dat door de rechter-
commissaris moest worden gedaan, geestelijke en lichamelijke dwang,
uiten van racistiese opmerkingen, verdachtmakingen in de pers en
ga zo maar door. In het vonnis moest de rechtbank dan ook wel
uitspreken dat het grootste deel van de aangedragen bewijslast
-onder druk afgelegde verklaringen van twee gevangenen - illegaal
verkregen waren en dus terzijde moest worden gelegd.
Toch besluit de rechtbank tot een gevangenisstraf van drie jaar.
Daardoor maakt zij zich medeverantwoordelijk voor deze aanfluiting
van dat wat rechtstaat heet te: zijn.
Wat nu gebeurd is met progressieve Molukkers,kan-morgen mensen van
andere minderheidsgroeperingen overkomen: ook binnen de Nederlandse
justitie krijgt racisme steeds meer vaste voet l De uitspraak is een
waarschuwing voor iedereen in Nederland die zich in een kwetsbare
positie bevindt!

*MSK houdt zich bezig met o.a.: het ondersteunen van progressieve
vrijheidsbewegingen in Indonesië, het aankaarten van de wapenleverantie
van Nederland aan het fascistische regiem in Indonesie,drugsverslaaf-
den, werklozen, woningzoekenden en meer slachtoffers van de Nederlandse
rechtsstaat.

ONDERSTEUN INGSKOMITE

ASSER MOLUKKERS ZAANDAM



l D f o Y\g : No. 541

Rapportnr. : 23/83

Onderwerp : Demonstratie

Bijlage(n) :
•

Da tui
.̂ A

f

[Stille tocht).

y

11 : 14 januari 1883

ACD 1655396
datum 1 9 JAN. 198c

CO

b. d. —

Datum en tijdsduur

(Verzamel)plaats en
evt. route

Evt. aanbieden van een
petitie aan n.v.t»

Vergunning

Bekend geworden gegevens
omtrent de aanvrager van
de vergunning

j)e vergunning werd aange-
vraagd namens

Door de aanvrager opge-
geven doel van de
demonstratie

Geschat aantal deelnemers
aan de demonstratie
Aard van de deelnemers
(bijv. studenten, jongeren
of gastarbeiders)

Teksten voorkomende op
meegevoerde spandoeken
e.d0

13-1-1983, van 19.15 uur tot + 20.00 uur.

Groningen: Verzamelplaats, voormalig politiebu-
reau, Martinikerkhof.

Route: Oude Ebbingestr., Spilsluizen nz, Lopende
Diep nz, Oude Kijk in 't Jatstr., Zwane-
str. Grote Markt,

O Afschrift van deze petitie gaat als bijlage
hierbij.

O werd schriftelijk door de Burgemeester van
Groningen verleend.

O werd ter plaatse door de politie verleend.
v

Naam : n.v.t

geb.datum en plaats:

beroep :

adres :

geen vergunning aangevraagd.

Ongeveer 35 deelnemers.
Deelnemers: jongeren, waaronder een groep Zuid-

Molukkers.

O.a. "10 Molukkers vrii".



Geuite leuzen, spreek-
koren e.d.

Inhoud van evt. ver-
spreide pamfletten

Bekend geworden deelnemers,
leiders, sprekers e.d.

Kentekens van voertuigen
die tijdens de demonstra-
tie werden gebruikt of in
gebruik bij deelnemers en
de resp. tenaamstelling

- 2 -

geen. (stille tocht)

9 zie bijlage:

ü zie onder bijzonderheden

n.v.t.
Bij zonderheden; Op -j 0-1-1983 werden door de unifor
dienst terz. het z.g. "plakken" aangehouden:

Verloop van de demonstra-
tie

Publieke belangstelling

Bijzonderheden

alleen de aangekruiste
zinsnede is van toe-
passing

Ter verduidelijking wordt nog opgemerkt, dat deze
demonstratie niet bij de gempo. Gron. is aange-

Rustig verloop.

Geen belangstelling.

(ïxxxieixlxJcixxi zie boven,

EINDE



1655396

c > ' V v' '
5 v

UIT

A S ; . ; • / SQLin&Rimi
MET

10 ASSER
MOLÜKKEKS

r. '< l

•« r' * . . •• • » f i -i.:- *-. 1 1 < • l < n



ACD 16S8728
datum 1 7 F t b . | & 8 3

CO

b. d. —

C( CFO)nr

Aan

Betreft

d.d.: J 7 ppg Info: 3

CFB

Hongerstaking.

Bjjl.:

Op. 2-2-8?. werd

het volgende vernomen:

De 6 Asser Molukkers van wie de behandeling van het
hoger beroep op 15 en 16 februari 1983 in Leeuwarden
zal plaatsvinden zijn in hongerstaking gegaan.
Toen dit in Assen en Bovensmilde bekend werd was het oj
1-2-83 's avonds wat onrustig. Er waren opvallend veel
jongeren op straat. In Bovensmilde o.a. 's,

' s en
bijeen bij Pattimura.

's. In Assen groepte de jeugd

- o -

301 A10-119332F



datum

CO

b.

1659743
07 HFR.1983

d.

C( CFO)nr.: 9- d.d.:?.

Aan : CFB

Betreft : Hoger Beroep zaak-Masiun/MSK-leden.

Info: I

Bijl. :

Op.

het volgende vernomen:

Op 15 en 16 februari j.l. diende voor het Gerechtshof in Leeuwar-
den de zaak in Hoger Beroep tegen 8 Masiun/MSK-leden uit Assen,
eerder veroordeeld t.z. van de schietpartij op een politieauto.

Omtrent het proces zelf zijn geen relevante gegevens bekend gewor-
den.

Buiten het gerechtsgebouw werd met spandoeken en leuzen gedemon-
streerd, waarbij het opvallend was dat er zich meer Nederlanders
dan Molukkers onder de demonstranten bevonden.

Tijdens beide procesdagen was café Duinkerken in Leeuwarden afge-
huurd.
Dit cafl diende als centraal punt en er was tevens een foto ten-
toonstelling ingericht.
Ook werden er video-opnames vertoond.
(Ondermeer interviews met de advocaten).
Mede vanwege het koude weer mocht café" Duinkerken zich verheugen
in een tamelijk groot aantal bezoekers.

Op dinsdag 15 februari aanvang 18.00 uur heeft het Landelijk on-
dersteuningscomité' 10 Asser Molukkers een Manifestatie gehouden

Sprekers op deze manifestatie:

-2-

301 A10-119332F



Vervolgblad nr. bij C-rapport nr.

Het geheel werd muzikaal begeleid door ondermeer de H-gang
uit Souburg.

Een T.V. ploeg van de Ikon heeft opnames gemaakt.

Tijdens de manifestatie zijn diverse solidariteits-telegram-
men ontvangen van culturele minderheden in Nederland, onder
andere van eeni Surinaamse vereniging.

Het aantal aanwezigen werd geschat op circa 150 (a 200) per-
sonen, onder wie opmerkelijk veel (onbekende) Nederlanders.

"Men" verwacht niet veel resultaat te zullen bereiken in
deze Hoger Beroep zaak. Er is zelfs al over gesproken,
dat de straffen wel eens hoger konden worden. Vrijspraak
lijkt dus zeker niet tot de mogelijkheden te behoren.

M.b.t. de dag van de uitspraak is genoemde Hoger Beroep zaak
1 maart 1983, kan nog worden vermeld, dat er een demonstratie
in Leeuwarden zou worden georganiseerd waarbij o.m. de kra-
kersgroep Amsterdam betrokkencis.
Doordat op 25 februari bekend werd dat de Masiun-leden "vrij-
spraak" hadden gekregen is dit alles niet doorgegaan.

301 A11-830883*-128



H 1659743

datum

CO

b.

1659742
Ü7APR.1983

d.

C(CFO)nr

Aan

Betreft

Bijl.:

CFB

Masiun-Div.

d.d.: 9 Info: III

Op. werd

het volgende vernomen:

Op vrijdag k feb. j.l. heeft Masiun/MSK een info-avond gehouden
in Pattimura.
Centraal daarbij stond de scheiding die gemaakt moest worden
tussen Masiun en MSK.

oooOOOooo

301 A10-119332F



ie*.

ACD 1662461
datum 2 3 M R I 1 9 8 3

CO

C(

Aan

Betreft

d.d.: 23 M 1983 Info: 1

C.F.B.

Masiun

Bijl. :

nr 22-2-1983 werd

het volgende vernomen:

Op dinsdagavond 15 feb. j.l. (1e procesdag) werd er in
Leeuwarden een manifestatie gehouden, ondermeer uit solida
riteit met de gedetineerde Asser-Molukkers
Onder de aanwezigen bevonden zich

De H-gang c.s. zorgde voor de muziekale omlijsting van het
geheel.

schatte het aantal aanwezigen in z'n totaliteit op
hooguit 150 personen, waarbij moet worden opgemerkt dat er
meer Nederlanders dan Molukkers waren.
Over de manifestatie zelf waren geen bijzonderheden te ver
melden. "Je krijgt toch iedere keer hetzelfde voorgeschote
aldus
Op de dag van de uitspraak (1 maart a.s.) verwacht ,
dat er dan "wel eens rotzooi" kan komen. wist dit ni«
nader te specificeren, maar dit kon varieren van een winke
ruit ingooien tot het gerechtsgebouw in brand steken o.i.c
E.e.a. kon zowel in Assen als in Leeuwarden gebeuren.

: Het is in dit geval zo moeilijk om dat in te schattt
Van de Masiun-aanhang kan je het e.e.a. verwachten, maar c
inbreng van die Belanda-sympathisanten daarbij is onzeker,

- o -

301A10-11S332F



*» 1669780
D 7 AP/11983datum

CO

d.

Bul. :

C(CFO)nr.: $•)/*?'* <*•<*•' '

Aan : CFB

Betreft : Wijkraad Assen/Masiun-MSK.

* 3

op 17-2 .̂1 Q8-5 werd

Info: II

het volgende vernomen:

De wijkraden Assen I, II en III hebben een afvaardiging gestuurd
naar het proces in hoger beroep tegen enkele Masiunleden.
De afvaardiging bestond uit de heren

De wijkraadsleden waren op het proces aanwezig, i.v.m. het
"terugkoppelen" naar de wijk.
De wijkraden hebben t.o.v. de gedetineerden nog geen duidelijk
standpunt ingenomen. Men wil eerst de uitslag van het proces
afwachten.

Overigens is men intern van oordeel, dat de zaak wel duidelijk
is. De eis van 5 jaar kwam zeker niet als een verrassing en men
maakt zich verder geen illusies.

oooOOOooo
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Holnkc* jong«r*n tt A0«en.
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Behoort bij brief nr. 1669960 Ex.nr.

MOLUKSE JONGEREN TE ASSEN

Op vrijdag 25 februari 1983 alsmede op dinsdag 1 maart 1983

deed het Gerechtshof te Leeuwarden uitspraak in hoger beroep

tegen de tien Molukse jongeren uit Assen, die terechtstonden

terzake van de beschieting van een surveillance-auto van de

Gemeentepolitie te Assen op 11 juni 1982.

Het Gerechtshof achtte poging tot doodslag met voorbedachte

rade niet bewezen en sprak de tien verdachten vrij.

Zowel binnen de groep verdachten als in de Molukse gemeenschap

in Assen wekte deze uitspraak verbazing. Voor hen stond de

schuldvraag niet ter diskussie en men verwachtte zelfs een

zwaardere straf dan de drie jaar detentie die de Rechtbank

te Assen in oktober 1982 had opgelegd.

Het spreekt voor zichzelf dat de tien betrokkenen, die allen

lid zijn van het Aesense drugsopvangcentrum "MASIUN" en het

marxistisch-leninistisch getinte "MOLUKS SCHOLINGS KOLLEKTIEF"

in eerste instantie hun vreugde niet onder stoelen of banken

staken. Deze vreugde werd gevolgd door een periode van bezin-

ning, waarin door betrokkenen getracht werd de acht maanden

detentie geestelijk te verwerken. E.e.a. betekende een periode

van rust in de aktiviteiten van MASIUN/M.S.K.

Daarbij komt dat MASIUN gebaat is bij het bestaan van een

spanningsveld tussen de Nederlandse en de Molukse gemeenschap

in Assen. Een dergelijk spanningsveld, dat door MASIUN bewust

wordt gecreëerd en in stand gehouden, wordt gehanteerd als

pressiemiddel tegen de Gemeente Assen met het oogmerk een zo

hoog mogelijke subsidie ten behoeve van de drugsbestrijding

(sic) op te strijken.
- 2 -



Aangezien de betrokken Molukkers de beschikking hebben over

vuurwapens en over geïmproviseerde explosieven

en zij in het verleden reeds diverse malen hebben getoond niet

voor geweld terug te deinzen, wordt dezerzijds met uitvoering

van de gewelddadige voornemens in de toekomst ernstig rekening

gehouden.

Hoewel in deze sfeer de politiekorpsen te Assen en omgeving en

de Dienst zeer nauw samenwerken, wordt een tijdig onderkennen

van een op handen zijnde gewelddadige ak.ie bemoeilijkt door

het besloten karakter van de betrokken Kolukse groepering.

april 1983
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OP 8-3 198j werd

het volgende vernomen:

De vrijspraak in de Hoger Beroep zaak tegen 8 Masiun/M.S.K.
leden is voor de betrokkenen c.s. als een verrassing ge-
komen. Men had deze uitspraak van het Gerechtshof in
Leeuwarden zeker niet verwacht.
Door het ondersteunings komité 10-Asser Molukkers wordt
e.e.a. als een duidelijke overwinning gezien.

Op donderdag 3 maart j.l. heerste er in het Masiun-pand
een ware feeststemming. Onder de ca. kö a 50 aanwezigen
bevond zich de hele Masiun-top.

20-̂ -1983
22-̂ -1983
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