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2. Jongerenwerkgroep Aaeen (J.W.G.)

De J.W.G.-Assen, waarin op de voorgrond tredende politiek
geëngageerde jonge Molukkers uit Assen
zitting hebben, maakt deel uit van de landelijke organisati
GGHEBA,
Vernomen werd dat de J.W.G. zich zeer kritisch opstelt ten
aanzien van de politiek theoretische opstelling van GCKEBA.
De J.W.G. is van oordeel, dat de opbouw aan de bases, zoals
GCKEBA die voorstaat, de weinig politiek geïnteresseerde
achterban in Assen - de "straatjongens" - niet aanspreekt.

De Jongerenwerkgroep Assen is niet alleen de oorzaak van
interne tegenstellingen binnen GOHEBA, doch heeft eveneens
voor een controverse binnen de Molukse gemeenschap van
Assen gezorgd. Naar aanleiding van felle kritiek door de
J.W.G., geuit op het Molukse "establishment", is het in
Assen tot een handgemeen gekomen tussen leden van de J.tf.G.
en aanhangers van de Badan Persatuan.
Direkt gevolg hiervan was de oproep door aanhangers van de
J.W.G. tot het uitvoeren van akties door middel van leuzen
die op straten en muren in Assen en Bovensmilde waren
geschilderd.
Het heeft er de schijn van dat onder de Molukkers in Assen
een soort vete is ontstaan, die mogelijk tot gewelddadig-
heden kan leiden, waarbij het gebruik van vuurwapens niet
wordt uitgesloten.

3. Verschil van inzicht tussen Assen en Bovensmilde

Naar voren is gekomen, dat de Kolukkers in Bovensmilde zich
- althans op dit moment - afzijdig willen houden van terro-
ristische aktiviteiten. Men zou het standpunt huldigen, da'
de akties niet de sympathie van het Molukse volk hebben
opgeleverd. Men valt het R.M.S-ideaal niet af, maar men wei
geen nieuwe nodeloze slachtoffers. Molukkers in Assen echt<
zouden de stelling hanteren, dat er weliswaar slachtoffers
zijn gevallen, doch: "wijzelf zijn die slachtoffers niet,
dus wij moeten doorstrijden".
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1 . Verhouding Assen - BovensmTldê

Het beeld van de controversiële verhoudingen tussen Holukse jonge
ren uit Assen en Bovensrailde , aoals weergegeven in Keekbulletin
nr. 2 d. d. 15 januari 1979, heeft sich in de 'onderhavige verslag-
periode gecontinueerd*
In een sfeer van onderlinge competitie pleegt men over en weer
opruiende activiteiten die bij een verdere escalatie in een meer
gewelddadig treffen zouden kunnen ontaarden. C f men zich daarbij
op den duur op Nederlandse objecten en/of personen zou kunnen
gaan richten laat zich thans nog niet overzien.

Gesteld kan echter v/orden, dat Het huidige stenrningsbeeld in de
Noordelijke Molukse bolwerken een negatieve terugslag heeft op de
meer ontsgannen sfeer die daar de laatste naanden heeft geheerst.
De desoriëntatie op lokaal niveau, gevoegd bij de nog steeds
heersende impasse bij de Molukse leiding sou opnieuw een fase kur
nen inluiden waarin ruimte voor negatieve ontwikkelingen ligt op-
gesloten. '

2.

Demonstratie te Den Haag

Het Revolutionair Volksfront GCHS3A heeft voor woensdag 7 februai
1979 in Den Haag een demonstratie-vergun::ing aangevraagd.
Het ligt in het voornemen van GOHEBA om met een 250-tal sympathi-
santen te protesteren tegen de levering door Nederland van korvel
ten aan de Indonesische "arine. Aan de voorzitter van de Tweede-
Kamer, Dr. A.VüNDSLUIG wil men een petitie, voorzien van handtek<
ningen aanbieden.
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Molukse geneenschap in Assen en Bovensmilde

De gespannen situatie in de Molukse wijken Assen en Bovensmilde
duurde ook de afgelopen week voort.

Na de gebeurtenissen in Assen in de laatste week van december
1978, werden afgelopen week ook in Bovensmilde 3. M. S. -leuzen
op muren van huizen geschilderd*
Een van de leuzen die in de wijk werd aangetroffen luidde:

"MSHA MTTRIA, wij Molukse jongeren zijn bereid te doden en te
sterven* Zolang de Molukse jeugd leeft, zolang zal de R. M. S.
bestaan !"

Uit informatie die bij de Dienst is binnengekomen kan worden
geconcludeerd dat de kladacties in Assen en Bovensmilde het
werk zijn geweest van radicale jongeren afkomstig uit Assen.

In de Molukse wijk te Assen werd in de nacht van 27 op 28
januari 1979 geschoten op de woning van een Molukker, die
eerder telefonisch bedreigd was in verband met het feit dat
hij werkt voor een Nederlander en omgaat met Nederlandse
meisjes.
De betreffende Molukker vermoedt dat de dader onder de radi-
cale Molukse jeugd in Assen gezocht moet worden.
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Kalkacties in Middelburg en Souburg

In navolging van de kalkacties in Assen en Bovensmilde zijn ook i
de Molukse woonwijken in Middelburg en Souburg B.M.S.-leuzen aang
bracht op muren van diverse gebouwen; De leuzen luiden onder meer
"N.L. daagt uit tot akties" en "Bereid te sterven en te doden".
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Demonstratie op 7 februari 1979 in Den Haag

Op woensdag 7 februari 1979 hebben een ifO-tal jonge Moluk-
kers op het Binnenhof in Den Haag een zogenaamde "picket-
line" gevormd.
Op deze wijze protesteerden zij tegen de levering van kor-
vetten door Nederland aan de Indonesische Marine.
De demonstratie was georganiseerd door het Revolutionaire
Volksfront GOEEBA-

Met betrekking tot de tegenvallende opkomst kan worden ge-
meld, dat GOHEBA in de afgelopen weken nauwelijks enige
ruchtbaarheid gegeven heeft aan het voornenen om te demon-
streren.
Bovendien was ook binnen de kerngroep van GOHEBA de belang-
stelling niet optimaal.
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Toegenomen spanningen in Assen

De reeds geruime tijd heersende onderlinge conflictsituatie
in Assen leek in de afgelopen week te zullen ontaarden in een
gewelddadig treffen» Deze conflictsituatie werd veroorzaakt
door een kleine kern van politiek radicale Molukse jongeren,
die zich met haar opruiende activiteiten de woede op de hals
heeft gehaald van de meer gematigde Molukse wijkbewoners.
Vernomen werd dat de radicale jongeren rekening houden met
een "strafexpeditie" van de wijk en zich daartegen aan het
bewapenen zijn.
Verwacht wordt dat de eerstvolgende activiteit van de radicale
jongeren een gewelddadig treffen tussen beide partijen tot
gevolg zal hebben.
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1. Activiteiten

De aanvankelijke lichte terreurdreiging zoals die in het
weekend van 17/10 maart 1979 in Assen heerste kon na daar-
toe ingesteld onderzoek laag worden geëvalueerd*
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1. Klimaatsverbetering in Bovensmilde

De meer ontspannen sfeer in de Molukse gemeenschap te Bovensmilt
die zich voor het eerst manifesteerde tegen het eind van 1973
heeft zich gedurende het eerste kwartaal van 1979 voortgezet.
De visie van gematigde Molukse wijkbewoners, dat de terreuractit
uit het verleden geen positieve resultaten hebben opgeleverd, m<
slechts offers hebben gekost en derhalve in de toekomst zinloos
zijn, wint terrein.
Onderlinge conflicten, waarbij vooral jongere Molukkers door hui
houding en activiteiten betrokken waren komen minder voor. Het
generatieconflict heeft plaatsgemaakt voor een groter saamhorig-
heidsgevoel.
Ook in de externe contacten - tussen Molukkers en gemeentelijke,
provinciale overheid - werd een verbetering geconstateerd. Deze
verbeterde overlegsituatie heeft ertoe bijgedragen, dat binnenki
een aanvang wordt gemaakt met de bouw van een Moluks stichtingS'
gebouw voor Bovensmilde. De inschakeling daarbij van werkloze
Molukse jongeren wordt door de gemeenschap als positief ervaren

Verwacht mag worden, dat dit positieve beeld een gunstig uitstn
lingseffect kan hebben op een kleine categorie van jongeren, di
deze ontwikkeling vooralsnog als negatief ervaren.

In hoeverre er hier sprake is van een tijdelijke situatie danwe
een aanzet tot een rustiger steramingsbeeld op langere termijn,
niet te overzien. Het huidige beeld geeft wel reden tot enig
optimisme.
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Over de afgelopen week zijn geen bijzonderheden te melden.



Dit stuk bestaat uit 2 blz.

WEEKBULLETIN MOLÜKKERS

8 t/m Hf april 1979

Nr.: 1.368.̂ 3*» Nr.: 15

Herdenking R.M.S.-proclamatie

Op woensdag 25 april 1979 zal de MANUSAMA-groepering in de Hout-
rus t-hallen te Den Haag wederom de R.M.S.-proclamatie van 1950
herdenken* Naar verwacht wordt zal de herdenking dit jaar een ta-
melijk sober karakter dragen, onder andere op grond van de over-
weging dat de Molukse leiding geen gewag van eclatante successen
kan maken»
Voor wat betreft de verwachte opkomst wordt aangenomen, dat het
aantal Molukse bezoekers aanmerkelijk minder zal zijn dan in 19?8
(circa ̂ .000).
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3. Aanslag op

Bij een bezoek aan zijn vroegere woonplaats Heer (bij Maastricht)
is de Molukker door een schot uit een vuurwapen licht
gewond geraakt aan een been»
Het lijkt niet uitgesloten dat de nog onbekende dader
hiermee een waarschuwing heeft willen geven.
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Molukse Culturele Dag te Amsterdam

Op vrijdag 28 april 1979 wordt in het gebouw Paradiso te Amsterd
een Molukse Culturele Dag gehouden die zal voortduren tot de vo
gende morgen*
Nagenoeg alle Molukse organisaties zijn door middel van informat
stands vertegenwoordigd, zoals Pemuda Masjarakat, Goheba, het
Inspraakorgaan Welzijn Kolukkers, de Gerakan Pattinura etc,
's-Avonds zal een achttal Moluks zang- en dansgroepen optreden»

Voor dit Molukse evenement, dat de aandacht trekt door de divere
teit aan organisaties die aan dit gebeuren deelnemen, bestaat ir
Molukse jongerenkringen bijzonder veel belangstelling. Naar ver-
wacht wordt zullen tussen de 600 en 800 Holukkers een bezoek aar
Faradiso brengen.
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1 . Herdenking R. M. S. -proclamatie

De viering van de negenentwintigste verjaardag van de R. M. S.
heeft in Den Haag voor wat betreft de MANUSAMA-groepering en te
Nijmegen voor wat betreft de Revolutionaire Partij SIÏA-LIMA
(voorheen de TAHAELA-groepering) niet in bijzondere zin de aan-
dacht getrokken»
De stemming bij de aanwezigen vormde een duidelijke afspiegeling
van het beeld dat de laatste maanden binnen de Molukse gemeen-
schap werd gesignaleerd, namelijk dat van een tanende belang-
stelling en min of meer stille berusting.
De Molukse leiding heeft er op 25 april op geen enkele wijze toe
bijgedragen om dit beeld te veranderen.
Opvallend was de uitspraak van ir. MANUSAMA, dat men zich niet
moest blindstaren op het onafhankelijkheidsideaal, maar zich ook
moet richten op het welzijn en het geluk van de Molukkers»

Nopt; Deze uitspraak van ir. MANUSAMA is des te opmerkelijker,
omdat hij zich in de afgelopen maanden steeds negatief
heeft uitgelaten over de sociale/maatschappelijke beleids-
voornemens van de Nederlandse regering.

De enige dissonant in de overigens rustig verlopen herdenking
vormde het optreden van 17 leden van de Molukse ordedienst, die
zich tegen de gemaakte afspraken met de Gemeentepolitie van
Den Haag in toch schuldig maakten aan overtreding van de Wet op
de Weerkorpsen.
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1 Hei-viering te Assen

Mede als alternatief voor de jaarlijkse herdenking van de
B.M.S.-proclamatie op 25 april maar tevens om uitdrukking te
geven aan de ideologie welke GOHEBA aanhangt, werd dinsdag
jongstleden in de PATTIKÜRA-stichting te Assen een 1 mei-vie
gehouden.
Aanvankelijk stuitte dit op verzet van de wijkraad en de aan
van de Badan Persatuan. Na gevoerd overleg vond de viering t
doorgang en werd deze door enkele tientallen Molukkers
- merendeels jongeren - bijgewoond.

- 2 -
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Diversen

Gedenkteken De Punt

Op 11 juni a.s. (twee jaar na de beëindiging van de treinkap!
bij De Punt) zal op de begraafplaats "De Boskamp" te Assen de
officiële onthulling plaatsvinden van het gedenkteken ter
nagedachtenis van de zes omgekomen treinkapers.
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Het Molukse woonoord in Vaassen

Op woensdag 23 mei aanstaande zal worden aangevangen met de
tweede fase van de herhuisvesting van de Molukse bewoners
van het huidige barakkenkamp in Vaassen.
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Over de afgelopen week zijn geen bijzonderheden te melden.
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De situatie in Assen

Als gevolg van sterk verminderde activiteiten van de le-
den van GOHEBA-afdeling Assen (voorheen de Jongerenwerk-
groep Assen), is de sfeer in de Molukse wijk verbeterd.
On de onderlinge betrekkingen volledig te normaliseren
heeft de plaatselijke GOHEBA-leiding besloten in Assen
een voorlichtingsavond te organiseren, teneinde de Mo-
lukse gemeenschap een beter begrip te verschaffen in de
doelstellingen van GOHEBA.
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Herdenking omgekomen treinkapers

Vanmorgen vroeg (maandag 11 juni) heeft een aantal Molukse jon-
geren uit Assen op de begraafplaats de "Boskamp" een krans ge-
legd op het graf van de zes omgekomen treinkapers.
De officiële plechtigheid georganiseerd door de Badan Persatuan
vindt echter vanavond plaats met als hoogtepunt de onthulling
van een gedenkteken ter nagedachtenis van de omgekomenen»
Verwacht wordt dat de herdenking een rustig verloop zal hebben»

Aanslag Provinciehuis in Middelburg

In het afgelopen weekend hebben onbekenden een molotov cocktail
geworpen naar het Provinciehuis in Middelburg. De schade is be-
perkt gebleven. Op enkele ramen en muren vaa het Provinciehuis
waren enkele leuzen aangebracht, die herinneren aan de Molukse
acties bij de Punt en in Bovensmilde in 1977.
Bet onderzoek dat de gemeentepolitie van Middelburg instelt,
heeft nog geen bijzonderheden opgeleverd.
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2, Herdenking omgekomen treinkapera

Op maandag 11 juni 1979 heeft in Assen op de begraafplaats
"de Boskamp" een sobere herdenking plaatsgevonden van de zes
omgekomen treinkapers. Bij de plechtigheid waren aanzienlijk
minder belangstellenden dan in het voorgaande jaar»
Tijdens de redevoering van ir. KANUSAMA deed zich een inci-
dent voor toen een familielid van één van de omgekomen Moluk-
kers zich beledigend uitliet jegens ir. MANUSAMA.
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Activiteiten van de Badan Persatuan

Het hoofdbestuur van de Molukse eenheidsbeweging Badan Persatuan
houdt zich al enii'e tijd besig met de onderwijsproblematiek ten
behoeve van de in Nederland verblijvende Molukkers.
De nadruk van de werkzaamheden ligt op het behoud en verder ont-
wikkelen van de eigen Molukse taal.

Voor de verdere uitvoering van de werkzaamheden overweegt de
Badan Persatuan bij het Ministerie van Onderwijs subsidie aan te
vragen.
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Demonstratie ex-KI<IL-nilitairen in Den Haag

Op woensdag 15 augustus 1979 zal in Den Eaag een demonstra-
tie worden gehouden door ex-KlilL-militairen.
De heer , die begin juli 1979 raet een honderdtal
medestanders op de openbare weg voor Paleis Soestdijk een
protestdemonstratie hield, is als woordvoerder van deze mili-
tairen voornemens bij de Minister van Binnenlandse Zaken de
eis kenbaar te maken, dat de ex-KNIL-militairen een uitkering
moet worden betaald over de jaren die zij doorbrachten in
Japanse krijgsgevangenschap.

Jaarcongres Badan Persatuan op 18 en 19 augustus 1979

Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus 1979 zal in de Molukse
woonwijk in Wierden het jaarcongres van de Molukse eenheids-
beweging Badan Persatuan worden gehouden»
Evenals in voorgaande jaren, wordt binnen de Molukse gemeen-
schap ook dit naai, voorafgaand aan het congres, in negatieve
bewoordingen gesproken over het beleid van de Badan Persatuan
alsmede dat van ir. MANUSAMA.

De Molukse gemeenschap in Bovensmilde heeft in een officieel
schrijven aan de Badan Persatuan te kenner, gegeven niet op het
congres te zullen verschijnen, als protest tegen het huidige
beleid.
Bovendien hebben de jonreren in. deze Molukse woonwijk aange-
drongen op voorlichting omtrent de inspraakmogelijkheden in de
Badan Persatuan, alsmede over de structuur, werkwijze en het
beleid van deze organisatie.
Ook in andere Molukse woonwijken wordt een mate van ontevreden-
heid gesignaleerd rnet betrekking tot het huidige beleid.
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1. Congres Badan Persatuan - 18/19 augustus 1979

Op 18 en 19 augustus 1979 heeft in Wierden het congres plaats-
gevonden van de Molukse eenheidspartij de Badan Fersatuan.

Traditiegetrouw heeft ir. MANUSAKA verslag gedaan von de poli-
tieke activiteiten, die doqr zijn "kabinet" en het hoofdbestuur
van de 3.P. ia het afgelopen jaar zijn ontplooid.
Ir. MANUSAMA besteedde in zijn toespraak veel aandacht aan zijn
reis naar de Verenigde Staten en het bezoek van de zogenoemde
"Stuurgroep" aan het hoofdkantoor van. Aanesty International in
Londen.
Ir. MANUSAKA noemde voorts als resultaat van het buitenlands
beleid de contacten van de Badan Persatuan met organisaties die
zich inzetten voor het welzijn van Vierde '.Vereldlanden.
Met betrekking tot de relatie tussen het Molukse volk en de
Nederlandse overheid beperkte ir. XANUoAlIA zich tot eerdere uit-
spraken. Zo gaf hij onder meer te kenr.en. dat ie Ilolukse leiding
i'een medewerking zal verlenen aan de uitvoering v=n het huidige
Nederlandse beleid en riep voorts het Molukse volk op niet deel
te nemen aan de totstandkoming vr.n de nieuw te vormen commissie
van advies voor het beleid ten aanzien van Molukse ingezetenen.

Tenslotte sprak ir. MANTJSAMA de verpachting uit, dat het Molukse
volk in Nederland het 6e lustrum v?.n de Republiek Maluku Selatan
op 25 april 1980 op grootse wijze zal vieren»
Eet ligt onder meer in de bedoeling een culturele feestvreek te
organiseren in de Houtrusthallen in Den Haag, v/elke afgesloten
zal worden met de jaarlijkse herdenking van de proclamatie ven
de R.M.S.

Met betrekking tot de "affaire " en het functioneren
van het Politiek Forum werd door het congres langdurig gedebat-
teerd.
Het congres heeft van ir. MANUSAHA de toezegging gekregen de
"affaire " opnieuw te zullen bestuderen.
Het uit jongeren bestaande Politiek Forum heeft met succes ge-
protesteerd tegen de handel\«;ijze van de B.F., die eenzijdig
en zonder overleg met de leden van het Politiek Forun, de heer



ais voorzitter had benoemd. Toegezegd werd, dat
dese kwestie in de eerste week van september door de Badan
Persatuan en het Politiek Forum uitvoerig zal. worden be-
sproken.

In tegenstelling tot eerdere berichten in de pers werd ds.
KETIA3Y - overigens geheel volgens verwachting - door het
congres herkozen tot voorzitter van de Badan Fersatuan.

Vernieling Moluks yrr af monument in Assen

Het Molukse grafmonument, dat op 11 juni 1979 ter nagedach-
tenis aan de omgekomen zes treinkapers in assen werd onthuld,
is in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 augustus voor
een groot deel vernield» Over de identiteit van de daders
wordt nog in het duister getast.

In de Molukse woonwijk Bovensrnilde v.'e r d. in eerste instantie
erg geëmotioneerd gereageerd op de grafschennis.
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Nr.: 1.368.1O1* . ' Nr.: 32

De situatie in Bovensmilde

In de Molukse gemeenschap in Bovensmilde is wrevel ontstaan
over het uitblijven van een beslissing om aan te vangen net
de bouw van een Moluks Stichtingsgebouw.
De verantwoordelijkheid voor deze vertraping ligt volgens het
Stichtingsbestuur volledig bij de geneentelijke en rijksover-
heid.
Het resultaat van dese vertraging is dst het enthousiasme vp.n
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het Stichtingsbestuur voor dit project waarbij vooral Molukse
werklozen zouden worden ingeschakeld, vermindert.
Het Stichtingsbestuur dat uit gematigde wijkbewoners bestaat,
die in de afgelopen maanden voor een belangrijk deel hun stem-
pel op de gemeenschap in Bovensnilde hebben gedrukt, dreigt
door deae gebeurtenis haar invloed in Bovensmilde te verliezen.
Hierdoor en als gevolg van de vernielingen die enige weken ge-
leden werden aangericht op het graf van de zes omgekomen Molukse
treinkapers, lijkt de al maandenlang aanwezige goede stemming
in Bovensmilde te worden aangetast.

Diversen

De Molukse eenheidsbeweging Badan Persatuan overweegt een de-
legatie van het hoofdbestuur af te vaardigen naar de Minister
van Binnenlandse Zaken oin hem de slotresolutie van het congres
van de Badan Fersatuan aan te bieden. In deze resolutie worden
de plannen van de Minister cm te komen tot een Comnissie van
Advies voor het beleid ten aanzien van Molukse ingezetenen,
afgewezen.

Op dinsdag 4 september 1979 hebben dertien Molukse stafleden
in Utrecht het gebouw van de Stichting "Tjandu" bezet uit pro-
test te^en de weigering van het bestuur van de Stichting om
de stafleden inspraak te geven in het te voeren beleid.
Kort na de bezetting hebben de stafleden contact gezocht r.et
de afdeling Assen van het Revolutionair Volksfront "OCIIZ2A",
dat zich inmiddels solidair heeft verklaard net de bezetting.

Noot: De Stichting "Tjandu" houdt zich besi^ met de opvang
en begeleiding van Molukse drug-verslaafden.



Dit stuk bestaat uit 1 blz,

WEEKBTJLLETIN MOLUKKERS

9 t/m 15 september 1979

Nr.; 1.368.43^
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l Nr.: 33
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WEEKBÜLLETIN MOLÜKKEBS

16 t/m 22 september 1979 Nr.: 34

Nr.: 1.368.

De situatie in Bovensmilde

Zoals bekend is er in de Molukse wijk in Bovensmilde
al enige weken sprake van een minder ontspannen sfeer.
Voor het eerst sinds lange tijd werden weer schoten
gehoord.
Enkele schietpartijen kunnen mogelijk worden gezien
als een reactie op het standpunt van de meer gematigde
wijkbewoners, die' de meer op daden beluste Molukse
jongeren duidelijk hebben gemaakt, dat geweld als middel
om het R. M. S. -ideaal na te streven niet meer wordt
geaccepteerd.
Daarnaast vormt het uitblijven van een beslissing om
aan te vangen met de bouw van een Moluks stichtingsgebouw
nog steeds een bron van ergenis.
Vooralsnog wordt echter niet verwacht dat deae negatieve
ontwikkeling zich zal doorzetten. Daarvoor lijkt de
invloed van de gematigde krachten op het dagelijks leven
in de wijk nog te groot.



Dit stuk bestaat uit 1 blz.

WEEKBULLETIN MOLUKKERS

23 t/m 29 september 1979 Nr.: 3* /c>

NP.: 1.368.1+3̂

Delegatie Badan Persatuan naar Minister Wiegel.

In aansluiting op
werd vernomen, dat

het hoofdbestuur van de Molukse eenheidsbeweging "Badan
Persatuan" thans de laatste hand legt aan de voorbereidingen
o in binnenkort een delegatie af te vaardigen naar de
Minister van Binnenlandse Zaken om hem de slotresoluties
aan te bieden die op het jaarcongres van deze organisatie
(18 en 19 augustus j.l.) werden aangenomen.
De delegatie waarin verschillende vertegenwoordigers
uit de Molukse samenleving zijn opgenomen, zal onder
leiding staan van de hoofdbestuursleden de heren
en
De belangrijkste resolutie betreft de afwijzing door het
congres van de plannen van de Minister om te komen tot
een Commissie van Advies voor het beleid ten aansier, van
Molukse ingezetenen dat in de plaats dient te konen van
het huidige Inspraakorgaan V/elzijn Molukkers.
De overige resoluties bevatten onderneer de standpunten
van het congres over kwesties als het uit Ambon weggesleepte
Wajamidok, de derde generatieproblematiek, de pensioen-
regeling van Molukse ex-K.N.I.L.-militairen en de huidige
transmigratiepolitiek van de Indonesische regering.



Dit stuk bestaat uit 1 blz.

WEEKBÜLLETIN MGLUKKEBS

30 september t/m 6 oktober 1979 Nr.: 36

Nr.: 1.
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WE3KBÜLLSTIN HOLÜKKBRS

7 t/m 13 oktober 1979 Nr.: 37

Nr.: 1.368.

1. De situatie in Bovensmilde

De onrust die al enige weken in de Molukse wijk in Boven-
smilde heerst, houdt aan.
Verantwoordelijk voor deze situatie is een klein aantal
Molukse jongeren die door gewelddadig optreden protesteren
tegen de lakse houding die de wijkraad en het stichtingsbe-
stuur ten aanzien van de "R. M. S. -strijd" innemen.
Voorts nemen zij de wijkraad en het stichtingsbestuur kwalijk
dat zij goede betrekkingen onderhouden met de Nederlandse
overheid.
Onlangs nog hebben deze jongeren van hun misnoegen over deze
houding blijk gegeven door in de wijk pro-ü.M.̂ .- en anti-
Nederland.se leuzen aan te brengen.
Bekend is dat het o ia familieleden gaat van Molukkers, die ter-
zake eerdere terreuracties werden veroordeeld. Voorts behoren
deze Molukse jongeren tot de sociaal zwakkere gezinnen in de
wijk.
Hoewel binnenkort enkele vooraanstaande Molukkers uit Boven-
smilde een gesprek zullen voeren met deze groep, wordt betwij-
feld of hier resultaat van te verwachten is. tekening moet
worden gehouden met een voortduren van de onrust.
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WEEKBULLETIN MOLUKKERS

1*f t/m 20 oktober 1979 Nr.: 38

Nr.ï 1.368.
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WKSKBÜLLETIN MOLÏÏKKBRS

28 oktober t/m 3 november 1979 Nr.: 39

Nr.: 1.368.

Molukse manifestatie in Amsterdam

Het Revolutionair Volksfront "GOHE3A" heeft op zaterdag
3 november 1979 in het gebouw Paradiso in Amsterdam een
politieke manifestatie gehouden, dat in het teken stond
van "het algemeen verzet tegen de regering van president
SUHARTO."
Voor dit evenement dat de aandacht trok door de diversi-
teit aan organisaties die aan dit gebeuren hebben deelge-
nomen, bestond in Molukse jongerenkringen ruime belang-
stelling.
De opbrengst van deze manifestatie die 's-avonds werd beslo-
ten aet een optreden van verschillende muziekgroepen, zal
worden bestemd voor de familieleden van Molukse "politieke
gevangenen".



Dit stuk bestaat uit 2 blz,
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W3EKBÜLLSTIN MOLUKKERS

b t/m 10 november 1979 Nr.:

Nr.:
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Dit stuk bestaat uit 1 blz.

«ESKBULLETIN MOLÜKKSHS

11 t/m 17 november 1979 ar,

Nr.: 1.368.

1. Gesprek tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de
Badan Persatuan

Het onderhoud dat een delegatie van het hoofdbestuur
van de Molukse organisatie Badan Persatuan op maandag
12 november 1979 heeft gehad aiet de minister van Bin-
nenlandse Zaken is in de gemeenschap over het algemeen
goed ontvangen*
Na afloop van het gesprek sprak dominee S. M2TIARÏ de
verwachting uit dat het onderhoud de samenwerking tus-
sen de Nederlandse regering en de Molukkers zal bevor-
deren.



Dit stuk bestaat uit 1 blz.

WKEKBÜLLETIH HOLUKKEBS

18 t/m 2h november 1979

Nr.: 1.368.̂ 34

De situatie in Bovensmilde»

Hoewel na de incidenten van de afgelopen maanden de
situatie in de Molukse wijk in Bovensmilde niet verder
is verslechterd, wordt hierin voor de naaste toekomst
geen verbetering verwacht. De oorzaak is voornamelijk
te wijten aan de machteloosheid van de wijkraad en het
stichtingsbestuur om krachtig tegen de ordeverstoorders
op te treden.



Dit stuk bestaat uit 1 blz,

W33K3ULL3TIN HOLOKK3RS

2 t/m 8 december 1979 Nr.

Nr.:

2. De situatie in apvensailde (2)

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in de Molukse
wijk ir. Bovensrailde is op vrijdag 7 december 1979 overgegaan
tot aanhouding van een vijftal jonge Molukkers op verdenking
van verboden vuurwapenbezit.



Dit stuk bestaat uit 2 blz.

WSSKBÜLLSTIN MOLÜKKBRS

9 t/m 16 december 1979 Nr.:

Hr.:

b. Eerst thans is bekend geworden dat op vrijdag 30 november
1979 dertien vooraanstaande Molukse jongeren in de ambtswo-
ning van de Indonesische ambassadeur in 'Vaasenaar een ontmoe-
ting hebben gehad met ambassadefunctionarissen.
Onder de Molukse jongeren bevond zich de landelijk leider van
het Revolutionair Volksfront "(30H3BA". «
Het Molukse gezelschap werd op de residentie verwelkomd door
de privé-secretaris van de ambassadeur, de heer
Het voornaamste onderwerp van gesprek betrof een plan van de
Indonesische gastheren om Moluickers in Nederland te betrekken
bij het opzetten van ontwikkelingsprojecten op de Molukken.
De Molukkers die met de ideeën van de ambassade kunnen instem-
men, zullen worden uitgenodigd om op korte termijn een oriën-
tatiereis naar Indonesië en de Molukken te maken.
Gebleken is dat de Molukse bezoekers met gemengde gevoelens
op de Indonesische voorstellen hebben gereageerd.
Enkele jongeren waren van oordeel dat de plannen slechts
dienden om tweedracht in de R.M.S.-gelederen te veroorzaken.
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Na levendige discussies over de plannen werd met de Indo-
nesische functionarissen overeengekomen om de gesprekken
op zondag 16 december 1979 voort te zetten.

Commentaar

Oe besprekingen van de afgelopen weken wijzen erop dat Indo-
nesië het klimaat thans gunstig acht om met initiatieven te
komen. De R.M.S.-leiding bevindt zich namelijk door haar bin<<
nen- en buitenlands beleid in een uitzichtloze positie, ter-
wijl de Molukse jongeren een te weinig coherent gezelschap
vormen om met succes "politiek te bedrijven".
0e Molukkers dienen thans de opening van Indonesië te be-
antwoorden. Sen eerste indruk gaeft aan dat er zowel binnen
de leiding van de Badan Persatuan als bij de jongeren ver-
deeldheid heerst over de te volgen koers* Benadrukt wordt
echter dat hoewel op korte termijn niet direct positieve re-
sultaten van de dialoog zijn te verwachten, dergelijke ge-
sprekken een jaar geleden ondenkbaar waren.


