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Bezetters Indonesisch consulaat op vrije voeten

In de week vóór kerstmis zijn de zeven uit Bovensmilde afkom-
stige- Molukse bezetters van het Indonesisch consulaat in Am-
sterdam (december 1973) in voorlopige vrijheid gesteld.
In de Molukse samenleving is deze gebeurtenis vrijwel onopge-
merkt geb l e v en.
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Dialoog tussen Indonesië en Molukkers
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De situatie in de Molukse saaealeving

Zes bekend :Tordsa van ie "oorstsllsa van ia Indonesische
sade OQ sowel dominee 1-ETIA3Y alö ^en greep var. cngeveer ierrig
Molukse jongeren uit ta nodigen ?ocr aen beaoeJc aan ie Moliikkan,
blijft de genoederen ia ie Moliikae sacealeviag bezighouden.
Sissen het hoofdbestuur •J'an -ie 3adaja Persatuan iireeg doniaee
:i2riAR? forse Icritisk "e verdursa wegens îja bereidheid ie In-
donesische •lî a.odigir.g aaa te aeniea. i-ïet aoeite wist hij het
hoofdbestuur van ie 2ad.an !?srsaT;uaa 13 bewegen otn niet het on^-
•aaavaardbaar sver ie Indonesische plannan -lit ~s sprekeno
-•ok ia ie afdali-igsn van ia 3adan Parsatuan valt in ^oeneraende

~a bei^isnarec. op -ie activiteiten -*an ioraiase

Naast dess politieke aangelegenheid, heeft in de afgelopen we-
ken een aantal gebeurtenissen ia de Molukse samenleving de aan-
dacht getrokken.
Zo hebben onlangs in het noorden van ons land enige geruchten
gecirculeerd over nieuwe gewelddadige acties. Het merendeel van
ieae berichten kon echter laag worden geëvalueerd.

In het Molukse woonoord Vaassen is de renovatie van het barak-
kenkamp vrijwel voltooid.
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Herdenking proclamatie R.M.S.

Onder auspiciën van de Molukse organisatie Badan Persatuan
worden voorbereidingen getroffen voor de viering van het
zesde lustrum van de R.M.S.-proclamatie op 25 april 1900.
Vooralsnog ligt het in de bedoeling dat in de week vóór
25 april in Den Haag verschillende nanifestaties zullen
worden gehouden.
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Het Revolutionair Volksfront "GOHSBA"

De laatste weken heeft het Revolutionair Volksfront "GOHEBA"
zich nauwelijks gemanifesteerd» Van georganiseerd overleg
is vrijwel geen sprake, terwijl in Assen de belangstelling
voor de politieke scholing is verdwenen.
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De Molukse gedetineerden

Molukse jongeren uit Assen en Bovensmilde bezoeken de laatste
weken neer dan voorheen de Molukse gedetineerden in diverse
gevangeniss en.
Hoewel het merendeel van deze bezoeken een sociaal karakter
heeft, worden contacten tussen radicale Molukkers uit Boven-
smilde en enkele langgestrafte Molukse gedetineerden met
enige bezorgdheid gadegeslagen.
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1. Toenadering tussen MANÏÏSAMA- en TAMAELA-groepering.

Na de dood van "generaal" TAMAELA eind 1978 is de Partai Revolu-
tionair SIWA LIMA in een aantal splintergroeperingen uiteengeval-
len. De "Minister van Buitenlandse Zaken"t heeft
tot op heden de meeste aanhang en de grootste invloed behouden.
Dit heeft in hoofdzaak te danken aan het feit, dat
zij tot eind 1979 kontakten heeft onderhouden met de Westafrikaam
staat Benin.

2. Wijziging "R.M.S«-regeringsvorm"?

Ir. MANUSAMA heeft de Molukker , 'minister' in
zijn 'kabinet' en lid van het hoofdbestuur van de Molukse een-
heidsorganisatie Badan Persatuan, de opdracht gegeven een
structuurplan tot wijziging van de huidige regeringsvorm op
te stellen.
In dit structuurplan zal in ieder geval de regeling opgenomen
moeten worden dat - na het overlijden van de 'president' -
ir. MANUSAMA niet zal worden opgevolgd door een andere 'president',
doch door een (gekozen?) "Minister-President".

3. Uitspraken Minister Wiegel beledigen Molukkers.

Zowel het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers, als het hoofdbestuur
van de Molukse eenheidsorganisatie Badan Persatuan voelen zich
beledigd door de uitspraken van de Minister van Binnenlandse Zaken,
de heer H. Wiegel, ter gelegenheid van het uitkomen van een regerir
nota over het minderhedenbeleid.
De Badan Persatuan overweegt een verzoek in te dienen voor een
gesprek hierover net de Minister. Indien dit verzoek ingewilligd
wordt heeft de Badan Persatuan het voornemen tevens de rechtspositi
van de Molukse ex-KNIL-nilitairen opnieuw aan de orde te stellen.
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Het Revolutionair Volksfront "GOH3BA"

In de afgelopen week is bekend geworden dat het Revolu-
tionair Volksfront GOH33A zich zal distanciëren van de
festiviteiten rond het zesde lustrum van de H.M.S.-procla-
matie op 25 april aanstaande.
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1. Herdenking proclamatie R.M.S. op 25 april 1980

De jaarlijkse herdenking van de proclamatie van de R.M.S.
op 25 april 1980 had zowel in Den Haag (MANTJSAMA-groepering),
als in Nijmegen (organisatie "Siwa Lima"), een rustig
verloop.
Voorafgaand aan de bijeenkomst in Den Haag werd een
demonstratieve mars door de stad gehouden, waarbij petities
werden aangeboden aan de Nederlandse Regering en aan de
Ambassades van de Verenigde Staten en Indonesië.
In zijn redevoering hekelde ir. MANUSAMA de uitlating van
Premier van AGT, dat de Molukkers steeds minder belang-
stelling tonen voor het politieke ideaal. Volgens de S.M.S.-
leider logenstraft het grote aantal aanwezigen in Den Haag
de uitspraken van de Premier. Voorts verklaarde ir. MANUSAKA
vastbesloten te zijn door te zullen gaan met de strijd, totdat
de politieke aspiraties zijn verwezenlijkt.
Tenslotte wordt opgemerkt dat zich onder de talrijke aanwezigen
in Den Haag ook een vertegenwoordiger bevond van de Indonesische
Ambassade.

2. Molukse reacties op uitspraken van Premier van AGT.

De uitlatingen van Premier van AGT dat steeds minder
Molukkers voor het R.M.S.-ideaal actief zijn, heeft onder
Molukkers in ons land enige opwinding veroorzaakt.
Zo werden in de afgelopen week in Assen op verschillende
plaatsen pro-R.M.S.- en anti van AGT-leuzen aangebracht.
Radicale Molukker uit Krimpen a/d IJssel hebben scherpe
kritiek geuit op de verklaringen van de Minister-President.
Het werd de Premier kwalijk genomen niet de moeite te hebben
genomen om zich persoonlijk van de situatie in de Molukken
op de hoogte te stellen.
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1. Mogelijke betrokkenheid van Molukkers bij mislukte inval in
Suriname

De geruchten in de afgelopen week dat 23 Molukkers, behorend
tot de "Perauda 20 Mai"-beWeging betrokken zijn geweest bij
de mislukte inval in Suriname, missen iedere grond.
Geconstateerd werd namelijk dat de belangrijkste (in de pers
genoemde) leiders van deze Molukse groepering zich ia Neder-
land bevinden*
Voorts is van de "Pemuda 20-Mai"-beweging bekend dat zij
haar activiteiten volledig richt op Indonesië net als voor-
naamste doel "de volkeren in Indonesië, waaronder het Molukse
volk, te bevrijden van elke vorm van onderdrukking en uitbui-
ting door het huidige Indonesische bewind".
Deze doelstelling lijkt een samenwerking met Suriaamers uit te
sluiten*

2. De situatie in de Molukse samenleving

Sinds enkele v/eken worden, de ontwikkelingen in de Molukse
samenleving in ons land beheerst door het streven naar eenheid.
Zoals reeds eerder is bericht hebben intensieve besprekingen
tussen ir. MANTISAMA en vertegenwoordigers van een afgescheiden
groep van de Partai Revolutionair "Siwa Lima" geleid tot een
voorlopig sanenwerkingsaccoord* In de afgelopen week is het
overleg tussen beide groeperingen hervat om de details van de
overeenkomst nader uit te werken.

Ook de twaede grote R.M.d.-organisatie in ons land, de Partai
Revolutionair "Siwa-Lina", heeft stappen ondernomen on tot
schaalvergroting te komen. Hiertoe heeft de groepering onder
leiding van in de afgelopen weken druk
overleg gevoerd met vertegenwoordigers van enkele kleinere
Molukse organisaties, waaronder het Zuidmolukse Sevrijdings-
front uit Krimpen a/d IJssel en de Keiese groepering "Masraalra".
De indruk bestaat dat dit overleg, dat tot juni is opgeschort,
nog geen tastbare resultaten heeft opgeleverd.

- 2 -



- 2 -

Commentaar

Dit streven naar eenheid onder de Molukkers is niet toe te
schrijven aan een plotselinge inval van de leiders. Geleide-
lijk aan is aan zich in de top van de diverse organisaties
gaan realiseren dat door de grote verdeeldheid geen succes-
sen te behalen zijn in het buitenland.
De belangrijkste impuls voor de huidige activiteiten is ech-
ter, merkwaardigerwijs, niet vanuit de samenleving gekomen,
doch vanuit de Westafrikaanse staat Benin. Dit land dat
betrekkingen onderhield net de overleden Molukse leider
I. TAMAELA, heeft vorig najaar de leiders van de "Siwa Lima"-
groepering laten weten slechts contacten te willen onderhou-
den met één Zuidmolukse organisatie.
De huidige ontwikkeling is een rechtstreeks gevolg van de
houding van Benin. De kans dat er tussen de verschillende
R.M.S.-organisaties een nauwe samenwerking zal komen, is
dan ook reëel te achten.
Voor de toekomst betekent dit dat er in de Molukse samenle-
ving twee belangrijke 3.M.S.-stromingen zullen zijn, dis waar-
schijnlijk in een bittere concurrentieslag ora de gunst van
Benin zullen dingen.
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Het Revolutionair Volksfront "GOH3BA"

De activiteiten van de militante Molukse jongerenorganisa-
tie GOHE3A zijn de laatste weken weinig spectaculair. Naast
een besloten 1-mei manifestatie, werd onlangs in Zeist door
kaderleden van de afdeling Assen politieke voorlichting
gegeven aan Molukse Jongeren, afkomstig uit Midden- en
Zuid-Nederland. De belangstelling voor deze bijeenkomst
was matig.
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Het Revolutionair Volksfront "GOH3BA"

De op zondag 1 juni 1900 begonnen, oriëntatiereis v?.n tien
3.H.3.-jongeren, waaronder de voormalige voorzitter van
Perauda Masjarakat , is door GOIffiBA scherp ver-
oordeeld. Diverse GOH33A-leden hebben aangedrongen op harde
maatregelen tegen de deelnemers aan deze reis.
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Het Revolutionair Volksfront "GOH3BA"

In de afgelopen weken heeft het bestuur van het Revolutio-
nair Volksfront "GOII3BA" zich beraden over het huidige
functioneren van de organisatie* De achtergrond van deze
discussie vormde de toenemende kritiek van de radicale
achterban op de politiek-theoretische opstelling van de
leiding.
Teneinde de invloed op desa militante aanhang te behouden
heeft de GOH.e3A-afdeling besloten een meer activistisch
beleid te gaan ontwikkelen. De gedachten van GOH33A gaan
hierbij ondermeer uit naar de vraag of de betrekkingen
tuisen Nederland an Indonesië in de toekomst doelwit
kunnen worden van GGl-L&A-agitatie.

Commentaar

Met enige zorg wordt geconstateerd dat GOIL33A onder druk
van haar radicale achterban heeft moeten overgaan tot
bijstelling van haar beleid. De huidige ontwikkeling
impliceert wellicht dat GOHE3A de komende maanden in
meer extremistische zin zal gaan optreden.
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1. Oriëntatiereis R.M.S.-jongeren

In de Molukse samenleving in ons land is beroering ontstaan
over de tegenstrijdige opvattingen waarmee een groep Moluk-
kers is teruggekeerd van een oriëntatiebezoek aan Indonesië.
Sen meerderheid binnen de groep heeft, bij monde van de be-
kende Molukker in krachtige bewoordingen ontkend
dat op de Molukken het R.M.3.-ideaal nog wordt aangehangen.
Op een inderhaast belegde persconferentie heeft ir. HAHUSAMA
de uitlatingen van veroordeeld. In zijn verklaring
heeft de H.H.S.-leider erop gewezen dat de oriëntatiereizen
door hem beschouwd worden als "indoetrinatiereizen". Voorts
was hij van oordeel dat de Molukkers in Indonesië zich niet
vrijelijk kunnen uitlaten over een streven naar onafhanke-
lijkheid.

De radicale Molukse jongerenorganisatie Revolutionair Volks-
front "GOHSBA" beraadt zich nog over een reactie op de uit-
spraken van .
Sr bestaan geen aanwijzingen dat GOHH3A overweegt om tegen
de deelnemers aan de reis harde maatregelen te nemen.

2. Activiteiten van ir. MANÜ3AMA

In de afgelopen week werden berichten ontvangen dat ir. MAKU-
SAMA af zou zien van zijn voornemen om betrekkingen aan te
knopen met de -Vestafrikaanse staat Benin. Vermoedelijke
oorzaak voor dit besluit is het aanzien dat de leider van
de Partai Revolutionair "Siwa Lima",
naar het oordeel van ir. MANU3AMA, nog steeds in dat land
geniet.
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Het Revolutionair Volksfront "QOHEBA.
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Opvolger van ir. MANÜSAMA benoemd

Tijdens het jaarcongres van de Molukse organisatie Badan
Persatuan in Moordrecht heeft ir. MANÜSAMA de arts
F. TUTUHATUNE0A tot zijn opvolger benoemd.
Ir. MANÜSAMA heeft zich bij zijn keuze ongetwijfeld laten
leiden door de wetenschap dat TUTUHATUNEWA goede relaties
onderhoudt met de leiders van de Partai Revolutionair
"Siwa Lima" en de zekere mate van populariteit die hij ge-
niet in kringen van radicale Molukse jongeren.
De benoeming komt echter op een moment dat het vertrouwen
in de haalbaarheid van het H.M.3.-ideaal in de Molukse
samenleving steeds verder afbrokkelt. In hoeverre de heer
F. TUTUHATUNEWA deze ontwikkeling tot staan kan brengen
zal in belangrijke mate afhangen van het tijdstip waarop
hij in functie zal treden.
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Molukse klacht op Veiligheidsconferentie in Madrid

De R.M.S.-leiding overweegt een Molukse delegatie te zen-
den naar de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking
in Europa (C.V.S.B.) te Madrid.
In de Spaanse hoofdstad zal de Molukse missie aan de C.V.S.S.-
gedelegeerden een toelichting geven op de klacht van het
Landelijk Actie Comité Zuid-Molukkers (L.A.C.) over Neder-
landse schending van de mensenrechten*
Zoals bekend heeft het L.A.C, eerder deze week in Madrid een
verklaring uitgegeven, waarin Nederland verweten wordt de
burgerrechten van het Molukse volk te hebben geschonden.
Het ligt voorts in de bedoeling dat de Molukse delegatie in
Madrid een persconferentie zal houden, waarin het Nederlandse
optreden aan de kaak wordt gesteld*
Bij de R.M.S.-leiding leeft de verwachting dat met name de
Sowjet-Unie de klacht van de Molukkers zal ondersteunen.


