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Molukkers wensen samenwerking net Papoea's en Timorezen

Op initiatief van de Molukse "President" ir. MANÏÏSAMA zal op 23 en
2k april 1981 te Capeile aan de IJssel onder zijn voorzitterschap
de "PATIMA-conferentie" worden gehouden (PATIMA is afgeleid van
PApoea, T_Imor en MAluku). Deze conferentie zal moeten leiden tot een
samenwerkingsverband tussen Molukkers, Papoea's en Timorezen* De
Molukse leider hoopt dat dit samenwerkingsverband bij de Verenigde
Naties gehoor zal vinden voor de grieven tegen het beleid van de
regering van de Republiek Indonesië ten aanzien van West-Irian, de
Molukken en Oost-Timor. Aan de conferentie te Capelle zullen drie
groeperingen deelnemen, te weten :

- de "Manusama-gezinde" Molukkers, vertegenwoordigd door een zeven
leden tellende delegatie onder leiding van het "R.M.S.-kabinetslid"

ï

- de in Nederland verblijvende Papoea's, vertegenwoordigd door een
eveneens uit zeven personen bestaande delegatie, waarvan onder meer

(zich noemende "president van de regering in
ballingschap van West-Papoea") deel uitmaakt;

- de Oost-Timorese organisatie "Mouvemiento Nacional Timor" uit
Portugal, vertegenwoordigd door een delegatie van vijf personen.

Afgezanten van de Melanesische staat Vanuatu (Nieuw Hebriden), van
Nieuw Caledoniê' en van het onafhankelijke Papua New Guinee zullen de
conferentie als waarnemers bijwonen. Na afloop van de conferentie zal
de pers op de hoogte worden gesteld van het bereikte resultaat.

De traditionele viering van 25 april (verjaardag van de proclamatie
R.M.S.) in de Houtrusthallen te 's-Oravenhage zal geheel in het teken
staan van deze conferentie. De samenwerking tussen Papoea's, Timorezen
en Molukkers zal dan officieel en met enige ceremonie worden bekend
gemaakt.
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Comaentaarï

Opgemerkt wordt dat :

- tueaen Molukkers en Papoea's een eeuwenoude tegenstelling bestaat;
- zelfs binnen de "K.M.S.-leiding" gereserveerd gesproken wordt over
dit initiatief van ir. MANUSAMA,

- de bij de samenwerking betrokken Papoea's slechts op steun kunnen
rekenen van een klein deel van de Papoea-gemeenschap;

- de organisatie "Mouvemiento Nacional Timor" een kleine groepering
zou zijn, die niet zondermeer de mening van de "Timorese bevrijdings-
beweging" vertegenwoordigt.

Uit het bovenstaande blijkt dat de voorgenomen samenwerking in concreto
minder voorstelt dan op het eerste gezicht schijnt.
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Molukkers wensen samenwerking met Papua's en Timorezen

Op 23 en 2̂  april 1981 heeft in de Molukse woonwijk van Gapelle
aan den IJssel de "PATIMAi-conferentie" plaatsgevonden,
(vide weekbulletin nr. 1)
De conferentie heeft geresulteerd in de oprichting van de
"WEST MELANESISCHE VERDRAffiS ORGANISATIE".
Hiervan maken deel uit:
-de regering van de Republiek der Zuidmolukken in ballingschap,
-de officiële vertegenwoordigers van de Organisasi Papua Merdeka en
-het centraal comité van de Movimento Nacional para a Libertacao e
Independencia de Timor-Dili.

In zijn toespraak tot de aanwezigen riep de vertegenwoordiger van
de Movimento Nacional, , op tot een strijd tegen het
SUHARTO-regiem, welke op demokratische wijze dient te worden gevoerd.
In dit verband zullen de participanten in de West Melanesische Verdrag?
Organisatie in de toekomst een dialoog met de Nederlandse en/of
Portugese regering niet nijgen uitsluiten.
Aan een uitnodiging om in Nederland de PATIMA-conferentie bij te
wonen heeft een regeringsvertegenwoordiger van Portugal geen gevolg
willen geven. Wel zou de 'ortugese regering te kennen hebben gegeven
verdere stappen van de Movimento Nacional af te wachten, aldus

in zijn rede.

2. Op de PATIMA-conferentie waren als speciale genodigden eveneens
aanwezig; Mr. , *ls vertegenwoordiger van de Republiek
VANUATU (v/h Nieuwe Hebriüen) en Mr. , parlementslid van Nieuw
Caledonii. Beiden hebben zich met de West Melanesische Verdrags
Organisatie solidair verklaard.
Met de heer zouden door ir. HANUSAMA besprekingen zijn
begonnen over een mogelijke militaire opleiding van jonge Molukkers
in de Republiek VANUATU. Èinnekort zal ir. MANUSAMA deze aangelegen-
heid met zijn "kabinet" bespreken.
Of en in hoeverre realisering van de plannen als een serieuze
mogelijkheid kan worden gezien, kan nog niet beoordeeld worden.
Enige reserve lijkt op zijjn plaats.
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Situatie in de Molukse wijk Vaassen

De definitieve ontruiming van de laatate barakken in het
Molukse woonoord in Vaassen zal vermoedelijk in de laatste
week van oktober plaatsvinden. Het is niet denkbeeldig dat
dit met enige ongeregeldheden gepaard zal gaan.

Zoals bekend verzet een groep Molukkers, onder leiding van
, zich met kracht tegen de ontruiming, waar-

bij zij zich met name beroept op "ex-KNIL-rechten".
Uit politiekringen werd vernomen, dat jonge Mo-
lukkers uit andere woonwijken in Nederland zou hebben ver-
zocht zich "paraat" te houden voor eventuele steun bij de
daadwerkelijke ontruiming. Een klein aantal Molukkers uit
Omliggende gemeenten werd reeds in het barakkencomplex ge-
signaleerd.

Ten tijde van de ontruiming in Vaassen zal met tegenstand
en mogelijke ongeregeldheden rekening gehouden moeten wor-
den. Een niet van te voren aangekondigd tijdstip van ont-
ruiming zou "mobilisatie" van radikale, op rellen beluste
Molukkers uit omliggende Molukse woonwijken wellicht kunnen
voorkomen.

21 september 1981.
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Documentaire Molukse gi.1zeli.ngen

De omroepvereniging K.R.O. heeft het voornemen een documentaire
samen te stellen en uit te zenden met de Molukse gijzelakties als
onderwerp.
De Molukse eenheidsbeweging Badan Persatuan en het Landelijk Comité
Zuid-Molukken hebben bij de K.H.O. reeds op het stopzetten van de
voorbereidingen aangedrongen.

Vanuit de Molukse samenleving in Assen en 3ovensmïlde werden
eveneens negatieve reakties op de plannen van de K.H.O. vernomen.
De beelden van de akties zouden bij hen opnieuw frustraties en
gevoelens van machteloosheid oproepen, waardoor de relaties met de
Nederlandse bevolking en de plaatselijke en regionale overheden
nadelig kunnen worden beïnvloed.
Zelfs moet met de mogelijkheid rekening worden gehouden, dat de
Molukkers in Assen en Bovensmilde zich opnieuw in een isolement
zullen terugtrekken-wanneer zij zich door een dergelijke uitzending
wederom aan de schandpaal genageld voelen. In de afgelopen jaren
is gebleken, dat Molukkers zich vanuit een isolement kunnen keren
tegen de Nederlandse bevolking en overheid, waarbij aktivistisch
optreden niet ondenkbaar is.

Noot; In dit kader wordea de perspublikaties in het dagblad de
Telegraaf omtrent een mogelijke gijzelingsaktie tegen Minister-
President de heer A.A.M, van AGT in juli 1979 gememoreerd.
Zeer nadrukkelijk werd de Molukse bevolking in Bovensmilde
in zijn geheel opnieuw geconfronteerd met het stempel
"terreurwijk".
De hierop volgende huiszoekingen, alsmede de vernieling van
het Molukse grafmonument in Assen hebben geleid tot ongeregeld-
heden in Bovensmilde, zoals enkele schietpartijen.

5 oktober 1981
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Situatie ia het Molukse woonoord Vaassen

Zowel van justitiële zijde als van verschillende bronnen van
de Dienst werd de afgelopen week vernomen, dat in de Molukse
woonwijk in Vaassen sympathisanten van de bekende Molukker

in het bezit zijn van vuurwapens.

Na overleg tussen Justitie (C.R.I.) en de Dienst werd besloten
tot regelmatige informatiewisseling met betrekking tot de
situatie in Vaassen. Voorts werd overeengekomen, dat de
Centrale Recherche Informatiedienst in voorkomende situaties
coördinerend en executief zal optreden.

Noot: Enerzijds wordt de kans op ongeregeldheden ten tijde
van de ontruiming van de laatste barakken in Molukse
kring nog immer groot geacht, anderzijds wordt ook
informatie ontvangen die dit tegenspreekt.
Zo zijn informaties over vuurwapenbezit onder de

-sympathisanten door hen zelf verspreid,
teneinde de eigen positie meer waarde toe te dichten,
alsmede om de overheid bij voorbaat te intimideren.

12 oktober 1981
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Geen steun voor R.M.S. van VANUATU

In een interview met een Moluks tijdschrift verklaarde
ir. MANUSAMA dat noch de R.M.S. in Nederland, noch de
West Melanesische Triple Alliantie (W.M.T.A.) langer
hoeft te rekenen op steun van de regering van de Republiek
VANUATU (voormalige Nieuwe Hebriden).
Reden voor de intrekking van de beloofde steun van de
zijde van VANUATU is volgens ir. MANUSAMA de diplomatieke
druk die op VANUATU is uitgeoefend door landen als Indonesië,
Papua New Guinee en Australië. Het laatste land zou in een
eerder stadium gelden ter beschikking hebben gesteld voor
de economische opbouw van VANUATU als lidstaat van de
Commonwealth.

Noot:

Duidelijk is thans, dat de Republiek VANUATU buiten het
gezichtsveld van de W.M.T.A. en van de R.M.S.-beweging
in Nederland is gekomen. Vanwege het feit dat onder de
Molukkers in Nederland nauwelijks voorlichting is gegeven
over de toezeggingen van VANUATU, alsmede door de sceptische
houding van de Molukkers ten aanzien van de "buitenlandse
politiek" van ir. MANUSAMA, is de kans op eventuele frus-
traties door het achterwege blijven van enige steun gering.
Evenmin wordt VANUATU door Molukse jongeren gezien als een
land, dat bereid is Molukse 'vrijheidstrijders' na uitvoering
van terreurakties op te nemen.

19 oktober 1981
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Situatie< in woonoord Vaassen

Met de ontruiming van de laatste barakken van het Molukse
kamp in Vaassen op 3 november 1901 is een einde gekomen aan
het reeds jaren voortslepende konflikt tussen de barakken-
bewoners, de zogenoemde "Groep ", en de gemeente
Epe. De ontruiming zelf verliep ordelijk, doch vormde 's-avonds
voor een vijftigtal jongere Molukkers aanleiding tot het ver-
oorzaken van ongeregeldheden. Aangenomen wordt dat hier geen
sprake is van "georganiseerd verzet", maar van "baldadigheid".
De arrestaties die naar aanleiding van deze rellen werden ver-
richt, ontlokten weinig reakties in de Molukse gemeenschap te
Vaassen.

Voorafgaand aan de ontruiming heeft de lokale Overheid door
overleg met vooraanstaande Molukkers uit Vaassen getracht de
leider van de groep, , in een isolement te
manoeuvreren, hetgeen redelijk is gelukt. Daarnaast blijkt

, door het uiteindelijk toegeven aan de eisen
van de Overheid, een aanzienlijk gezichts- en positieverlies
te hebben geleden. Zijn aanhang zou zich gedeeltelijk zelfs
van hem hebben afgewend. Op de arrestatie van
op 23 november 19§1 wegens valsheid in geschrifte en oplichting
werd dan ook nauwelijks gereageerd.

Het resultaat van de ontruiming laat zich als volgt samenvatten:

- de positie van de "onruststoker" is uiterst verzwakt,
hetgeen overigens ook in Molukse kringen wenselijk werd geacht;

- de "visuele herinnering" (de resterende barakken) aan de
ontruimingsaktie van 1976 is verwijderd;

- het "probleemgebied" Vaassen lijkt een "gewone" Molukse
gemeenschap te worden.

december 1981


