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Behoort bij brief no. 1306.90?

ZUIDMOLUKSE NOTITIES

1» Activiteiten van Zuidmolukse jongeren»

Na de terreuracties van december 1975 is de officiële

Zuidmolukse jongerenorganisatie Pémuda Masjarakat er niet

in geslaagd om alle Zuidmolukse jongeren te bundelen in

één sterke organisatie. Dit heeft ertoe geleid, dat enkele

politiek bewuste Zuidmolukse activisten, die - in tegen-

stelling tot Pemuda Masjarakat - in het afgelopen jaar wél

op de voorgrond zijn getreden, enige aanhang hebben ge-

kregen.

Deze meer plaatselijk gebonden groeperingen zijn echter

gering van omvang gebleven, voornamelijk als gevolg van het

feit dat een groot deel van de Zuidmolukse jongeren niet

voldoende politiek geïnteresseerd is.

In de afgelopen weken hebben de vertegenwoordigers van de

diverse groeperingen getracht te komen tot samenwerking,

teneinde op korte termijn belangrijke invloed te kunnen

uitoefenen op het (buitenlandse) bel.eid van "president"

MANUSAMA en zijn "kabinet".

Met name , hoofdbestuurslid van Pemuda

Masjarakat, heeft zich ingezet om een eenheid.te creëren..

Dat de diverse groeperingen binnenkort zullen samengaan

lijkt vooralsnog twijfelachtig, aangezien geen der leiders

bereid schijnt de identiteit van aijn eigen groepering pp

te geven.

2. Zuidmolukse hongerstaking te Den Haag.

De vijf Zuidmolukkers, die van maandag 21 tot vrijdag

24 december 1976 in Den Haag een hongerstaking hebben

gehouden, waren afkomstig uit Almelo, Vught, Lunteren en

Capelle a/d IJssel.
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Zij zouden de actie hebben ondernomen, omdat Pemuda

Masjarakat, waarvan zij lid zijn, naar hun mening de laatste

tijd geen enkel initiatief heeft ontplooid. Voorts zouden

zij zich hebben uitgelaten, dat zij wél een actie zoals de

treinkaping bij Wijster hadden willen uitvoeren, maar de dat

zware vonnissen hen daarvan hadden weerhouden.

3« Buitengewoon Zuidmoluks congres»

Dit congres, dat gehouden werd op 18 december 1976 te

Capelle a/d IJssel, had als voornaamste doel van het Zuid-

raolukse volk een uitspraak te vragen over de activiteiten

van Ds. METIARY

De overgrote meerderheid van het congres heeft Ds. METIARY's

ideeën echter verworpen, terwijl zij bovendien haar af-

keuring heeft uitgesproken over de wijze waarop Ds.METIARY

heeft getracht om - buiten het "kabinet" van "president

MANUSAMA - één en ander te realiseren.

Slechts vertegenwoordigers uit de Zuidmolukse woonwijken

Assen en Boven-Smilde hebben - soms op demonstratieve wijze •

laten blijken, dat zij achter de plannen van Ds. METIARY

staan en deze ook verder willen uitvoeren.

Ds. METIARY heeft tijdens het congres verklaard, dat hij

zich bij de uitspraak van het congres zal neerleggen en zich

van verdere activiteiten zal onthouden.

Van meerdere zijden werd echter vernomen,, dat er twijfel

bestaat over de oprechtheid van zijn verklaring. Ook

"president" MANUSAMA heeft uitgelaten, dat hij bevreesd is,

dat Ds. METIARY toch heimelijk zijn activiteiten zal voort-

zetten.
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