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KOLUKSS NOJITI3S

I. Algemee# • *

Na~~3e turbulente ontwikkelingen gedurende de eerste maanden van

1978, genoemd v/orden ondermeer de publicatie van de nota over

de "problematiek van de Molukse minderheid in Nederland,"

de aanslag op de heer en de bezetting van het Pro-

vinciehuis te Assen, volgde vanaf medio mei een periode \raar-

in de Molukse gemeenschap zich v/at minder roerde»

Enersijds was deze rustiger fase een v/eerslag op de periode

daarvoor, anderzijds vormden de vakantiemaanden een fac-

tor die van invloed bleek op het sfeerbeeld.

In het bijzonder in de "terreursfeer" heerste een welhaast

ongekende rust. Niet alleen in de grote Molukse concentraties

in het Westen van Nederland (Capelle en Krimpen a/d IJssel,

Moordrecht, Leerdam etc.), maar ook in de notoire bolwerken

in het Koorden van Nederland bleven grote spanningen uit.

Op politiek terrein trokken echter enige activiteiten de aan-

dacht. In juni 1978 ontstond lichte beroering rond do opheffing

van de Commissie Xobben, Moer dan een korte discussie en dan

nog alleen door de direct bij deze Commissie betrokken f'oluk-

kern, leverde de opheffing niet op. De Molukse jongeren, van

begin af aan al sceptisch over de totstandkoming en de even-

tuele resultaten van de Commissie, lieten nauwelijks enige

reactie horen. Een belangrijke reden hiervan wan voorts dat

de diverse Molukse jongerengroeperingen, ondanks de zoveelste

poging daartoe, er opnieuw riet in geslaagd waren een zeker

samenwerkingsverband te creëren» Enige weken gelsden vi-rd,

naaut de reeds bestaande, zelfs erm nieuwe jongercn^rocpcring

opgericht, het Volksfront GQ3H3A. Deze beweging is opgericht

door progressieve Molukse jongeren afkomstig uit bestaande

groeperingen.
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De doelstelling van GGH.S3A is om in de Molukken een revolutie

te ontketenen en het Molukse volk in Nederland om to buigen

tot een revolutionaire volksmacht. Tevens wil GOHE3A het drug-

gebruik en de algehele criminaliteit van l'olukkers bestrijden.

Met het naderen van het debat in de-Tweede Kamer op j50 en 31

augustus 197'3 over de Molukse problematiek, lijkt er echter een

einde aan de rust van de achterliggende maanden gekomen.

Een eerste oorzaak waren de verwikkelingen rond het Inspraak-

orgaan Welzijn Molukkers. Met als achtergrond het voornemen van

de Nederlandse regering dit orgaan, dat thans nog alleen uit

Molukkers bestaat, in belangrijke mate te herstructueren, werd

op 19 augustus 1978 in Wierden een buitengewoon congres van de

Badan Persatuan gehouden.

Unaniem besloot het congres een resolutie aan te nemen die

inhield, dat de betrekkingen met de Nederlandse overheid zou-

den worden bevroren indien de Nederlandse regering haar voor-

nemen met betrekking tot het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers

zou uitvoeren.

Onderwerp op de congresagenda viormde voorts de discussie over

een te houden demonstratie wanneer de Tweede Kamer op 30 augus-

tus a.s. zou besluiten in te stemmen met het beleid van de

Nederlandse regering, zoals voorgesteld in de "Molukkennota".

Concrete afspraken wanneer deze demonstratie zal worden ge-

houden en wie haar zal organiseren, werden echter nog niet

gemaakt.

Voorts kwam tijdens het congres naar voren dat zowel de 3adan

Persatuan als ir. MANUSAMA activiteiten gericht op het aan-

knopen van betrekkingen in het buitenland sullen stimuleren.
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II. Buitenlandse P.C t ivi t ei t o n.

Nu de Commissie Köbben is opgeheven, lijkt ir. MANUSAMA er,

meer dan in het verleden, voor geporteerd te zijn om in het

buitenland betrekkingen aan te knopen.

Naast de Molukse leiding ondernemen echter ook enkele Molukse

jongeren pogingen in die richting.

Naar categorieën ingedeeld betreft hst hier:

a. ir. KANUSAHA

In overleg met zijn "kabinet" heeft ir. MANUSAMA besloten, dat

twee van zijn "ministers" in de herfst van 19?8 naar de Verenig-

de Staten zullen reizen om aldaar de Algemene Vergadering van

de Verenigde Naties bij te wonen. De twee "kabinetsleden" sou-

den moeten trachten in de V.N. contacten te leggen.

Voorts heeft ir. MANUSAMA officieel zijn goedkeuring gehecht

aan de activiteiten van de Badan Persatuan om door middel van een

in Nederland te houden en door de Molukkers te organiseren Tri-

bunaal het R.M.S.-streven in internationaal verband te propa-

geren.

Tot instelling van dit Tribunaal dat zich zou moeten uitspreken

over de politieke aspiraties van de Molukkers in Nederland en

de rechtmatigheid van de H.M.S.-proclamatie, werd besloten

op een bijeenkomst in West-ilerlijn, waar van 16 tot 18 juni

1978 een congres van "Vierde Wereldlanden" werd gehouden.

Dit congres werd bijgewoond door een delegatie v?.n de Badan

Persatuan onder leiding van ds. K3IIA8Y.



De hiervoor opgesonde buitenland activiteiten zullen,

zoals gewoonlijk, de hoop wel weer doen opleven.

Daar echter de kans van slagen dezerzijds zeer gering

wordt geacht, moet rekening gehouden worden met nieuwe

£mstratiegevoclons.

augustus 1973.




