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Behoort bij brief nr. 1669960 Ex.nr.

MOLUKSE JONGEREN TE ASSEN

Op vrijdag 25 februari 1983 alsmede op dinsdag 1 maart 1983

deed het Gerechtshof te Leeuwarden uitspraak in hoger beroep

tegen de tien Molukse jongeren uit Assen, die terechtstonden

terzake van de beschieting van een surveillance-auto van de

Gemeentepolitie te Assen op 11 juni 1982.

Het Gerechtshof achtte poging tot doodslag met voorbedachte

rade niet bewezen en sprak de tien verdachten vrij.

Zowel binnen de groep verdachten als in de Molukse gemeenschap

in Assen wekte deze uitspraak verbazing. Voor hen stond de

schuldvraag niet ter diskussie en men verwachtte zelfs een

zwaardere straf dan de drie jaar detentie die de Rechtbank

te Assen in oktober 1982 had opgelegd.

Het spreekt voor zichzelf dat de tien betrokkenen, die allen

lid zijn van het Aesense drugsopvangcentrum "MASIUN" en het

marxistisch-leninistisch getinte "MOLUKS SCHOLINGS KOLLEKTIEF"

in eerste instantie hun vreugde niet onder stoelen of banken

staken. Deze vreugde werd gevolgd door een periode van bezin-

ning, waarin door betrokkenen getracht werd de acht maanden

detentie geestelijk te verwerken. E.e.a. betekende een periode

van rust in de aktiviteiten van MASIUN/M.S.K.

Daarbij komt dat MASIUN gebaat is bij het bestaan van een

spanningsveld tussen de Nederlandse en de Molukse gemeenschap

in Assen. Een dergelijk spanningsveld, dat door MASIUN bewust

wordt gecreëerd en in stand gehouden, wordt gehanteerd als

pressiemiddel tegen de Gemeente Assen met het oogmerk een zo

hoog mogelijke subsidie ten behoeve van de drugsbestrijding

(sic) op te strijken.
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Aangezien de betrokken Molukkers de beschikking hebben over

vuurwapens en over geïmproviseerde explosieven

en zij in het verleden reeds diverse malen hebben getoond niet

voor geweld terug te deinzen, wordt dezerzijds met uitvoering

van de gewelddadige voornemens in de toekomst ernstig rekening

gehouden.

Hoewel in deze sfeer de politiekorpsen te Assen en omgeving en

de Dienst zeer nauw samenwerken, wordt een tijdig onderkennen

van een op handen zijnde gewelddadige ak.ie bemoeilijkt door

het besloten karakter van de betrokken Kolukse groepering.
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