Geraamde aanslag op Minister-President Van Agt door ZuidMolukkers
Juli 1979
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Een Zuidmolukker heeft op 6~11»19?6 het volgende vernomen:
Een twintigtal Zuidmolukse jongeren, afkomstig uit Vaassen
en Boven-Smilde bereiden een wraakactie vooro
Het plan is het Catshuis te beeetten en DEN ÜIJL en VAN AQT
te gijzelen»
De Zuidmolukkera zouden over veel wapens beschikken, o0a»
een bazooka van franse makelij die men van het P.L,O, sou
hebben verkregen*
*

De groep zou eveneens in het bezit zijn van machinegeweren*
Sr zouden contacten bestaan tussen de R.M.S. en het P.L.O.
Deze contacten zonden lopen via Amsterdam*
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Op 2O-1O-1976 heeft een andere Zuidmolukker een so >rt_
gelijk bericht bij de I*D.«Groningen 'gedropt'.
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Bericht:

(-) deelde aede, ran een Zuidmolukse
te hebben ver»
nonen dat k Zuldaolufckers te Bove^Smilde i.s.m. een aantal
andere Zuidmolukkers (verok uit Vaassen) Minister Van Agt
willen 'dood maken'.

heeft, pogingen ondernomen de namen ran deze
ZM-ers te achterhalen en uit welke plaats de anderen afkomstig
zijn.
Namen niet bekend, tijd en plaats van mogelijke aanslag
onbekend*
Molukkera afkomstig uit een andere plaats dan Boven-Smilde,
waren geïrriteerd vanwege"vernietiging"van hun woning en inboedel*
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Qp 27-7-1979 werd het volgende vernomen:
Door tussenkomst van

werd
het

volgende vernomen:
N.a.v. de perspublikatie in de Telegraaf van 27-7-1979 en
nieuwsuitzendingen van het ANP deelde
mede dat van
enige onrust in de wijk nog geen sprake was.
Over het verhaal op zich (vinden gijzelingsplan) had hij de
mening dat er altijd wel geruchten e.d. circuleren over
plannen.
Hij weet dit aan "stoer doen" van diverse jongelieden.
Het bericht dat het Van AQT zou betreffen vond hij niet
vreemd. Er was volgens hem na de vorige acties in Zuidmolukse kring wel gesproken over de problemen die het
gijzelen van min of meer onschuldige burgers oproept.
Hij zou het een logisch gevolg vinden dat er nu ministers
genoemd werden.
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3» B«rioht batraft«nd« plannen ontvo«rin< Van Agt.
Twr «prak* komt d« publieati* In d« T«l«gra«f T«n h«d«a, 2? juli '79
dat bij httl«Ee«klnff«a la BoT«nsalld« plaaa«a soudMuisijn g«Toad*a
«• Miai«t«r-Pr«aid«nt Taa Agt «a •r«atu«*l Miaiat«r Vi«g«l t* oatvo«r«a. BC »«gt dat dit al» ««a canard «o«t vord«a b«at««p«ld*
Xr h««ft v«l ««a httiaseakiag ia BoT«aa*ild«plaatagaTOBd«B Baar
•***"*** daar aijn d«rg*liJke plannen ni«t g«Ton^<nT*V» vraag koat op «i*
g«g«T«ns roor d««« pablioatia h«*ft aaagtdragant. «a of hi«r ook
i«t» i» g«l«kt.

€o
«p

«w

«T
XK

•W* - IH - OAfB *
M - AOi - OH - OH - «H - OA«*M l

AURORA
ff. <--»3 L

1. Zuidaolukkere («ia Aurora 7.8.1979. tramt 1.)
BC Mldt dat uit geaprekken door d* flijaeegae politie gevoerd «et
de heren
Sr. «a Jr« «a
i» naar vorea g«koa«a dat
da*«a iad«rdaad «««r Tag* plaaaaa h«bb«a gahad tot oatTovriag Taa
Hlaiat«r-Pr*aidtat Vaa Agt «a dat daarbij «aig« T«rk«aaiag«a o.a.
t.a.T. diaaa wonlag sija Torrioht.
fiinadag 7 augustus is ni*roY«r publioitait oatataaa «a aija ook
a«d«d«liag«B Taaw«g« roorlichting Justiti* gedaaa. C7 heeft Taa
CRI Temoaèa dat Mr*
aaavaakolijk de «tatieohe bewaking
t.a.T* d* voaiag Taa da Miaiater-Preaideat dia TTijdag 3.8.1979
vaa iageateld had laten terugneaen, doch dat aa de diaadag ontatane publiciteit dit ia overleg aet Mr.
weer KOU aija
teruggedraaid.
FE.BVD heeft hieromtrent nog niet vernomen. Bij aal eaaa bij
Mr.
inforaeren. Aan onae kant wordt het voorteetten van
bijzondere bewaking weinig zinvol geaoht.

