Volksfront Goheba, Goheba Assen
Masiun, Moluks scholingskollektief (MSK)
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Op 7.8.78 werd
het volgende vernomen.
De oprichting van het Volksfront kan wellicht zijn oorzaak
vinden in het feit, dat de jongere Molukkers in het Noorden
van het land het optreden van de S.P.P. te laks vinden en
het te lang duurt voordat er concrete resultaten gezien kunnen worden.
Hierbij dient evenwel rekening te worden gehouden met het
feit, dat een grote landelijke organisatie meer werk en tijd
vergt dan een voornamelijk plaatselijk georiënteerde partij.
Een andere oorzaak kan zijn, dat de 5.P.P. na het samengaan
met de Pemuda Masjarakat het etiket opgeplakt heeft gekregen
dat zij zich achter het beleid van MANUSAMA heeft gesteld.
Een uitnodiging van de B.P. aan de S.P.P./P.M. voor een plent
vergadering (29 juli) zou daar een bevestiging van kunnen
zijn.
De S.P.P. daarentegen stelt, dat zij als "oppositie"-partij
naast het leveren van kritiek wel degelijk overleg kan plegen met de "gevestigde orde", zonder daarbij van de eigen
principes af te stappen. "Uiteindelijk hebben we nog steeds
leiders nodig".
De S.P.P. zal de ontwikkelingen rond het Volksfront
(Bevrijdingsfront en Bevolutionaire Beweging)*nauwgezet gaan
volgen. Mede doordat het programma van het Volksfront nog
niet bekend is, evenmin als de houding van het Volksfront
t.o.v. de S.P.P. blijft het vooralsnog de vraag of het Volksfront zelfstandig wil blijven dan wel aansluiting bij de
S.P.P. zal zoeken, (zoals het Bevrijdingsfront heeft gedaan).
Dit laatste is mogelijk doordat in het beginselprogramma van
de S.P.P. is opgenomen dat iedere Molukse organisatie zich
met behoud van eigen identiteit kan aansluiten, wanneer men
het S.P.P. programma acceptabel vindt.
Bij de S.P.P. zal daarbij wel de norm gehanteerd worden, dat
het Volksfront - noch de jongens uit Assen/Bovensmilde - in

-2 •

301A10-729017F-69

Vervolgblad nr. 2

bij C-rapport nr.

de S.P.P. niet zal kunnen overheersen door hun wil aan anderen op te leggen.
De S.P.P. is opgebouwd vanuit een degelijke basis met een
goed programma. Het Volksfront daarentegen lijkt te zijn
opgericht door enkele jongeren i
wier uitlatingen - ook voor de T.V. - in klare taal momenteel misschien wel aanslaan, maar voor hoelang ?
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Op 21-8-1978 werd
het volgende vernomen:
I.v.m. de oprichting van het revolutionair Volksfront
Qoheba, zal de geplande bijeenkomst van de SPP in Assen
voorlopig worden uitgesteld.
Allereerst wil de SPP "de mensen in Assen en Bovensailde"
niet dwingen tot een keuze tussen SPP of Goheba (geen eompetitiestrijd) en ten tweede wil de SPP eerst het standpunt
weten dat Goheba zal innemen aangaande samenwerking/aansluiting bij de SPP.
In de mythologie van Ceram is de Goheba een soort adelaar,
wiens kreet uitgelegd wordt als een voorteken. Afhankelijk
van het geluid dat het beest slaakt, kan dit iets gunstigs
dan wel iets ongunstige betekenen.
Nu dus maar afwachten wat voor geluiden deze Goheba zal
laten horen, aldus
vond het commentaar van de zijde van Pemuda Hasjarakat
op de Goheba ontactisch en te vroeg. Bij voorkomende gelegenheden zal de SPP dit moeten ondervangen.
NoBt: Bij dit rapport is een fotocopie van het artikel over
Goheba uit de Tjengkeh nr, k van augustus 19?8 gevoegd,
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Nieuw
Revolutionair
Volksfront
o tu puri mu mi na oloh mono mese mese
marilah bersama peganglah sendjatamu hakmu kras- kras
laten wij gezamenlijk ons wapen vasthouden 'en voor ons
recht opkomen
Progressieve Molukse jongere uit verschillende bestaande
politieke groeperingen hebbe n zich verenigd in het revolutionaire volksfront Goheba, dat in socialistische zin konkretere
inhoud wil geven aan de RMS- strijd.
Goheba stelt zich ten doel i n de Holukken een volksrevolutie
te ontketenen en in overeens temming daarmee het Molukse volk
in Nederland om te buigen to t een revolutionaire volksmacht.
De naam van de beweging is ntleend aan een mytische vogel
uit C e ram, die waakte over v rede en voorspoed.
De aanleiding «voor het oprichten
van het Molukse volksfront is de
aktie De Punt/Smilde geweest en
de huidige impasse in de Ilolukse
politiek. Goheba vindt het nu de
hoogste tijd dat er een voorhoede opstaat die de massa bezielt. "Als er geen radicale verandering in politieke zin plaats
vindt in de Ilolukse vrijheidsstrijd, dan zitten we over 28
jaar de wereldkampioenschappen
in Djakarta vanuit Nederland te
bekijken. De radicale onwenteling moet nO komen, willen we
voorkomen dat de huidige en toekomstige generatie zich in drugs
en criminaliteit begeeft of zelfmoord pleegt".

Goheba heeft begin juli een
beginselprogramma verspreidt dat
binnenkort op grote schaal in omloop wordt gebracht. Daarin is
uitvoerig ingegaan op de manier
waarop de RMS-strijd moet worden
ingevuld. Een greep uit de doelstelling enlijst:

B Goheba bindt de strijd aan tegen alle soorten ismen die het
volk onderdrukken,
f propageert een doelgericht uitvoeren van de klassestrijd als
de omstandigheden dat eisen,
• wil de strijd tegen de Republiek Indonesia coördineren en
kontakten leggen met landen of
bewegingen die de Molukse
strijd als rechtvaardig zien en
steun villen verlenen,
Hstreeft naar een totaal-politiek; economische en sociale
onafhankelijkheid van de
Holukken,

i
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jf wil de Molukse identiteit en
kultuur behouden en voorkos.en
dat grote groepen tloïukkers
integreren in de Nederlandse
aaraenleving,
• behartigt en verdedigt de socisal-majcschappelijk? buljngen
van dt Molukkers in Nederland,
9 bevorder C ^o. emancipatie van
de ZuiJ-Mc-inksfc vrouw.

Het volksfront wil samenwerken
mat een ieder die op revolutionaire wijze het Indonesische
monster wenst te vernietigen
en vraagt steun van alle gelijk
denkende reeds bevrijde volkeren
die op weg zijn hun land of volk
socialistisch te ontwikkelen.

Goheba vraagt om herbezinning op
de positie van de Molukkers in
Nederland.
"De Zuid-Molukse samenleving
heeft door de eeuwenlange koloniale onderdrukking alleen een
klasse van arbeiders en kleine
boeren gekend naast een bevoorrechte groep KNIL-soldaten die
als instrument van het kolonialisme zijn gebruikt. Een voorwaarde voor de bevrijding van de
SMS is, dat we ons zelf bevrijden van de koloniale smetten".

"Goheba houdt het Molukse volk
voor kritisch en mondig te zijn
en alles in het werk te stellen
om werkelijk onafhankelijk te
worden. Als dat niet gebeurt,
dan gaat het slechts om een xchijtt
onafhankelijkheid en schijnwaarden".
"Ons volk zou slechts overgeleverd
worden aan nieuwe leiders, die de
rol van Suharto zouden overnemen.
Het Suharto verjagen zijn we er
nog niet", konkludcert het volksfront.

In de kerngroep van Goheba treffen we vele bekenden aan, onder
meer een groep Wassenaar-strijders:
Max de Keyzer (Rotterdam),Magda
Hitipeuw (Rotterdam), Francy
Tomatala (Arnhem), Frieda Fasanea
(Haarlem), Acing Felainonia (V.iassen), Saony Porines (Assen), Tete
Siahaya (Moordrecht), Daaicl Tonatala (Tiel), Isaac Ririraasse
(Bovensmi1de),.Servaes Mdturbongs
(Geleen), Benny Manuputty (Moordrecht), Evelien Hiariey-Pasani-a
(Krimpen a/d IJssei) , i't .t rus
Hiariey (Krimpen a/d Ub.sel),
Ary Uarnaar (Krimpen a/d IJsscl),
Bootje L0:iLoroia (tlaastrï.cbt),
FreJfvik Mol rko'w (I.Vveii: inilse) .
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Op 3-10-1978 werd

het rolgende vernomen:

Zie bijlage. "Beginselprogramma van GOHEBA".
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BEGINSEL PROGRAMMA
PROGRESSIEVE VOORHOEDE BEWEGING
VOLKSFRONT
G
O
H
E
B

A
(uitspr. kohéba)

O TU PURI MU MI NA OLOH MONO MESE MESE
LATEN WIJ GEZAMENLIJK ONS WAPEN VASTHOUDEN EN
VOOR ONS RECHT OPKOMEN
MARILAH BERSAMA PEGANGLAH SENDJATAMU HAKMU KRAS-KRAS
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Inleiding
Mensvisie ; keuze voor het leven.

blz.2.

Hoofdstuk 1.
Geschiedenis (beknopt') ; Maluku door de eeuwen onderdrukt.

blz.3.

Hoofdstuk 2.
.
De proclamatie van de R.M. S. :
• - Schets van de ontwikkeling in nederland.
- Huidige situatie op de Molukken,
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Voorwoord

.

Hoofdstuk J.
Doelgericht voortzetting van de vrijheidsstrijd.

blz.9.

Hoofdstuk 4.
Klassestri jd.

blz.12.

Hoofdstuk 5.
R.M. S. op weg naar een revolutionaire volksstrijd.

blz.14.

Hoofdstuk 6.
Doelstellingen.

blz.l?.
.
blz.18.

Hoofdstuk 7.
Slot.

.

Bijlagen :
- 1» Pcoclamatie tekst op de d. d, 25 - 4 - 1950 te Aobon.
- 2* Betekenis van de naam GOHEBA.
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Regis Debray :
Streven naar doeltreffendheid is streven naar
meer verstand.

blz.19.
blz.20.

1.

VOORWOORD;

Let wel, dat een beginselprogram nog geen praktische werkprogram is.
Een beginselprogram moet men zien als basis of fundament, waarin een
aantal uitgangspunten en ideeën zijn vastgelegd. Als vrijheidsstrijders elkaar kunnen vinden in een gemeenschappelijk program, dan is er
een begin gemaakt om tot samenvrerking te komen, want een samenwerking
moet niet van korte duur zijn, maar langdurig, daarom is alleen met
elkaar samenwerken op basis van actuele actiepunten onvoldoende.
Streven naar eenheid is streven naar gemeenschappelijke belangen, dat
betekent, dat je een gemeenschappelijk iets met elkaar inoet hebben.
In dit geval is een duidelijk beginselprogram noodzakelijk om tot
eenheid te komen.
Wanneer het beginselprogram definitief is geworden (definitief in die
zin, dat het elke keer wordt bijgestuurd naar gelang de ontvdlkkeling),
dan is de volgende fase het uitwerken van ideeën, theoriën en werkmethoden per discipline (onderdeel) bv. óp sociaal gebied, economisch
gebied, politiek, scholing etc. Ieder onderdeel zal uitgewerkt moeten
worden tot een praktische werkprogram, waarin ieder groepslid straks
daarin een taak en functie zal krijgen al naar gelang zijn capaeiteiten.
en aanleg.

" DBIAKA ADA PSHDJADJAHAH, DISITÜ BJUQA ADA P2RLAWANAH ".
- Waar onderdrukking heerst, daar is ook verzet -.

2.

IHLEIBING.

'

Men_svi^ie_:_Keuz.e_voor_ he£ l.everi.
ledere Zuid-Molukker kan om zijn living op te bouwen zich neerleggen
bij de bestaande situatie, hij kan er tevreden mee zijn en de situatie, de samenleving ora zich heen, laten zoals het is. On concreet te
zijn: een Zuid-Molukker in Nederland kan kiezen voor integratie en
een cultuur aannemen wat niet van hein is, waardoor Kij/zij altijd de
mindere zal blijven. Hij/zij kan ook kiezen om zijn/haar levan door
te brengen op een bepaalde plaats in de wereld om. daar zijn geluk te
zoeken en zijn behoeften te bevredigen. Een andere mogelijkheid kan
zijn: teruggaan naar het huidige ondemocratische, corrupte en. fascistische Indonesië.
Een Zuid-Molukker in het moederland Nusa Ina kan zich neerleggen bij
de situatie, waarin hij zich bevindt of meedoen en een handlanger
worden van het kapitalisme om ten koste van anderen zichzelf te verrijken en zijn behoeften te bevredigen.
Haar voor alle Zuid-Mblukkers, waar hij zich ook bevindt, is er ook
een andere weg, de meest rechtvaardige, de moeilijkste en de langste
weg in zijn leven en een weg, die zijn bestaande onrechtvaardige en
onderdrukte situatie moet veranderen. 'Dat is kiezen voor het geluk
van zichzelf, zijn gezin, voor de toekomstige generaties én voor het
welzijn van zijn volk. Dat betekent tevens .voor hem: kiezen voor de
Zuid-Hblukse volksstrijd, voor een totale politieke en economische
onafhankelijkheid; kiezen voor het behoud van zijn cultuur en zijn
identiteit, kiezen voor een vol v/aardige erkenning van zijn creativiteit als Zuid-Moluks mens.
Doch kiezen voor deze v/eg betekent zelfverloochening, dat je je leven
voor anderen geeft en dat het vaak ten koste zal gaan van allerlei
luxe, die je je kan permitteren in een materialistisch ver ontxvikkelde samenleving als Nederland, Kaar het is een keuze voor een stuk
'•
zekerheid in de toekomst, hoe moeilijk of het ook is, het is in ieder
geVal kiezen voor een v/eg, waarin je zelf mag bepalen wat je wilt en
waarin je jezelf kan zijn. Het is ook een weg vol tegenslagen, ra?.ar je
bent dan productief voor jezelf, je kinderen, je volk en de onderdrukte
mensen en je bent niet productief voor de behoeftebevrediging van anderen, de rijken, de machthebbers, de fascisten en de uitbuiters.
Het is een keuze voor het leven, v/aarin je zeker gewaardeerd zal v/orden,
v/aardoor je creativiteit als mens ten dienste van de vrede zal staan.

HOOFDSTUK I; G3SCHISD3HIS.
deeeuweii onderdrukt.
Het Molukse volk wordt al eeuwenlang onderdrukt door andere volkeren.
In 1500 begon de Portugese overheersing. Het Portugese imperialisme
streefde naar volledige kontrole over de spscerijenhandel. De Portugezen v/akkerden oude tegenstellingen aan of schiepen nieuwe tegenstellingen onder de ïïolukkers. Het duurde niet lang of de bevolting kwam
in verzet. Herhaardelijk werden Portugese handelsschepen overvallen.
en uitgemoord. De komst van de Nederlanders betekende slechts een verheviging van de onderdrukking.
De VOC (Verenigd Opst-indisch Compagnie) heeft hierin een belangrijke
rol gespeeld. Zij trok bij haar vestiging van haar monopolie een bloedig spoor door de Molukken. Het Molukse volk werd door de VOC tegen
elkaar uitgespeeld en opgezet. De speserijen mochten uitsluitend aan
de VOC worden verkocht en de prijs werd door hen bepaald. De speoerijenteelt werd buiten Ambon verboden en zelfs vernietigd. Er heerste als
gevolg hiervan grote hongersnood en duizenden Kolukkers werden op deze
wijze om het leven gebracht.
.
In de 17e eeuw werden 15.000 Bandanezen door de VOC vermoord, terwijl
grote delen van Ceraia werden platgebrand. De Molukkers probeerden het
gexirelddadig juk van de VOC van zich af te schudden. De ene opstand na
de andere kwain, maar keer op keer werden de Molukkers door de soldaten
van de VOC verslagen en uitgemoord. In 1863 werd er eindelijk een eind
gemaakt aan. de verplichte specerijenteelt. De situatie op de wereldmarkt was inmiddels veranderd en er was nu veel meer vraag naar koffie
en thee uit Java.
De koloniale uitbuiting van de Molukken gebeurde op een andere manier.
Het Nederlands koloniaal bewind had in haar onmetelijke kolonie behoefte
aan gezagstrouwe inheemse deel van de bevolking. Ka het wegvallen van
"de specerijenmonopolie noesten de iiolukkers wel naar andere bestaansmiddelen zoeken. Door de eeuwenlange koloniale overheersing van de
'.
VOC waren de bestaansmiddelen op de Molukken verminderd.
Tot ver in de 20e eeuw probeerde het 1-Iederlands koloniaal bawind de
Molukse bevolking tegen de niet-christelijke bevolkingsgroepen uit
te spelen, hetgeen echter mislukte. De "etlerlandse koloniale overheersers
probeerden nu Holukkers in hun koloniale leger te plaatsen, wat vaak
kwaadschiks gebeurde. Velen werden op die manier gedvrongen on het leger
te dienen. Lange tijd verzette het Molukse volk zich hiertegen. De

koloniale heersers probeerden op talloze nanieren de Molukkers in te
lijven: - Holukkers werden twee keer zoveel geboden dan aan niet-Holukkers
*• Ambonnese officieren werden als wervers raat verlof gestuurd
naar hun negorijen
- Handgelden werden fors verhoogd
— Dorpshoofden kregen een premie aangeboden
Tot in het begin van de 20e eeuw had dit nauwelijks effect. Set dienen
als soldaat werd door de bevolking gezien als slaaf zijn. In 1916 was
er nog geen 10$ van de soldaten van Koluksa afkorast. De Holukse soldaten moesten in de strijd tegen "opstandelingen" elders aan het front
strijden. Zij werden gebruikt om andere bevolkingsgroepen te onderdrukken.
Het Nederlands koloniaal bewind paste tot in het absurde haar verdeel'en heerspolitiek toe. De soldij, marsvoeding, pensioen en handgelden
waren hoger dan die van andere "inheemse" militairen. Op den duur verwierven de Holukse KWIL-militairen een hoge status. I-ien keek tegen hen
op, mede doordat vele gezinnen afhankelijk werden. De KlIIL-militairen
en hun gezinnen werden geïsoleerd van de eigen gemeenschap en leefden
in aparte tangsi's. Er ontwikkelde zich een leef- en denkwijze, die
sterk door het Ï2HL beinvloed werd.
Dat de Molukkers door de eeuwen trouw waren aan het Nederlands bewind
en het Or§.nje-huis was en is een grote leugen van het Nederlands koloniaal propaganda-apparaat. De Holukkers hebben eeuvrenlang tegen de
Nederlanders gestreden.

5.

HOOFDSTUK II; DB PHOCLAKA.TIE VAN DE RHS.

Na de tweede wereldoorlog probeerde het Ifederlands gezag de staat over
te nemen. Hen stuitte daar op veel verzet van de Javaanse en Suraatraanse
nationalisten. De Nederlandse machthebbers antwoordden met twee gewapende
missies. Onder de druk van de andere westerse mogendheden moesten zij
zich echter terugtrekken. De reden lag voor de hand; de westerse imperialisten (Y.S.) zagen andere middelen om hun doeleinden te bereiken
nl. door een regering te plaatsen, die economisch afhankelijk zou worden
van het westen. De periode van het neo-kolonialisme heeft zijn veg ingeslagen.
.
Onder druk van dé westerse imperialisten hebben zij een konstructie gemaakt, waarbij de uitbuiting soepel kon verlopen.nl. de VSl(Verenigde
Staten van Indonesië). De proclamatie van de R.M.S. op 25 april 1950
was aan de ene kant het gevolg van deze koloniale constructie, aan de
andere kaxvt werd de proclamatie gedragen door de meerderheid van het
volk. (zie verder bijlage l)
. '
Het is duidelijk, dat op het moment van de proklamatie de RHS conservatief was en afhankelijk van het westers kapitaal. De RKS zou moeten
worden gebruikt als steunpilaar van het westers kolonialisme. Als gevolg van eeuwenlange onderdrukking en denkend in de geest van de tijd,
mag en kan men het volk niet verwijten, dat ze scheppers zijn van kolo- •
niale produkten. Het volk dacht slechts te kiezen tussen vrijheid en
onderdrukking.
.
Wij zullen onze strijd daarom ook in dit kader plaatsen:
- strijd te gen de onderdrukking
•
-•RMS is de strijd tegen de onderdrukking
De ïtaderlandse kapitalistische krachten zagen weldra, dat hun opzet
zou mislukken en veranderden daarom hun strategie en heb'cen de H.I.
van nateriaal voorzien 021 op die manier de HT25 te onderdrukken. Door
de steun aan de R. I. schiepen si j voorwaarden oia de totale'bevolking '.
afhankelijk te maken van het westers kapitaal. Daardoor werden de imperialistische krachten in de mogelijkheid gesteld elk verast in de
R.I. te onderdrukken.

. 6.

De komst van onze ouders en hun kinderen in Öederland heeft nare consequenties gehad. Onze ouders behoorden voor 99/o "t0* ^e lagere klasse
(soldaten). Zij waren hun hele leven onderworpen gewweest aan de koloniale opvoeding. Zij hadden nooit geleerd om kritiek te leveren, maar
slechts om bevelen op te volgen. Het volk, dat naar Nederland kwam
beschikte niet over.
- een algeneen kader;
- was diep teleurgesteld en brachtwi.de frustraties over op de kinderen '
- verwachtte nog steun van het koningshuis
- had geen politieke inzicht
- was ontvankelijk voor mythen en demagogie
Het volk in Nederland kreeg een rol te vervullen, waarvoor zij niet
rijp was: - het volk moest een gemeenschap organiseren, zowel maatschappelijk als geestelijk
•
- het volk moest de belangen behartigen voor wat betreft
de KNIL- rechten
- het volk moest zorgen voor de verwezenlijking van de BIK
Dat zij hierin gefaald hadden is logisch, gezien de :
- verdeeldheid
— sociaal-maatschappelijke frustraties
— politieke frustraties
— volksverlakkerij door de bestaande leiders
— cultuur armheid
•
— onverschilligheid
- slechte onderwijs
•

"
•

Daarom is het belangrijk, dat wij dit (hi erbovenstaande ) moeten ombuigen
tot een revolutionair proces. Om het volk tot volksbewustzijn te brengen
is het noodzakelijk, dat er een duidelijke analyse genaakt moet worden
met een duidelijk bsleid. Politiek gezien betekent dit, dat vrij dxiidelijk
moeten naken, dat Nederland ons niets, naar dan ook niets te bieden heeft
om ons dichterbij ons ideaal te brengen.

7.

Beredeneerd vanuit het ïïedsrlanda kapitalistische siesteem, kunnen
wij nooit steun verwachten van deze zijde, noch van enig ander
westers land. Nederland heeft ons niets te bieden en is ons vijandig
gezind. Dit westers-kapitalistisch land net haar zogenaamde parlementair-democratisch systeem houdt de werkelijke macht in handen van
multinationals, banken en andere kapitaalkrachtige instanties; groepen,
die niet gebaat zijn bij een val van het Suharto-regiem en een niet
naar westers model ingerichte EMS.
Uit angst voor mogelijke verwoesting van de 'prachtige' Nederlandse
samenleving door Molukkers, wil het Nederlandse parlement nog wel
komen tot uiterst progressieve uitspraken, zoals bv.het onderkennen
van ds politieke aspiraties van de Zuid-Holukkers en het installeren,
van allerlei soorten gemengde commissies etc. Aan de andere kant onderdrukken zij ons volk op de Kolukken. Het steun van de Nederlandse
regering investeren A2N, Hiilips, Unilever etc. miljoenen in Indonesië. Nederlands materiaal wordt ingezet in de Indonesische onderdrukking van voor hun vrijheid opkomende groepen.
Bovendien is Nederland een van de belangrijkste landen binnen de IGGI
(intergouvernementele groep voor Indonesië; een kapitalistische sponsor), de organisatie, die jaarlijks garant staat voor geldleningen
aan het Suharto-regiem. Voor Nederland is Indonesië een zeer belangrijke ontwikkelingssamenwerkingg concentratieland. Zonder deze steun
zou het Suharto-regiem niet in staat zijn om ons volk efficiënt te
onderdrukken.
Ruidijg£ jsituatie_op_ de_Kolukken.
Ha jarenlange guerillastrijd tot ver in de jaren '60, bevindt het
verzet in het moederland,met name in Nusa-Ina, zich in een geisoleerde positie. Dit kwam door het verlies van' kaders, gevangenneming van Hr.Dr.Chr.Souraokil, maar ook door het ontbreken van materiële steun zoals minutie, medicamenten etc.
Het werk van de politieke en militaire missies, die in opdracht van
de noodregering uit Geram werden gestuurd, had geen resultaten geboekt. De politieke missie o.l.v.Ir.I-janusaraa heeft niet kunnen voldoen aan de opdrachten en dat is met name het zoeken naar politieke
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steun op internationaal gebied (buitenland). Het heeft alleen een regering
in ballingschap uitgeroepen (vrat eigenlijk niet noodzakelijk is geweest).
Volgens Sahalessy (die uit Indonesië is gevlucht) hadden ze het reccht
niet om dit te doen. Verder hebben de militaire missies stuk voor stuk
gefaald in hun opdrachten om met medewerking van de politieke missies
in het buitenland voor militaire(logistieke) steun te zorgen(krijgen)
om het verzet efficiënt te kunnen voortzetten.
Door het falen van de missies en de verzwakking van het verzet door de
militaire agressie van de Indonesische agressors is eigenlijk de vrijheidsstrijd in zijn totaliteit lamgeslagen. Ha de val van Sukarno en
de fascistische, militaire coup van Suharto in het midden van de jaren
'60 gingen de Indonesische volkeren een nieuwe periode tegemoet van
totale uitbuiting en onderdrukking. Zodoende werd er ook een bloedige
en een economische onderdrukkingstactiek voortgezet op de Holukken,
hetgeen vaak gebeurde onder camouflage van zogenaamde opbom* van de .
niHuv.re orde en de naturalisatie politiek. Dit, terwijl ondertussen
grote multinationals,waaronder Japan, V.S. van Amerika, Australië en
West-Europa, de grondstoffen, die ten dienste moeten komen te staan
van het volk, wegroofden.
Het volk is op dit ogenblik monddood gemaakt en economisch afhankelijk
van Djakarta. Er is geen vrijheid van meningsuiting. Een duidelijk
voorbeeld hiervan is de gevangenneming van meer dan 100 Zuid-Iiolukkers,
voornamelijk jongeren, die in de gevangenissen worden geslagen en gemarteld. Dit alles gebeurde n.a.v.de aanhouding van dhr.Hatumena (lid
van de Tamaëla beweging). Dit zijn, ondanks dat het pijnlijke zaken
zijn, duidelijke bewijzen van het feit, dat het nationalisme leeft
en dat het volk werkelijk verlangt naar haar onafhankelijkheid. Dit
is momenteel gaande in het moederland.

l
l
l
l
l

HOOFDSTUK III: DOELGERICHTE VOORTZETTING VAN DB VRIJHEIDSSTRIJD.

" Perauda dari bangsa ifeluku harus bsrdiri untuk membahwa bangsanja
kepada keraerdekaanja n.
Ka de volksopstand in mei 1$IJ o.l.v. iCapitan Thomas Hatulesia met
medewerking van andere ICapitans, Radja's en Tlolukse geestelijken tegen het kolonialisme en voor de vrijheid van het volk, heeft er geen
grote volksopstanden meer plaats gevonden tegen de buitenlandse agressors, die van betekenis v/aren. Tot de proclamatie van de Republiek
Kaluku Selatan o.l.v. Mr.Dr.Souniokil op 25 april 1950, v/elke gezien
ican v/orden als een daad ter verdediging van de democratische belangen
van het Zuid-Molukse volk. Een proclamatie, die vanuit een bepaald,
politiek oogpunt gezien mag worden als ean voortzetting van het neokolonialisme (door Nederland),
.
Aan de andere kant kan men de proclamatie duidelijk zien als verzet
tegen het voorzetten van de koloniale politiek. Dit, gezien de beginselverklaring, de proclamatietekst en de jaren van de guerillastrijd, v/elke gevoerd is met esn minimum aan middelen door ex-KSIL
soldaten, die de kant van het volk hebben gekozen tesamen met duizenden vrijwilligers en psmuda's. Dat binnen de politieke kontelcst
in Indonesië de RMS-gedachte gebruikt zou kunnen worden om buitenlandse belangen te dienen, heeft de historie niet bewezen.
De RMS kan alleen gezien worden als een volksstrijd voor vrijheid
en democratie, voor de totale politieke en economische onafhankefty\d van het volk door zijn ideologieen politiek program,die

werkelijk wil
opkomen voor de belangenbehartiging van het ZuidHolukse volk, maar die ook op wil. opkomen voor de rechten van de
Noord-Mblukkers, voor de Molukken in zijn totaliteit en die een
strijd is, die ook aansluiting moet vinden op de strijd van alle
onderdrukte volkeren in geheel Indonesië (i-Ielanesische en Polynesische gebieden) en Zuid-Oost Azië tegen de kapitalistische overheersing in de gehele wereld.
Sinds de proclamatie is er na 23 jaren vrijheidsstrijd eigenlijk
geen opgaande, opbouwenie lijn te zien in de strijd van ons volk.
Dit kunnen v/ij zien, wanneer wij nagaan, dat wij op dit ogenblik
na veel energie verspilling, honderden slachtoffers, demonstraties
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en petities, economische verpaupering in het moederland, de ongekende verdeeldheid onder ons volk etc,, in een veel moeilijker situatie
terecht zijn gekomen dan vlak na de proclamatie toen het verzet nog
volop plaats vond. Dit komt natuurlijk made door de tegenwerking van
• machten en krachten, die in materieel opzicht en qua kennis en inzicht
veel machtiger zijn dan ons ongeschoolde volk en onze leiders, die in
alles tekort schieten om de zaak beter te kunnen overzien.
Ondanks de krachten van onze vijanden ontkomen we toch niet aan een
grondige zelfkritiek, wat tot nu toe te weinig heeft plaatsgevonden
door de leiders, kaders en het volk. Door de te weinig geleverde kritiek en zelfkritiek zagen we eigenlijk onze fouten en gebreken niet,
waardoor het zo gemakkelijk is geworden o-n de tegenpartij (ifederlanders en Indonesiërs) de schuld te gevsn, dat we nu in zo'n beroerde
positie terecht zijn gekomen.
Het bovenstaande heeft ertoe geleid, dat een doeltreffende voortzetting van onze vrijheidsstrijd niet heeft plaatsgevonden, waardoor we
na 28 jaren van bloed, zweet en tranen eerder verwijderd zijn geraakt van ons ideaal. Als er geen radicale verandering in politieke
zin plaats zal vinden binnen de gehele Zuid-flolukse vrijheidsstrijd
dan kunnen we over 28 jaar naar de wereldkampioenschappen in Djakarta
kijken vanuit llederland. Dit geldt tenirainste voor degene, die zich
goed vreet te houden, omdat de rest door illusies en frustraties junkies zijn geworden of htm jaren in de gevangenissen uitzitten. Een
kleine groep zal tegen die tijd als Indonesiërs de wereldkampioenschappen zelf in Djakarta meemaken en een aantal uitverkorenen zal
volledig geïntegreerd zijn in de westerse samenleving. De geintegreerden zullen tegen die tijd wel in een blanke huid zijn gekropen en om
met de woorden van James Baldwin te spreken: " Zwarte huid, Blanke
maskers".
Dit alles zal inierdaad het resultaat zijn, wanneer we op deze wijze
blijven doorgaan niet onze strijd en ons alleen laten leiden door onze'
gevoelens, die(vol mst allerlei soorten chauvinisme zijn) chauvinistisch van aard zijn en naar bidden, dat ons goedheilig man het ons
morgen zal komen brengen.
Eer^ £2.d_icji3^cjo^£r:^eling:_jaoejt nu_plaatsyinderi willen we tijdig voorkomen, dat v/e verbasterd raken en willen we voorkomen, dat onze gene-
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raties (de huidige en de toekomstige) zich gaan begeven in drugs, criminaliteit en zelfmoord gaan plegen.
jD.e_tiJcl 'ij3_nu rijijPj. dat ^_e£n_voprhoed_e_uaut_h^t_volk> HP.e.t_qDsjfcaan_om
d_e_massa._t£ bevielen. Onze oudere leiders zijn uitgeblust en hebben
geen revolutionare geest meer om onze vrijheidsstrijd doeltreffend
voort te zetten; het loopt hun nu uit de hand. ïteiar het volk in het
moederland zijn vertrouwen en hoop heeft gegeven aan het volk in
ballingschap om de strijd voort te zetten (gezien de brieven, cassettes
en m.n. de woorden van dhr.O.Sahalessy), moet er een voorhoede in bal- •
lingschap opstaan uit het volk hier. Een voorhoede, die een revolutionaire beweging opricht en leidt, want een strak gedisciplineerde organisatie verhoogt de doeltreffendheid.
.
Het is inderdaad zo, dat in de historische ontwikkeling van een volk
naar het socialisme nog nooit is voorgekomen, dat een voorhoede van
een volk in ballingschap is opgestaan. I-laar laten we deze gebeurtenis
(een voorhoede in ballingschap) zien als een opleving, een verbetering
binnen de historische ontwikkeling van ons volk raet zijn volksstrijd
naar een Molulcs-socialistische samenleving.
Ka jarenlange holle frazen, valse beloften, oncontroleerbare activiteiten, onhoudbare programma's, bestaat er een dringende en hartstochtelijke behoefte aan doeltreffendheid. 0-n in die behoefte te kunnen voorzien, moet men doordacht (rationeel) te werk gaan, want wanneer uien dat
niét doet zullen de resultaten uitblijven. Practisch gezien moet er nu
niet alleen begonnen worden niet de bundeling van een aantal revolutionaire krachten, maar moet er gelijktijdig ook (voorlopig) een globale
analyse van de RI-IS, een theoretische uitbouw van de M-ïS-gedachte vastgelegd en uitgewerkt worden in een beginselprogram met een bundeling
van ideeën.
Vermeden dient te worden, dat er een niet te overbruggen afstand zal
ontstaan tussen de theorie en praktijk. Een voorhoede van het volk
mag nooit en te nimser een elitaire voorhoede v/orden en het hoeft ».
in eerste instantie ook geen massa-partij te hebben OEI de revolutie
te realiseren.
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Ket of zonder de partij, de revolutie moat en kan doorgaan. 3r is
geen revolutie mogelijk zonder een voorhoede". - Pidel Gastro.
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HOOFDSTUK IV; KLASSESTRIJD.
Laten we beginnen net een definitie over het woord klasse:
— " Een klasse is een sociale groep, die op grond van haar positie
in het productieproces, gemeenschappelijke, econoroische, sociale,
politieke belangen heeft, die tegengesteld zijn aan de economische,
sociale, politieke balengen van andere groepen ".
(uit:Das Kapital, gehanteerd door prof.dr.V/.Banning in zijn boek over
Karl Harx).
Ieder mens is productief door het verrichten van arbeid in welke vorm
dan ook wil hij/zij Zijn/haar behoeften bevredigen, (prinairi voedsel,
kleding en onderdak, secundair: genegenheid, veiligheid, geborgenheid etc.)
Wanneer hij productief is binnen de maatschappij, waarin hij onderdrukt wordt en hij bewust is van het feit, dat hij maar een handlanger is,
een verlengstuk van het hele productieproces dan kunnen er twee dingen
gebeuren: - Hij kan zich bij de bestaande situatie neerleggen, omdat hij
zich machteloos voelt, of hij komt in opstand om zo voor het recht wat
hein toekoonrt op te komen.
Wanneer hij voor het laatste kiest, ontkomt hij er niet aan om zich
met anderen te verenigen binnen een organisatie van arbeiders (een
klasse). Hij is er zich van bewust, dat hij in zijn eentje geen maatschappelijke veranderingen teweeg kan brengen om zo"zijn politieke,
sociale en economische situatie te veranderen. Hij is gedwongen uit
een noodzakelijk gegeven, dat hij zich moet organiseren voor het voeren
van acties tegen een andere klasse, die hem onderdrukt. De andere klasse
is zijn tegenpool, is zijn onderdrukker (de bourgeoisie, de rijken, de
grootgrondbezitters, dé kapitaalkrachtigen).
Vanneer de arbeiders (het proletariaat) zich organiseren en in opstand
komen tegen hun onderdrukkers (bourgeois, kapitalisten) dan vindt er,
om in Marxistisch/Leninistische termen te spreken, een klassestrijd
plaats.
Alle mensen zijn gelijkwaardig, onclaks hun verschil in cultuur en identiteit. De historische ontwikkeling van alle gekoloniseerde volkeren is
ook gelijkwaardig aan elkaar. Hun strijd tegen de onderdrukking is dezelfde strijd als die van het Zuid-Molukse volk; ss bestrijden een gemeenschappelijke vijand als de onze nl. het kapitalistische imperialisme.
2?.aroi!) is de klassestrijd van volkeren in de wereld identiek aan de onze,
alleen is onzo sociale, politieke en economische situatie andera.

13.

Een maatschappij kan bestaan uit verschillende klassenbv. een toplaag (de heersers), de middenstand, de kleine burgerij -arbeiders,
de kleine boeren en het loiapenproletariaat, de getto-bewoners etc.
De Zuid-Molukse samenleving heeft door de eeuwenlange onderdrukking1
bijna alleen een klasse van arbeiders en kleine boeren en een bevoorrechte groep van KNIL-soldaten, die als instrumenten zijn gebruikt om het kolonialisme te dienen. Een rijke toplaag, die ook
grote gronden bezit, hebben we niet, ondat bijna alles in handen
was van de kolonialisten.
In het verleden is er veel gestreden tussen de bevolking en de bezet-'
ters om de specerijen en de sagu-gronden (dit on een klein voorbeeld
te noemen). Daarom is onze klassestrijd met name een strijd tegen
buitenlandse mogendheden. In deze strijd tegen de machthebbers en
tegen het voortzetten van he-t neo-kolonialisme v/orden we geconfronteerd met eigen mensen, die als handlangers dienen van de tegenpartij.
Om een vb. te noemen: mensen zoals Mailoa (kolonel R.Ï.), die onlangs
t
bevorderd is vanwege zijn activiteiten in Nederland, de generaals Leo
Lopulisa (KOSTRAD = komroando strategie angkatan darat), Muskitta en
de minister van gezondheidszaken Siwabessy en nog vele anderen.
Het is onjuist om, wanneer de tijd rijp is OIE te koaien tot een totale
omwenteling in Indonesië, te rekenen op deze mensen, die de kant hebben gekozen van het Suharto regiem en op dit moment meehelpen aan de
uitbuiting van de Indonesische volkeren.
Een klassestrijd zal ertoe leiden, dat er een revolutie zal ontstaan
om de bestaande maatschappijvorm in Indonesië te veranderen. Oin de
revolutie te doen slagen zal er een gev/apende strijd moeten plaatsvinden
waarbij de massa bewapend zal moeten worden. We ontkomen daarom niet
aan het feit oin een revolutionair gewapende macht te ontwikkelen (dit
zullen we helemaal planmatig en met de grootste veiligheid moeten
ontwikkelen).
V/at betreft de klassestrijd in Nederland moeten we alleen zorgen, dat •
er geen dictators of fascisten uit onze gelederen zullen opstaan, die
de inacht willen hebben oa het volk te onderdrukken en mochten die er
al zijn, dan zullen zij uitgeschakeld moeten worden. T.a.v.de strijd
van de Nederlandse arbeiders kunnen we alleen naar solidair zijn.
" Un dure, Un dure, djangan Un dure,
Lihat apa datang dari mulca djangan un dure ".

HOOFDSTUK V; HKS OP MHG NAAR ESN HEVOLUTIOrlAIRE VOLKSSTRIJD.

Om het Molukse volk te bevrijden uit haar ketenen van onderdrukking,
is het noodzakelijk en is het een voorwaarde om de 3HS-strijd te
plaatsen binnen revolutionaire volksstrijd. Wij hebben er een begin
mee gemaakt, maar deze weg zal nog lang duren, v/ij hebben geen keuze
en geen ander alternatief en zullen daarom deze weg moeten kiezen.
Het zal zwaar en moeilijk zijn en velen zullen teleurgesteld het
veld ruimen en er zullen vele offers vallen. Velen zullen de kant
van de vijand kiezen of zullen de HMS plaatsen binnen de kapitalistische orde.
Dit betekent voor ons, dat wij willen, dat het gehele Molukse volk
echt vrij zal zijn en bevrijd zal zijn van de ketenen der imperialistische en neo-kolinialistische landen, zodat hst daadwerkelijk kan en
zal beslissen over de toekomst van ons land. Uitsluitend Suharto verjagen is namelijk niet voldoende en vormt ook geen waarborg voor de
vrijheid van ons volk. V/e mogen niet vergeten, dat de plaats van Suharto en consorten kan v/orden ingenomen door elk willekeurige leider
met dezelfde doelen, zodat ons volk opnieuw uitgebuit zal worden.
Voor onze revolutionaire volksstrijd zal duidelijk moeten zijn, dat
ieder het recht én de plicht heeft om deel te nemen aan deze strijd.
Er bestaan geen talenten, die niet in de revolutie gebruikt kunnen
worden. Vrouwen, mannen, ouden van dagen, werklozen, arbeiders, landbouwers, academici etc. heeft elke revolutie, waar dan ook, nodig om
een daadwerkelijke revolutionaire volksstrijd op gang te kunnen brengen.
Binnen het revolutionaire bewustwordingsproces dienen we ook op te
komen voor de positie 'van de vrouw, voor de gelijke viaardering (emancipatie) van haar arbeid. De vrouwen zijn in de geschiedenis altijd
de meest onderdrukte groep geweest binnen de samenleving. Ongeveer
de helft van de Zuid-Ilolukse bevolking bestaat uit vrouwen. Ook zij
moeten vechten tegen de uitbuiting van zichzelf door de inan of door
wie dan ook. Daarom is het belangrijk, dat ze actief deelnemen aan
de vrijheidsstrijd voor ons volk in zijn totaliteit. Zij vormen samen
een belangrijke kracht om op alle gebieden te worden gemobiliseerd.
Het is vaak zo, dat binnen de vrijheidsstrijd de mannen eerder gevangen v/orden genomen. De vrouw wordt dan belast met de opvoeding van
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de kinderen en de organisatie van het gezin. In de Kolukken is het
zelfs zo, dat do vrouw haar man in de gevangenis eten rr,oet brengen,
omdat hij niet genoeg krijgt.
Kaast de opvoeding van de kinderen moet de vrouw ook deelnemen aan
het arbeidsproces om in het levensonderhoud van het gezin te kunnen
voorzien. Ook in de Nederlandse situatie zijn er veel vrouwen en
meisjes, wiens man of verloofde (vriend) door omstandigheden in de
gevangenis terecht zijn gekomen. Ze worden dan geconfronteerd aet
allerlei problemen, terwijl er niet veel aan hun situatie gedaan
wordt om het te verbeteren. Organisatie en mobilisatie van de vrouwen
is daarom hard nodig voor een actieve deelname binnen de bevrijdingsstrijd van ons volk, voor gelijke waardering, gelijke rechten voor
een nieuwe, rechtvaardige maatschappij.
In iedere revolutie in de wereld heeft de vrouw een belangrijke rol
gespeeld. De emancipatie van de Zuid-Molukse vrouw mag geen mode-gril
worden, maar de Zuid-Iïolukse vrouw hoeft echter ook niet achter te
blijven. Het mag niet zo zijn," dat alleen de keuken of de huishouding
als de enige toekomst voor haar is weggelegd, vooral niet in deze tijd,
waarin op alle niveaus in de wereld de vrouw actief is geworden.
zullen het volk opnieuw moeten opvoeden, opnieuw zaleen aan de orde
stellen, die als vanzelfsprekend beschouwd worden. Normen en waarden, .
die in vele gevallen reeds geautomatiseerd zijn, zullen we kritisch
moeten gaan bekijken. Dit is de belangrijkste fase op weg naar een
revolutionaire volksstrijd.
Eeuwenlange onderdrukking en kolonialisme heeft als gevolg gehad, dat
wij boordevol met kolonialistische eigenschappen zitten. Een voorwaarde is dan ook onszelf te bevrijden van deze koloniale smetten.
V/ij, als een van de talloze onderdrukte volkeren, zullen alles in het
werk moeten stellen om werkelijk onafhankelijk en vrij te worden, zodat we ons land verder kunnen opbouwen. Gebeurt dit niet, dan gaat het
om een schijn-onafhankelijkheid en schijn-waarden; ons volk zou slechts.
overgeleverd worden aan nieuwe leiders, die de rol van Suharto zouden
overnemen en die eveneens het volk en het land zouden verkopen, uitbuiten, onmondig maken en het onaondig houden.
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Als ons volk zelfbewust is en weet, dat het recht aan haar zijde staat
en waarvoor het vecht, is het onoverwinnelijk. Ket zijn niet de wapens,
die de strijd beslissen, maar mensen, die besloten hebben om een einde
te maken aan de onderdrukking in zijn internationale context.
De nadruk in onze politiek (in haar opbouwende fase) zal zijn:
- opvoeding tot volksbewustzijn
- eenheid van alle revolutionaire krachten.
Het belangrijkste van onze opvoeding ligt in de twee basis-voorwaarden
nl.: - elkaar kritisch onderwerpen (met en tegen elkaar)
- ieder zal zichzelf kritisch moeten benaderen.
11

ledere kritiek op ons moeten wij zien als een stap verder in ons
volksbewustzijn, wat nodig is voor onze volksstrijd".

" ledere kritiek zien v/ij als gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen".
11

ledere kritiek zien wij als middel OEI nader tot elkaar te komen en
ons doel te bereiken, zodat niet meer versplintering zal plaatsvinden".

" Iedereen nioet zijn kritiek laten horen, zodat we niet van elkaar vervreemden. Dat is een eis van onze revolutie."
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HQOFDS'IÜK VI: 30SLSTELLIKGEK.

Ge;Zien de situatie, waarin ons volk verkeert, waarin ons volk onderdrukt wordt, moeten wij de volgende doelstellingen proberen na te
streven of op zijn minst een bijdrage leveren tot het einddoel.
- Het ontketenen van de volksrevolutie in de I-Iolukken
- Het Molukse volk in lïederland ombuigen tot een revolutionaire
volksmacht
- De strijd aanbinden tegen alle soorten -ismen, die ons volk onderdrukken
- Het propageren en doelgericht uitvoeren van de klassestrijd, indien de omstandigheden dit vereisen
- Het coördineren van de strijd tegen de R.I. en daarbuiten
- Contacten leggen inet landen en/of beuegingen, die onze strijd als
rechtvaardig zien en de revolutie willen steunen
- Streven naar een totaal politiek, economische en sociale onafhankelijkheid
- Streven naar het behoud van het Zuid-Molukse identiteit en cultuur
- Het behartigen en verdedigen van de sociaal-maatschappelijke belangen van de Zuid-Molukkers in ITederland
- De emancipatie (gelijke waardering) van de Zuid-Ilolukse vrouw.
In het kader van de revolutionaire bevrijding van alle onderdrukte
volkeren vragen wij daarom daadwerkelijk solidaire steun van alle
gelijlcdenkende, reeds bevrijde volkeren, die reeds op weg zijn hun .
land en volk in werkelijke socialistische zin te ontwikkelen en zoeken
wij samenwerking met hen, die op revolutionaire wijze het Indonesische
nonster wensen te vernietigen, zodat ook ons volk in vrijheid zal kunnen bouwen aan haar toekomst.

18,

HOOFDSTUK VII: SLOT.
Als men het beginselprogram doorgenomen heeft, kan men de conclusie
trekken, dat dit een begins is; een begin van een nieuwe periode voor
de verdere voortzetting van onze strijd. We zullen keihard moeten werken en het uiterste zal van ons gevraagd worden willen we onze doelstellingen verwezenlijken. Een vrijheidsstrijd raag geen weekendstrijd
zijn, dat als een stuk ontspanning gezien wordt (dit is ook de kritiek
geweest van de jongeren aan de ouderen).
Het is ook een nieuwe politieke koers, die nu moet worden ingeslagen
voor een radicale verandering van de bestaande situatie. Ket doelbewust gekozen politieke(leven) koers naar een eigen Molukse socialistische samenleving is een keuze, die ons volk noot durven maken, omdat het socialisme een duidelijk en concreet alternatief is voor de
huidige fascistische samenleving in de Kolukken.
Er moeten verder actuele actie-punten geïnventariseerd worden bijv.:
— De verbetering van de situatie van de politieke gevangenen hier in
Nederland
- De mogelijkheden bekijken voor een landelijke aanpak van de drugs•
problematiek
- De mogelijkheden bekijken binnen de bestaande sociaal-culturele
centra's (stichtingen); het selecteren van kaderleden
- Het nagaan van de ontwikkelingen binnen alle organisaties (zoals bv.
Gerahkan Pattiraura, 3.PP.RHS., P.H., B.P. e.a.) oin tot een eventuele
samenwerking te komen
- De mogelijkheden bekijken v/at betreft de contacten met het moederland en de leaders in Djakarta; wat £n^ze_tjberid^bejLangri^jk_ J.Sj_ is_dat
onze iedeëen ook in het moederland verspreid moeten worden
- Het inventariseren van onze internationale contacten voor een introductie op internationaal niveau
- Het ontwikkelen van een degelijke en efficiënte organisatie-structuur.
Zo zijn er nog esri hoop zaken, die v;e op kunnen noemen. "Je sullen een totale planning inoetsn r.aken, die gedetailleerd is on professioneel
te werk te gaan, hetgsen betekent, dat de beschikbare vrije tijd en
de offer-bereidheid van een ieder gebruikt zal noeten worden, ïiaar 03
dit alles te realiseren is er ontzettend veel £eld nodig en er zal gewerkt raoaten worden aan een kapitaalvorming en het opsnen van een strijdfonds. Verder wordt oen ieder gevraagd te letten op de activiteiten van
de tegenpartij; veiligheid, voorzichtigheid en geduld zullen de balans"**Jpunten zijn, vooral in de beginfase.
HBKA - irJ
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Onafhankeli.lkheidsvei-klaring Zuid - Molukken.
Ter voldoening aan de vra.arachtj.fre wil» eis en aandrang van het Yolk
der Zuid -Holukken, proklaraeren wij hierbij de onafhankelijkheid de
de fakto en de jure van dé Zuid - Holukken met de politieke vorn van
een republiek, los van elke staatkundige betrekking met de staat Oost
Indonesiëen de Republiek d-sr Verenigde Staten van indonesië, op grond
van het feit dat de deelstaat Oost-Indonesiëniet in staat is zich als
deelstaat te handhaven in overeenstemming niet de regelingen van de Dan
Pasar konferentie, welke nog wettig van kracht zijn , alsmede in over eenstemming met het Besluit van de Zuid-Kolukken Ëaad van 11 naart
1947» terwijl voorts do regering van de Verenigde Staten van Indonesië
gehandeld heeft in strijd met de R.T.C overeenkomsten en haar eigen
grondwet.

De regering der
Zuid ~ Molukken
w.g. J.H.Manuhuttu en
A.Wairisal.
Arabon, 25 april 1950.
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Betclconis van de naam GOHSBA ( uitspraak KOIL-3A ).
Goheba heeft een gelijkenis van een Adelaar alleen is de Goheba veel
groter. Zijn vleugels zijn langer clan zijn lijf. Het is esn symbool
van karakter , bescherming , veiligheid , geborgenheid, waakzaamheid ,
behulpzaamheid , liefde en hardheid.
Volgens een Ceramse mythe (Nusa Ina ), is de GOIL2BA een reusachtige
vogel die niet gevangen kan v/orden. Het is een vogel die op zijn tijd
uitvliegt over geheel de Molukken over al die duizenden eilanden om te
kijken of er rust en orde heerst. Het vliegt uit op esn tijdstip wanneer
de wolken de bergtoppen van de mythische berg Nunu Saku bedekken dan
vliegt de GOIL'JBA. uit om alles te overzien.
Wanneer hij ziet dat er geen rust en orde heerst onder zijn heerschap pij , dan zal hij in verzet in opstand konen , tegen degene die onrust
heeft gebracht in zijn eilanden rijk. Hij zal net zolang vechten en al
zijn bovennatuurlijke Icrachten aanv;onden totdat er weer vrede en voor spoed zal heersen in zijn eilanden rijk. Hij zal de vrede handhaven
( zijn gezag ) onder het Alifoers volk zijn zonen en dochters met de
geest van de Alifoerae voorvaderen , zorgende dat de waarheid aan
zijn kant'staat.

V/at er ook gebeurt v/ij hoeven niet bang te zijn of de noed opgevsn
want de waarheid staat aan onze kant.

uitgegeven door Centraal Politiek Kerngroep
Volksfront Goheba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9«
10.
11.
12.

Max de Keyzer
Magda Hitipeuw
Francy Tomatala
Ating Pelamonia
Sammy Pormes
Tété Siahaya
Daniël Tomatala
Isaac Ririmasse
Servaes Maturbongs
Benny Manuputty
Pede Metekohy
Boetje Leatemia

voorlopig kontaktadres:

- Rotterdam
- Rotterdam
— Arnhem

- Vaassen
-

Assen
Moordrecht
Tiel
Bovensmilde

- Geleen
- Moordrecht
- Bovensmilde

- Maastricht

Francy Tomatala
Klarestraat 31 I
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: Perscommuniqué OOHEBA

d.d.

Bijl.:

Op 19-12-1978 werd
volgende vernomeni

het

Ik haar oprichtingsvergadering in Heer heeft OOEEBA op
donderdag 13 december j.l. een perscommuniqué gegeven
in de. Molukse stichting te Bafneveld»
Door
werd een politiek manifest
aan de pers voorgelezen.
De pers kreeg na dit communiqué een exemplaar van dit
politiek manifest overhandigd.
Nadat de pers bevredigd was op de door hen gestelde
vragen, werden de GOHEBA-woordvoerders uitgenodigd om
in Hilversum commentaar voor de NOS-radio te geven.
Dit aanbod werd geaccepteerd.
De opname voor de uitzending vond nog diezelfde avond
plaats.

Na haar eerste 'perscommuniqué zal QOHEBA de komende weken
de pas inhouden.
Het wachten is op reacties uit de Molukse gemeenschap.
Op korte termijn hoopt OOHBBA een Maleise vertaling van
haar politiek programma gereed te hebben. Hiermee wil
ze proberen de oude» Molukse bevolking in Nederland te
bereiken.
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Betreft

:
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FEB. 1979

Bijl.:

Van
navolgende vernomen:

werd op 9-11-78 het

De veelvuldige vergaderingen v/elke door de Goheba worden
belegd houden verband met het zoeken naar kaderleden.
Deze kaderleden zouden o.m. worden belast met een politieke
scholing van de leden. De Goheba gaat er van uit dat er voor
de strijd steun gezocht moet worden bij de comm. landen en
niet bij de Westerse landen waar SUHARTO goede betrekkingen
mee heeft.
Het is derhalve duidelijk welke ideologie de Goheba aanhangt.
In leidende kringen van de RMS wordt de ontwikkeling nauwlettend gevolgt.
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d.

13 WB i«?9

Bijl.:

Op 22.12.78 werd
Tolgende vernomen.

het

Ir. MANUSAMA is de mening toegedaan dat "GOHEBA" zeer wjs.
geen lang leven beschoren zal zijn.
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GOHEBA

Bijl.:

Op 18-1-1979 werd
volgende vernomen:

het

Zaterdag 13 januari j.l. heeft GOHEBA een voorlichtingsbijeenkomst gehouden in Zeeland.
Het resultaat van de bijeenkomst is GOHEBA tegengevallen*
De voornamelijke jongere, Molukse toehoorders konden
enkele doelstelling/van GOHEBA wel delen, maar vonden
het geen reden om zich bij GOHEBA aan te sluiten.
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: GOHEBA-vergadering

Bijl.:

2 Htëüï 1979

te Heer

1

Op
werd
het volgende vernomen:
Op zaterdag 9 december 19?8 vond in het stichtingsgebouw
te Heer een vergadering plaats van GOHEBA.
De vergadering had een besloten karakter.
Alleen genodigden, toekomstige leden van GOHEBA hadden
toegang tot de stichting, die werd bewaakt door leden
van de "groep
" uit Heer
Elke genodigde had een rode kaart in z*n bezit die door
bij het binnentreden werd gecontroleerd.
Op de kaart stond het embleem van GOHEBA met de handtekeningen van
,
en

De vergadering werd bezocht door circa 70 Molukkers.
Aan de leden werd de nieuwe politiek.fi lie.rngroef> voorgesteld. Zij bestaat inmiddels uit 12 personen t-
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De vergadering verliep volgens het opgestelde programma
gaf als eerste spreekster een uiteenzetting over het doel van de vergadering. Ze ging er vanuit dat iedereen daar wel van op de hoogte was, maar
zette het desondanks voor de aanwezigen nogmaals op
een rijtje.
"Sinds de Molukkers in Nederland vertoeven is het politiek
streven naar hun ideaal op geen enkele wijze vooruitgegaan.
Op dit moment hebben de Molukkers nog keuze uit 3 mogelijkheden t.w.:
1e : aanpassing in de Nederlandse samenleving;
2e : het opgeven van de politieke strijd of
3e : een uitweg zoeken om de eigen onafhankelijkheid te
verwezenlijken.
T.a.v. dit laatste punt heeft GOHEBA enkele voorstellen,
die op deze vergadering zullen worden toegelicht".
gaf vervolgens een korte schets over het
ontstaan van GOHEBA. Hij stelde vast dat er een drietal
oorzaken zijn aan te wijzen, die hebben geleid tot het
ontstaan van GOHEBA.
- de politieke ontwikkeling binnen de Molukse gemeenschap
van de laatste jaren;
- de verpaupering van de huidige Molukse jeugd (drugs,
zelfmoorden etc.);
- de pogingen, die gedaan zijn om contacten aan te
knopen met socialistische landen.
Tijdens een Fretèlinbijeenkomst op 26 augustus 1978 zijn
deze punten nogmaals diepgaand besproken en hebben geleid tot het ontstaan van een initiatiefgroep, die uiteindelijk is overgegaan tot het creëren van een revolutionair volksfront genaamd GOHEBA.
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vervolgde met een analyse over de RMSvisie.
Volgens
is de RMS indertijd door toedoen van de
Nederlanders geproclameerd.
De Nederlanders waren van plan om de Molukkers tegen
de Indonesiërs op te hitsen, hetgeen ze volkomen is
gelukt.
De Nederlanders wilden ook toen nog (in 1950) Indonesië
behouden als kolonie. Ze gebruikten daarvoor de goedgelovige ontrouwe Ambonese onderdanen.
Tenslotte heeft dat geleid tot de inscheping van de
Molukkers naar Nederland.
Nederland is schuldig aan het proclameren van de RMS
en heeft jarenlang (tot op heden) geprofiteerd van onze
goedgelovigheid.
"Daar zullen we nu rekening mee moeten houden", aldus
besprak het toekomstig buitenlands
beleid van GOHEBA.
GOHEBA zal, aldus
, zijn politiek gaan richten op
links georiënteerde landen zoals Rusland, Cuba en ZuidJemen. Daarnaast staat GOHEBA achter' alle onderdrukte
volken, die eveneens voor hun vrijheid vechten t.w.:
de Palestijnen, de Basken, Eritreërs etc.
Inmiddels zijn er reeds nauwe contacten met het Fretelin
en de Papoeabeweging die zich eveneens verzetten tegen
het imperialistische regime van Indonesië.
gaf een uiteenzetting
over hun visie op het maatschappelijk welzijn van de
Molukkers in Nederland.
Volgens GOHEBA is de Nederlandse regering schuldig
aan de slechte sociale toestand waaronder de Molukse
jeugd thans verkeert.
De Nederlandse regering, die volgens
de
jeugd zelfs aanmoedigt in het gebruik van drugs, heeft
getracht hiermee de jeugd politiek uit te schakelen.
De stichtingen, moderne apparatuur en allerlei overbodige
luxe moesten de politieke strijdbijl begraven.
Dit heeft echter tot grote criminaliteit geleid.
GOHEBA zal trachten via een werkgroep hier enige grip
op te krijgen.
gaf
een - voornamelijk theoretische visie op het gewapend verzet.
Volgens
is gewapend verzet mogelijk en zelfs
noodzakelijk wanneer andere uitwegen geen mogelijkheid
meer bieden.
Met name op de Molukken is gewapend verzet een noodzaak.
GOHEBA zal proberen contacten te zoeken met volken die
de Molukkers behulpzaam willen zijn in het voeren van
een guerillastrijd. Op de Molukken zal contact gezocht
worden met politiek gemotiveerde mensen, die in staat
zijn de guerilla te ontketenen. Deze mensen zullen in
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eerste instantie door GOHEBA worden gesteund.
Aan het eind van zijn betoog gaf
een opsomming
van de moderne tactieken en wapens, waarvan guerilla's
gebruik kunnen maken in deze moderne wereld.
GOHEBA's visie op de binding met het moederland (Tanah
Air) werd door
toegelicht.
Volgens
moet GOHEBA niet alleen op de Molukken, maar
ook elders in Indonesië contacten zoeken (hij doelde'
daarbij op de in Indonesië verspreid wonende Molukkers).
Bij het zoeken naar nieuwe, betere contacten zal GOHEBA
gebruik meeten maken van betrouwbare Molukkers die vanuit Nederland Indonesië bezoeken. Voorts adviseerde
iedereen om de huidige politiek in Indonesië nauwgezet
te volgen.
Het programmapunt "Kultuurvisie" werd behandeld door
Hij riep de aanwezigen op om vooral
de eigen cultuur niet te vergeten.
Voorts was hij van mening dat de Molukkers nooit volledig door de Nederlanders zullen worden geaccepteerd
("Wij blijven bruine Nederlanders").
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Demonstratie GOHEBA d.d. 7-2-79

Bijl.:

Op 13-2-1979 werd
volgende vernomen:

het

De demonstratie van QOHEBA op het Binnenhof is zonder
problemen verlopen. Er waren circa 30 Molukse demonstranten. Door
is een petitie aangeboden.
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"Goheba".

Bijl.:
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Op 15.3.1979 werd
vernonen.

het visende

Het geheime "militaire commando" van Goheba wordt door de
insiders aangeduid met "U&I".
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1 mei viering te Assen

Bijl.:

Door de plaatselijke afdeling van GOHEBA zal in het
Pattimura-gebouw te Assen een 1 mei viering worden
georganiseerd.
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Opheffen van JWG

Bijl.:

Op 19-1^-1979 werd
volgende vernomen:

het

De verschillende werkgroepen van het JWG hebben op zaterdag 31 maart j.l. een bijeenkomst gehad in een zaal boven
»'t Sik» in Assen.
Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over de organisatie
van de 1 mei-viering in Pattimura.
Voorts werd besloten om binnenkort het JWG officieel te
ontvangen.
Seden hiervan is de grote critiek die er vanuit de wijk
op het JWG wordt uitgeoefend.
Men vindt zelf dat er veel goed werk wordt verricht* hetgeen in z'n geheel niet wordt geapprecieerd»
De politieke kern van het JWG zal blijven voortbestaan
als de plaatselijke afdeling van GOHEBA.
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%
: De Jongeren Werkgroep Assen

Bijl.:

C

Op 17-^-1979 werd
volgende vernomen:

het

De activiteiten van de laatste maanden van de JWG hebben
in Assen bij veel wijkbewoners weerstanden opgeroepen.
Op grond hiervan heeft de JWG-top besloten de organisatie
binnenkort op te heffen. De politieke activiteiten zullen
worden voortgezet onder de naam "GOHEBA" (af^deling Assen-/.
De wijkkrant die de JWG maandelijks uitbrengt zal tot
nader order niet verschijnen. Gebleken is dat de Stichting
Dienstverlening Opbouw Drenthe (DOD) - waar de wijkkrant
wordt gedrukt - bij de Stichting Pattimura, die de drukkosten financiert, een rekening heeft ingediend, die veel
hoger uitviel dan de eerder ontvangen rekeningen.
De Stichting Pattimura stelt thans een onderzoek in naar
de oorzaak van deze hoge rekening en heeft de Stichting DOD
om een kostenspecificatie gevraagd. Hangende dit onderzoek zal de wijkkrant voorlopig niet worden gedrukt.
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: 1 mei-viering in Assen
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2 2 JIKÏS1979

Bijl.:

Op 35-1979 werd
gende vernomen:

het vol-

De 1 mei-viering te Assen georganiseerd door de plaatselijke afdeling van QOHEBA in de Pattimurastichting heeft
weinig of geen opmerkelijke activiteiten laten zien.
De internationale werd in 't Maleis gezongen, er werden
films gedraaid over Palestijnse vluchtelingenkampen en
hei Er_ttelint een Chileense spreker heeft het woord ge~had en er traden enkele Molukse zang- en dansgroepen
Kortom een tamme gebeurtenis.
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JWG (c.q. GOHEBA) vergadering d.d. 13-^-79

Bijl.:

Op 19-4-1979 werd
gende vernomen:

het vol-

De politieke kerngroep van het JWG (of de GOHEBA-afdeling
Assen) heeft op vrijdag 13 april vergaderd.
Gesproken werd over de organisatie van de 1 mei viering
in Pattimura, waarvan het doorgaan nog onzeker is.
Men bleek nog steeds geen interessante sprekers te hebben
uitgenodigd. Ook had men nog geen dans- en zanggroep
weten te vinden om het geheel op te luisteren.
Films en een affiche, die in verschillende wijken zal worden verspreid, waren echter voorhanden.
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Molukse 1 Mei Manifestatie Assen

Bijl.:

werd van
volgende vernomen:

het

Het Front Rajat GOHEBA heeft in het Pattinura-gebouw te
Assen een Molukse 1 Mei Manifestatie georganiseerd.
I.v.m. het zingen van de Internationale, was
een Maleise vertaling van dit lied gemaakt.

er ook

Tevens werd van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de
nieuwe partijkrant van OOHEBA, de "Suara GOHEBA", te introduceren.
Alsmede
van de z.g. QOHEBA-brochure getiteld "De wereld kent ons
niet en dat is jammer
"
Voorts werd er noR een Politiek Program uitgegeven
Bij binnenkomst in Pattimura moest er ƒ 2,- entree worden
betaald. Een meisje
(17/18 jaar) inde dit bedrag.
De Manifestatie werd «s middags geopend doo^
die tevens de organisator van dit geheel zou zijn geweest.

onder de aanwezigen had opgemerkt.
schatte het aantal aanwezigen *s middags op ca. *tO a 50 personen, voornamelijk in de leeftijdsgroep van ca. 18 tot ca. 25 jaar.
Daarnaast waren er óók nog beneden die leeftijd. Ouderen
waren er niet.
en
presenteerden de nieuwe
Suara GOHEBA. Veel reacties kwamen daar echter niet op.
heeft tevens de vertaling gedaan van de speech van de
Chileense gastspreker
, d.w.z. dat de
Chileen zijn speech van een briefje oplas en dat
hetzelfde deed, maar dan in het Nederlands. Een Forum was
niet samengesteld.
De filmapparatuur werd door
bediend. Oude

-2-
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films net enkele archiefopnames en van slechte kwaliteit afgespeeld op een 8 nm projector.
Al aet al een zeer rustige middag zonder grote ups and
downs met een nogal lauw reagerend publiek van (zeer)
jonge leeftijd.
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Goheba.

Bijl.:

Van
nomen.

werd op 9.5-1979

navolgende ver-

De zgn. l mei-viering van Goheba werd slechts door een honderdtal Molukkers bezocht. Hiervan waren 20 personen Goheba
leden en sympathysanten. De overigen waren nieuwgierigen
w.o. een groot aantal anti-Goheba zijn. Zij hebben door middel van het maken van hatelijke opmerkingen en storend geroej
getracht e.e.a. te verstoren.
Het is bijna uitgelopen op een handgemeen met Goheba-aanhangers.
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Goheba - 11 juni herdenking

Bijl.:

Op 29 mei 1979 werd
het volgende vernomen.
Met betrekking tot de 11 juni herdenking zullen er
door Goheba geen initiatieven/activiteiten ontwikkeld
worden.
Vorig jaar is het initiatief door de J.W.G. genomen,
zijn de plannen aan de wijkraad voorgelegd en werd een
en ander in samenwerking met de S.P.P.-R.H.S. gerealiseerd*
Dit jaar doet Goheba (= J.W.G.) niets met betrekking
tot deze herdenking. Wel is men bereid om mee te
doen, wanneer daartoe een verzoek zou worden gedaan.
Het initiatief moet nu uitgaan van de wijkraad.
Van de zijde van de wijkraad - Assen echter zijn nog
geen geluiden gehoord over een herdenking van de
Molukkers die in de trein bij De Punt in 1977 zijn
omgekomen.
Nu is het echter wel zo, aldus
dat
altijd al alles achter en onder zich heeft gehouden
en pas op het laatste moment iets bekend maakt.
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Goheba-Assen (o.a. 11-juni-herdenking\: -j

Op 1^-6-1979 werd
volgende vernomen:

het

De Goheba-afdeling Assen is in de maand juni tot op heden
slechts twee keer bij elkaar gekomen:
1. Op zondagavond 10 juni voor een kranslegging op het graf
van Eli HAHURY in Bovensmilde.
2. Op maandag 11 juni om 05.00 uur voor een herdenking met
kranslegging bij het grafmonument van de zes in 1977 omgekomen Molukkers op begraafplaats De Boskamp in Assen.
Goheba heeft dit gedaan uit protest tegen het feit dat dit
jaar de Badan Persatuan de juni-herdenking organiseert.
Een aantal vande bezwaren van Goheba kan als volgt worden
samengevat:
Vorig jaar heeft de J.W.G.-Assen (is nu Goheba-Assen) het
initiatief-voorstel voor een 11 juniherdenking gedaan en dit
vervolgens in samenwerking met de SPP-EMS georganiseerd.
Daarbij zijn toen diverse andere organisaties ook uitgenodigd. De B.P. liet het afweten en ook MANUSAMA verscheen
niet op het toneel.
Dit jaar organiseert de B.P. de herdenking, pleegt geen over
leg met andere organisaties, sluit de eigen jongeren zo goed
als buiten en haalt daarentegen de ouderen naar voren,
'MANUSAMA komt nu wel en naast hem spreken dan METIABY en
JCATIPIKALAWAN
*
•Vorig jaar was er een zeer grote -ook landelijke- belangstel
ling, was het verloop goed en strak georganiseerd, deden er
zich geen ongeregeldheden voor, kortom een stijlvol gebeurer
Dit jaar was de belangstelling aanzienlijk minder, naar
schatting hooguit 8-900 personen, voornamelijk uit de naaste
omgeving, met slecht êên duidelijke uitzondering: een bus me
jongeren van Sou 66 uit Zeeland. Een rommelig verloop, in- «
uit de stoet lopen, sigaretten rokend, geen optreden van de
ordedienst, een jongeman
die tijdens de.
speech van MANUSAMA aan het" graJTgaaY staan schreeuwen,
(houd je mond dicht want je staat te liegen o.i.d.)
-2-
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Kortom een onwaardige en niet passende vertoning.
Vorig jaar na de herdenking bij het graf een bijeenkomst
waarop sprekers van de verschillende organisaties een
speech hielden.
Dit jaar

niets van dat al, maar alleen een kerkdienst.

De relatie tussen Goheba-Assen en de wijkraad is nog steeds
verre van goed. Goheba bevindt zich nog althans i a een
isolementspositie.
Verder is de sfeer in de wijk Assen rustig.
Weinig of geen bijzonderheden.
Noot; Als bijlage is bijgevoegd een fotocopie van de Gohebasticker. Het origineel
is uitgevoerd in de kleuren rood en goud.
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CO

b.
C ( CFO ) nr.:
Aan

:

Betreft

: HMS-vlagget jes

d.

d.d.

Bijl.:

Op 15-5-1979 werd
volgende vernomen:

het

Op verzoek
heeft de afdeling GOHEBA van
Assen kOOO RMS-vlaggetjes laten drukken in een drukkerij
in Groningen. Op de vlaggetjes staat een pro-BMS-tekst
gedrukt (iets in de geest van "De EMS leeft nog steeds
in IndonesilO.
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:

1 mei

a

*

d.d.

. 3.

Manifestatie - Goheba

Bijl.:

Op 10 mei 1979 werd
het volgende vernomen»
Ce door Goheba georganiseerde 1 mei-Manifestatie vond
plaats in het gebouw van de Pattimura-stichting in Assen
en werd gehouden in het kader van de internationale solidariteit met de onderdrukte volkeren. Men vond dit wel
passen in het kader van de socialistische koers die het
revolutionair volksfront Goheba wil gaan voeren met betrekking tot de B.M.S.-strijd.

Een introductie van de partijkrant van Goheba werd niet gedaan. Vel lag de krant, de Suara Goheba, in een stalletje
(kraam) te koop aangeboden.
De Chileense gastspreker was ene "
uit Groningen".
Zi"3n speech ging, volgens de vertaling die door
werd verzorgd, over de geschiedenis van Chili en de strijd
die daar gevoerd is.
Overdag was de belangstelling maar matig, terwijl de avond
vrij druk is geweest.
De Manifestatie werd door Goheba als een succes gezien,
aangezien zo'n grote opkomst niet verwacht was. Men rekende
op een man of 20, omdat er nogal wat verweer tegen de
Manifestatie was geweest. Derhalve kan de aanwezigheid van
voornamelijk jongeren 's avonds ook toegeschreven worden aan
een vorm van sensatiezucht, waarbij de gedachte (lees: hoop)
van misschien loopt het uit de hand, centraal heeft gestaan.
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Goheba-manifestatie 3.11.79.
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Info:

Bjjl. :

Op.

werd

het volgende vernomen:
Op 1^.11.1979 werd van
vernomen.

het navolgende

Volgens
zijn door Goheba signalen ontvangen uit brede Molukse kring, die duidelijk maken dat de Gohebamanifestatie 3/11 in Paradiso niet werd geapprecieerd.
In de eerste plaats, omdat Goheba hiermede duidelijk heeft doen blij
ken dat zij "communistisch" is gericht, gezien de optreden sprekers.
Maar ook het feit dat voor de manifestatie het gebouw Paradiso werd
gekozen, is niet in goede aarde gevallen omdat in de Molukse wereld
de naam Paradiso wordt vereenzelvigd met drughandel en gebruik.
Men keurt het af, dat naar zo'n plaats, getracht wordt, Molukkers
bijeen te brengen.
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:

Politieke scholing door Goheba-Assen

Bijl.:

Op 3-7-1979 werd van
volgende vernomen:

het

Op woensdagavond 27 juni werd in 't SIK te Assen de eerste
(proef) les i^at.1 pkft Rpbol •» njr gegeve^..

De eerste politieke scholing die overigens aan Ho Chi Min
zou worden gewijd, had een oriënterend karakter.
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werd het nut van politieke scholingen sterk in twijfel getrokken. Een hongerstaking of een andere (gewelddadige)
actie leek hun zinvoller.
Door
werd hierop gereageerd.
Hij gaf de vragenstellers gelijk dat acties nodig zijn om
de politieke zaak van de Molukker in de publiciteit te
brengenDe Molukse acties van de afgelopen jaren zijn echter niet
doel gericht genoeg geweest. Ook is er te weinig en niet zii
vol gebruik gemaakt van de publieke belangstelling die op d<
Molukkers was gericht tijdens de dagen van de acties.
Molukse actievoerders en sympathisanten van actievoerders
moeten gemotiveerd voor hun standpunt kunnen uitkomen.
Ook wanneer ze opgepakt zijn na een actie.
Het doel van de scholingen is om de Molukkers deze motivatie bij te brengen.
lichtte zijn antwoord toe met enkele voorbeelden ove:
de RAF en het PLO.
Het £LO stelde hij als voorbeeld voor de wijze waarop zij
hun doel kiezen;
"Molukkers kapen een trein met arme, onschuldige arbeiders;
het PLO kaapt vliegtuigen van rijke kapitalisten".
De RAF werd door
genoemd door de gemotiveerde wijze
waarop zij hun politieke processen weten te rekken.
Hoe langer je een actie of een proces na een actie weet
te rekken, des te langer sta je in de wereldbelangstelling,
aldus
De scholing heeft verder tot doel om ook binnen de eigen
Molukse gemeenschap als Goheba-lid zelfbewuster op te trede
Goheba leden moeten voor hun standpunt uit durven komen en
zich niet laten meeslepen door aanhangers van MANUSAMA of
METIARY.
De volgende scholing zal in augustus na de zomervakantie
plaatsvinden.
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Betreft

: Qoheba-afdeling Assen

d.

Ad. 2 1 SEr>. 1979

Bijl.:

Op 20 juni 1979 werd
volgende vernoman:

het

De leden van de Goheba-afdeling Assen komen nóg nauwelijks
in Fattimura, doch vergaderen veel bij êln ¥an de leden
thuis. Volgens
is het aan
te danken dat
de Goheba-aanhang zich thans in Assen meer terughoudend opstelt. Hierdoor is de spanning in de wijk verminderd.
heeft de Goheba-aanhang nl. voorgehouden om de
oppositie vooral geen argumenten toe te spelen, die als
excuus kunnen dienen om tegen hen in het geweer te komen.
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:
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:

GOHEBA-afdeling Assen

d.

2 OKT. 1979

Bijl.:

Op 18-7-1979 werd
volgende vernomen:

het

Naar het zich momenteel laat aanzien, is het Revolutionair Volksfront GOHEBA als volgt georganiseerd:
^-deeld

Aan het hoofd staat de Landelijke Kerngroep.
Deze kan worden onderver-^ in J> secties, t.w.:
- Intern
- Extern
- Tanah Air
De sectie Tanah Air (letterlijk: moederland; buit/enland)
is gevestigd in Arnhem en bestaat o.m. uit

De plaatselijke afdelingen van GOHEBA bestaan uit een
kerngroep en de leden.
De plaatselijke kerngroep kan verder worden opgesplitst
in 2 secties, t.w. Intern en Extern.
Leden van de sectie Intern kunnen deel uit maken van de
Landelijke Kerngroep (d.w.z. van de secties Intern,
Extern, Tanah Air) en voorts assisteren zij in voorkomende
gevallen de leden van de sectie Extern, wier taak b «baat
uit het naar buiten optreden bij het werven van leden,
leggen van contacten, bespreken van zaken met anderen
(wijkraad bijv.) enzovoorts.
Dit optreden naar buiten gebeurt altijd door twee of
meer personen, zodat deze elkaar in de gesprekken met
anderen kunnen controleren en zo nodig corrigeren.
Voor gemaakte "fouten" is men geen verantoording schuldig
aan één leidinggevende figuur, maar aan de gehele kerngroep. "Fouten" worden tijdens de vergadering van de
kerngroep behandeld.
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GOHEBA-leden zijn "herkenbaar", d.w.z. zij dragen aan
een ketting om de hals of op hun kleding een circa 2 cm
grote Bode Ster met 5 punten. De sterren worden door
verkocht en kosten ƒ3,- per stuk, zij zouden uit
Duitsland afkomstig zijn.
Voorzover tot op heden bekend is geworden, houdt de
afdeling Assen geen administratie bij.
Voorzover er op dat gebied iets te regelen valt, wordt dit
door
gedaan. Deze regelt de contributieinning, ƒ 5 » - per maand, en verzorgt de uitnodigingen
voor vergaderingen. Deze uitnodigingen worden mondeling
dan wel telefonisch gedaan; niet schriftelijk. Het ligt
in de bedoeling om ria de vacanties iedere week met de
leden van de Kerngroep voor een gesprek bijden te komen.
Eveneens na de vacanties, gedacht wordt aan de maand
augustus, zal er gestart worden met een scholingscursus voor de leden. De juiste datum wordt nog bekend
gemaakt. Voorts is ook nog overwogen om de echtgenotes
van de leden bij deze scholing te betrekken.
Vooralsnog zal de Kerngroep in de huidige samenstelling
blijven bestaan en geen verdereuitbreiding ondergaan.
Nieuwe leden worden voorgedragen aan de kerngroep en
deze zal een bepaalde selectieprocedure gaan toepassen.
Welke normen daarbij gehanteerd zullen gaan worden is
nog niet bekend.
GOHEBA-leden zullen niet als afgevaardigden van de wijk
naar het a.s. BP-congres gaan. Men blijft nog steeds bij
het standpunt niets meer voor de wijk te willen doen.
Op korte termijn zal GOHEBA ook niet naar buiten op de
voorgrond treden.
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Bijl.:

Op 5.7.1979 werd van
het volgende
vernomen.
Het revolutionaire volksfront GOHEBA zou sedert enige tijd
plaatselijke werkgroepen hebben georganiseerd in de volgende
wijken:
Maarssen - Vaassen o.l.v.
- Lunteren ~
Culemborg - Heer
Assen '
* - Geleen en Eist (in oprichting).
De werkgroepen hebben tot taak om plaatselijk scholing te organiseren alsmede de verkoop van GOHEBA artikelen c.q. het inzamelen van gelden te stimuleren.
Tussen de werkgroepleiders en de kernleden van GOHEBA mal
veelvuldig contact onderhouden worden.
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Betreft

8 OKT. 1979

d.

Info:

:
: Kerngroep GOHEBA Assen

Bijl. :

np

28-8-1979

werd

het volgende vernomen:
Binnen de kerngroep GOHEBA rouleert een boekje, waarin alle
Nederlandse bedrijven zijn opgesomd die voor Indonesië werken.
GOHEBA Assen
denkt
aan het ondernemen van prikacties tegen deze bedrijven.
Allereerst moeten de banden met de Angkatan Muda Maluku (AMM)
worden verstevigd, zodat men een organisatie kan noemen, in
naam waarvan de acties zullen worden gepleegd.
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Info:

Bijl. :

°P 1'1-8-1979

werd

het volgende vernomen:

- De scholing van de Goheba-afdeling-Assen, die in augustus
van start zou gaan, is voorlopig uitgesteld tot september.
Als nieuwe streefdatum om te beginnen werd 15 september
genoemd.
Vervolgens zullen de scholingen in principe gehouden worden
op zondagavond. Dat is wel zo gunstig omdat men dan Ts morgens naar de kerk gaat, 's middags naar Amboina en 's avondf
naar de scholing.
Naar het zich laat aanzien, zal de scholingscursus geleid
worden door

- De activiteiten van Goheba liggen nagenoeg helemaal stil.
Er werd zelfs geen contributie geïnd.
verwacht, dat de zaak weer op gang zal komen wanneer
de scholen begonnen zijn en alles zijn dagelijkse gangetje
gaat.
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: Oeli-vergadering te Maarsen

Info:

Bijl. :

Op

werd

het volgende vernomen:
Op zaterdag 25 augustus heeft de "illegale organisatie" van
GOHEBA, Oeli, een landelijke vergadering gehad in het gebouw
"de Honk" te Maarsen
De vergadering was georganiseerd door
Circa ZO Molukse jongens bezochten de vergadering waaronder
enkele leden uit de politieke kern.
GOKEBA-Assen was sterk vertegenwoordigd

Hoogkerk werd vertegenwoordigd door
tf
Eist do«r
Heer door

en

Tijdens de vergadering heeft vooral
het woord
gevoerd.
Hij ontvouwde een plan voor een herstructurering van de Oeliorganisatie. De belangrijkste wijziging zou de instelling zijn
van een centrale comité, waarin zowel leden van de politieke kern
als Oeli-leden zitting zouden hebben.
Hierdoor zouden de jongens van Oeli meer zeggenschap krijgen
over het besteden van hun gelden. Oeli behoudt de taak om d.m.v.
criminele activiteiten voor de nodige financiën t.b.v. GOHEBA
te zorgen.
wil tevens dat de Oeli-leden de politieke
scholing gaan volgen. Dit aou een dergelijke opbouw van de organisatie zeer ten goede komen.
De Oeli-leden uit Eist en Heer konden zich niet verenigen met
-2301A10-819172F
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deze plannen van

Zij zijn van mening

dat de Oeli-organisatie geheel illegaal
moet blijven. Een openlijke politieke scholing zou
hiermee in tegenspraak zijn. Door dit geschilpunt ont<stond er onenigheid tussen verschillende Molukkers. Dit
resulteerde uiteindelijk in een (bijna traditiegetrouw)
chaotisch einde van deze vergadering. Er werden geen
nieuwe afspraken gemaakt. Ook werd niet beslist of de
plannen van
zullen worden uitgewerkt.
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Cuba-bijeenkomst te Paradiso

Bijl.:

Tijdene de bijeenkomst werd door verschillende sprekers
de socialistische politiek van de
Cubanen geprezen.
Hen vindt dat de politiek van Cuba bewezen heeft het kapitalisme te kunnen weerstaan.
De bijeenkomst werd bezocht door vele buitenlanders O.B.
Chilenen, Cubanen etc.
Ongeveer 20 Holukkers uit o.a. Moordrecht» Culemborg en Zeeland hebben de bijeenkomst bezocht.
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:
: GOHEBA-inanifestatie in Paradiso

Bijl. :

13-11-1979

werd

het volgende vernomen:

De GOHEBA-manifeetatie in Paradiso is zonder schokkende gebeurtenissen verlopen. Paradiso was volledig uitverkocht, hetgeen betekent dat GOHEBA circa ƒ 6000,- aan de manifestatie heeft overgehouden.
De sprekers tijdens het politiek forum (waaronder Ernst UTRECHT)
hebben weinig kritiek vanuit de zaal gekregen. Slechts een aantal
Holukkers durfde voorzichtig enkele vragen te stellen.
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10-1-1980

werd

het volgende vernomen:
Zaterdag 5 januari j.ly heeft
Arnhem de vergadering; plaatsgevonden over de eventueel door
GOHEBA te nemen stappen tegen
en
n.a.v. hun voorbarige contacten jiet de Indonesische autoriteiten.
Op de bijeenkomst waren aanvezio.
~

Na lang discussieren (van twee tot zes uur 's middags) werd
besloten dat
en
lid mogen blijven van de Kerngroep GOHEBA, maar dat ze niet meer op de voorgrond mogen
treden. Voorts werd door de Oeli-leden geëist dat
en
het vertrouwen van de jongens terug kunnen winnen door
een (geweld) daad voor GOHEBA uit te voeren.
Voordat de zo groots^ door de Indonesiërs opgezette oriëntatiereis plaatsvindt, zouden
en
-.o-actie moeten
ondernemen tegen
Of
»n
de moed tteSlaen om een dergelijke actie te
ondernemen, werd door
sterk betwijfeld.

Nadat bovenbeschreven agendapunt was afgesloten, werd opnieuw
-2501A10-819172F
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gesproken over een - landelijk gezien - nieuwe organisatiestructuur van QOHEBA.
De leden van Oeli zijn nog steeds van mening dat zij
meer inbreng en medezeggenschap zouden moeten hebben
in de Politieke Kerngroep.
Voor de zoveelste maal zijn de aanwezige GOHEBA-leden
niet tot een vergelijk gekomen.
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Bericht:

Op 22 januari 1979 heeft de Mclukker r _ .. _
namens GOHEBA een vergunning voor het houd'en van een demonstratie aangevraagd voor woeasdag 7 februari 1079«
De demonstranten, circa 250, zouden de volgende route willen
volgen:
Malieveld - Plein 1813 - Andries 3ickerweg(Indonesische ambassad
naer het Binnenhof, alwaar men aan Twee ivanervooraitter Dr. A.
VONDELING een petitie wil aanbieden.
De petitie houdt een protest in tegen de levering van korvetten
aan üe Indonesische ^arine.

N.B.
- Op 7-2-1979 wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over
de levering door Nederland van k korvetten aan de Indonesische ilarine»

Actie
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: l mei viering Goheba

12 JUK! WO

Info:

3

Byl. :

Op. 7.5.1Q.8O

werd

het volgende vernomen:
De Goheba l mei manifestatie werd dit jaar gehouden in het Stichtings
gebouw (naam ?) in Eerbeek en had een* besloten karakter. Slechts
leden van de diverse landelijke kerngroepen waren toegelaten.
In totaal waren circa 50 personen aanwezig, afkomstig uit Vaassen,
Heer, Helmond, Arnhem, Tiel, Assen, Zeist, Zeeland en Moordrecht.

Om 20.00 uur spreekt
het openingswoord. Hij zit alleen
aan tafel en zal verder de avond leiden.
1. Voorwoord door
2. l minuut stilte (voor de gevallenen).
3«
_
draagt een gedicht voor (Moederland-vrijheid),
waarna
een speech voorleest
Samenvatting door
+ korte discussie.
k. Meisje
draagt een gedicht voor (voorwaarts-solidariteit), waar
na
een speech voorlaest
Samenvatting door
+ discussie. (Geen erkenning huidige leiders).
5« Zanggroep Astaganaga
6.
draagt nogmaals een gedicht voor, waarna ditmaal
een speech voorleest
Samenvatting door
+ discussie.
- 2—
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7. Pauze van 21.15 tot 21.30 uur.
8. Samenvatting van het voorafgaande door
terwille
van een goede discussie.
9. Open discussie.
De RMS-strijd is in feite een fase binnen de Molukse
strijd. Deze fase is reeds voorbij. De RMS is een fase
binnen de Molukse revolutie, die reeds voorbij is. Dat
betekent terug naar de Molukse gedachte, enz.
10. Zanggroep Astaganaga.
11. Zingen van de Internationale.
12. Sluiting om 23-00 uur.

Enkele opmerkelijke uitspraken m.b.t. Goheba:
- de ideologie wordt binnen de eigen gelederen teveel verwaarloosd. Onze strijd is in de le plaats een ideologische strijd.
- de persoonlijke belangen prevaleren boven het algemeen
belang.
- het onderling vertrouwen is niet optimaal.
- Goheba beweert een voorhoedebeweging te zijn, maar heeft
nog ge.en veranderingen teweeg gebracht onder het Molukse
volk, zowel hier als daar.
- waken voor het gevaar van infiltrantie door reactionaire
krachten binnen de eigen organisatie.
- bereid zijn om te werken binnen een strak gedisciplineerde organisatie met een duidelijke revolutionaire antiimperialistische ideologie.
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Op-

23-6-80

werd

het volgende vernomen:
Op 1 mei is er in Eerbeek door het Revolutionair Volksfront
"GOHSBA" een 1 mei-manifestatie gehouden. Op deze bijeenkomst is
door verscheidene sprekers het woord gevoerd.
j

Volgens
, die tevens de manifestatie opende is het nodig,
dat wanneer men strijdt tegen onderukking er een mentaliteitsverandering plaatsvindt. Deze is noodzakelijk om binnen de groep met
de erfenis van het koloniaal verleden af te rekenen. Dit is volgena
hem alleen mogelijk door voortdurende onderlinge kritiek en het
elkaar wijzen op fouten.
Hierdoor zal men dichter naar elkaar toegroeien, waaruit een nieuwt
mens kan ontstaan met revolutionaire ideeën.
vindt het onderling vertrouwen te gering. Daarnaj
zijn er volgens hem twee gevaren, die de organisatie van binnenuit
bedreigen, te weten de Nederlandse kapitalistische samenleving, di«
op velen, jong en oud, een grote aantrekkingskracht uitoefent en e<
mogelijke infiltratie door reactionaire elementen. Het wapen daartegen is naar zijn mening een strakke interne discipline. Hij wil
ook de revolutie binnen het kadar van de internationale strijd
tegen onderdrukking geplaatst zien.
"Kameraad"
"benadrukte dat de gewapende strijd onvermijdelijk is."Het is de belangrijkste stelling van GOHÜBA te
v/eten, dat we zwakker zijn dan de Indonesiërs. Het is daarom van
het grootste belang om aan enkele punten aandacht te besteden.:
1) het verbreden in de ruimste zin van het woord van de hele organisatie en het versterken daarvan door ideologische discussie.
Alleen daardoor kan 30HEBA een politieke macht worden.
2) het naast deze politieke macht pogen te komen tot enige militai:
confrontatie. Dit kan alleen door steun uit internationale krin;
Daarnaast toch ook moet men in Nederland actief blijven"
Dit is volgens hem alleen te bereiken door het politieke program
te verwezenlijken en door een nog grotere inzet van iedereen.
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zag een alternatief, door vanuit het socialisme
de R.M.S.-strijd duidelijk te zien in het kader .van de
Internationale klasse strijd. Volgens hem kan de R.K.S.strijd een aanzet vormen voor een Molukse revolutie.
Daarnaast zou een socialistische Zuid-Molukse staat deel
uit kunnen naken van een socialistische Indonesische
federatie.
Uit de open discussie kwam nog naar voren, dat men zich
wel kon vinden in de R.M.3.-proclamatie als zodanig, maar
niet in de gebeurtenissen daarna. Toen vond namelijk weer
een manupulatie van het volk plaats door de leiders. Deze
hebben, op hun beurt, weer met tich laten spelen door het
imperialisme.
Het volk echter wil vrijheid. Om die redenen is GOHEBA
tegen de R.M.S,, die men als neo-koloniaal bestempelt.
Zodra men het volk achter zich kan krijgen bestaat hieromtrent geen probleem meer.
zei in zijn slotconclusie , dat duidelijk was
dat de R.M.S,-visie van GOHEBA ter discussie stond, maar
dat de huidige toestand te verwerpen was in verband met de
neo-koloniale smet. Het doel van de manifestatie was niet
om in één keer iets omtrent de R.K.S. te besluiten, doch
eerder om de meningen van de kameraden te peilen. Het is
gezien de algemene indruk dat aan de R.M.S. neo-kolonaile
tinten zitten, noodzakelijk een brede discussie daarover
op te zetten
Als slotresolutie werd besloten deze discussie te laten
plaats vinden tijdens de scholingen en dat v66r 1-5-1981
een dag zal worden gehouden, waarop het thema R.M.3.
centraal staat.
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: Geen samenwerking Goheba- Gerakan Pattumura

Bijl. :

Op.

2-5-1980

werd

het volgende vernomen:
Goheba valt, aldus bron, ernstig terug. Zij heeft geen/
programma. ZioJ.' stelt zich "progressief" op, propageert
"guerilla" vanuit Nederland, maar dat is ook alles/óók.
Goheba kan de jongeren desondanks niet motiveren.. 'Goheba
heeft, mogelijk daarom
, contact gezocht met Pattimura
doch het is niet tot een samenwerkingsverband
gekomen. Pattimura wijst geweld als actievorm volledig
en absoluut van de hand en Goheba propageert juist harde
actie. Alzo valt er niet samen te werken. Is Gohaba
teruggevallen, óók
zelf heeft nog maar weinig
invloed in jongerenkringen. Zijn rol mag uitgespeeld
genoemd worden.
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het volgende vernomen:

Blijkens mededelingen
zal Goheba binnenkort de scholing weer nieuw leven inblazen. Aangezien ook Goheba krap bij kas zit, is men voornemens on het komend najaar in Paradiso weer een popfestival
te organiseren. Het de netto-opbrengst wil men buitenlandse
plannen realiseren.
Gesprekspartners wisten niet welke plannen geraamd zijn,
maar waren van mening, dat een en ander wel niet zo'n vaart
zou lopen. Goheba geniet merkbaar minder belangstelling.
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werd

het volgende vernomen:

Op zaterdag 7 juni j.l. om 19«30 uur werd voor de plaatselijk*
afdeling Assen van Ooheba politieke scholing "nieuwe stijl"
gegeven.
Eet geheel stond onder leiding van
•
Verder waren aanwezig:

De scholing had als onderwerp:
"De proHamatie ran de B.M.S.".
De scholing bestond hieruit, dat een ieder van de aanwezigen
de tekst soest lezen om vervolgens per alinea in eigen woorden
een korte samenvatting van de inhoud te geven.
oordeel over deze seholing nieuwe stijl was erg positief.
Bij vond het doelmatig en interessant*
Het is de bedoeling om iedere week scholing te geven, maar er
wordt i.v.m. de geringe opkomst wel aan gedacht om dit op een
andere avond dan do zaterdag te doen plaatsvinden. Zaterdag
1*t juni is er geen scholing geweest i.v.m. de l.K.-voetbalwedstrijden op de T.V.
Maast de plaatselijke seholing, zal er ook landelijk, d.w.e.
regionaal, scholing worden gegeven bijvoorbeeld in Zeist, Maarssen of Vaassen.

-2301A10-819172F
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I.e.a. zal gecoördineerd werden door de landelijke politieke kerngroep ea de taakgroep intern
Ce politieke kerngroep zal bestaan uit 9 personen, die
3 keer per maand bijeen zullen komen.
Wanneer een thema van de scholing behandeld is (b.r. de
B.M.S.) zal er een landelijke politieke dag worden georganiseerd on het onderwerp in grotere kring nog eens te
bespreken»
Voortvloeiend ait do nieuwe opzet van do scholing, zal
er binnenkort ook een wijziging in de organisatie structuur ran Qoheba worden ingevoerd»
Ir zullen taakgroepen worden gevormd on er zal een nieuwe
taakverdeling komen»
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het volgende vernomen:

De volgende scholing vond plaats op 1 juli j.l.
en duurde van 20.00 uur tot 23.00 uur. Daarna werd
er nog de hele nacht over diverse onderwerpen nagekaart.
Het
en
Het
was

onderwerp van de scholing is nog althoos de RMS; ontstaan
proclamatie.
scholingsmateriaal met inleiding(gedatèerd 2J juni 1980)
samengesteld door
en

Bij de scholing wordt tevens gebruik gemaakt van het boek
"De Zuidmolukse Republiek" geschreven door Bung PENOHTOB.
De scholing zelf wordt in zeer eenvoudige bewoordingen gegeven,
zodat een ieder van de aanwezigen het kan vo^n. Aangezien het
opleidingsniveau, van de meesten echter tamelijk laag ligt en de
kennis van de maerie gering is, worden er vrij veel vragen gesteld wat weer impliceert dat men slechts langzaam vordert.
Hoofdzaak is evenwel dat de stof "begrijpelijk" wordt gebracht
en dat men zich enthousiast en geïnteresseerd opstelt.
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De scholing werd bijgewoond door 15
onder wie 6 kerngroepleden.

20x#bngeren',

Er waten geen meisjes aanwezig.
De volgende scholing is op dinsdag 8 juli a.s. Dit is tevens de laatste keer voor de vakanties.
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het volgende vernomen:
Gedurende de laatste 2 weken zijn de leden van OOHEBA-afd.
Assen zeer intensief bezig geweest met hun "kraakpand" aan
de Talmastraat(
Er wordt over vrijwel niets anders meer gesproken dan over
verbouwen, opknappen, enzovoorts.
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werd

het volgende vernomen:

Op maandag 13 oktober j.l. heeft er in het Jeugdlokaal in
Assen een vergadering plaatsgevonden, waarbij vertegenwoordigers
van BIK-Wijkraad-PPKM-en GOHEBA aanwezig waren.
Onderwerp van gesprek; de verkiezing van een nieuwe wijkraad.
Door GOHEBA werd het voorstel gedaan om in plaats van een wijkraad een wijkcomité in te stellen. Dit zou dan een a-politiek
lichaam moeten worden dat zich uitsluitend met sociaal-maatschappelijke zaken gaat bezighouden, voor zover dit de wijk
betreft.
In dit comité kunnen dan zowel BP-leden als mensen uit andere
groeperingen gekozen worden. Een zakelijke benadering, waardoor
er geen loze beloften meer gedaan hoeven te worden.
Een wijkraad valt onder de BP, maar regelt ook zaken voor mensen
die allang niet meer achter de BP staan.
Hieruit ontstond er een felle discussie tussen
en
- een zeer boze - ds. METIARY ("De jongeren in opstand").
heeft ook nog een uitleg gegeven over de ideologie van
GOHEBA (anti-BP, anti verdovende middelen, etc.), maar daar
werd niet veel van begrepen.
Het voorstel van GOHEBA sloeg echter bij de aanwezige jongeren
wel aan.
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het volgende vernomen:

Ia de week van 21-28 september zou Goheba-Assen
weer- aanvangen met de politieke scholingen,
worden wederom verzorgd door
l

C

Het pand schijnt nu grotendeels te zijn ingricht,
Alleen de maandag is voorlopig nog bestemd als
"opknapdag".
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het volgende vernomen:

Momenteel bestaat er in Assen veel belangstelling voor de verkiezing van de wijkraad.

Ook is gebleken dat GOHEBA veel interesse toont m.b.t. deze
wij kraadsverkiezing.
Noot i
merkte aangaande GOHEBA snerend op, dat dat de club
is die de strijd voortzet.
Deze club is door de gemeenschap in Assen overigens nog steeds
moeilijk te plaatsen.
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werd

het volgende vernomen:

De Qoheba is in verval omdat haar politieke doelstelling bij de
Molukkers niet aanslaat.

Ter voorkoming van gezichtsverlies zijn de leiders van Qoheba
doende om middels andere activiteiten toch enige
sympathie te verwerven onder de Molukkers. Hiervoor hebben zij
zich al enige tijd begeven op het gebied van de drugbestrijding*
Sinds kort hebben zij het voornemen opgevat om zich ook bezig
te houden met het bezoek aan gedetineerde Molukkers.
Wanneer inderdaad Qoheba regelmatig contact gaat'onderhouden met
de gedetineerden; bestaat er een kans dat deze gedetineerden door
Qoheba beïnvloed kunnen worden. Immers, als gevolg van hun jarenlange isolatie (althans politiek) zijn zij gemakkelijk beïnvloedbaar voor (vooral) een nieuw politiek streven als door Qoheba
wordt gepropageerd. Hier komt bij dat deze ged&ineerden niet
worden belemmerd door pro-MANUSAMA (RMS) gevoelens omdat zij zich
van deze stroming afwendden doordat MANUSAMA zich van hen distancieerde als gevolg van de acties waar deze gedetineerden bij
betrokken waren.
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Opvang

drugsverslaafden

Alle werkzaamheden van Goheba-Afdeling Assen zijn thans gericht
op het begeleiden van drugsverslaafden*
Het Goheba-pand aan de Talmastraat nr. 90 in Assen is getransformeerd tot opvangcentrum. Alle Goheba-leden hebben zich enthousiast
gestort op het afkicken van verslaafde jongeren. Aangezien dit in
veel gevallen een begeleiding van 2h uur per dag vereist, schiet
de nachtrust er dikwijls bij in.
Begin februari waren er reeds 1*f verslaafden (door Goheba professioneel aangeduid als "cliënten") onder behandeling onder wie 7
gedetineerden uit Assen.

Behalve het zeer tijdrovende begeleiden van deze cliënten, onderhoudt men ook contacten met doktoren, maatschappelijk werkers en
plaatselijke instanties.
en
hebben op
21 januari deelgenomen aan een Landelijk Overleg in Bilthoven en
op 22 januari zijn enige Goheba-leden weer naar het ministerie
van CBM in Rijswijk geweest om met de heer
over de
situatie in Assen e.o. te spreken.
Tenslotte zij vermeld dat Goheba nu ook samenwerkt met een advokaat uit Assen.
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het volgende vernomen:

De Goheba-afd. Assen ontwikkelt reeds geruime tijd geen enkele
politieke activiteit meer* De leden hebben de werkgroep Masiun
opgericht en houden zich nu bezig met de drugsproblematiek.
Zij zijn daar zodanig druk mee, dat er geen tijd overblijft voor
iets anders.
Ook de oppositie van Goheba tegen de nieuwe wijkraad is volledig
verdwenen.
De Goheba-leden -in de vorm van Masiun- stellen samenwerking
met de wijkraad nu zelfs op prijs, of te wel een draai van 180
graden.

acht het niet uitgesloten dat Goheba "een spelletje speelt".
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Nieuwe benaming GOHEBA . -'MASIUN".
De activiteiten van GOHEBA bewegen zich thans vrijwel uitsluitend op het terrein van de hulpverlening aan drugsverslaagden.
De nieuwe benaming van deze organisatie luidt: "MASIUN". Bron
wist niet wat dit woord betekent of waarvan het is afgeleid.
Het enthousiasme van de jongens is nog steeds groot.

De samenwerking met de wijkraad is tot dusverre goed, getuige
de vergaderingen die MASIUN met dit orgaan heeft gehouden en
waarin de wijkraad duidelijk te kennen heeft gegeven helemaal
achter de drugsbestrijding te staan.
De wijkraad heeft toegezegd bij de Gemeente Assen een begroting
te zullen indienen, waarin rekening gehouden wordt met de
financiële wensen van GOHEBA/MASIUN (2 a JOOO gulden).
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Ongeveer twee weken geleden is er met een brandbom een aanslag gepleegd op het Chevron-benzinestation in de Talmastr.
Kort daarop werd een ijsboer, die verderop in dezelfde straat
zit berooSi van J> a k dozen (noot: waarschijnlijk
alleen ijs]
ter waarde van ongeveer ƒ ^00,-.
De onrust was ontstaan door onenigeheid tussen leden van
Masiun/Goheba en enkele Surinamers.
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De gemeente Assen heeft aan Goheba een ander pand aangeboden van
waaruit zij haar drugs-bestrijdingsactiviteiten kan uitvoeren.
Bedoeld pand is gelegen aan de Groningerstraat te Assen.
twijfelt aan de "goede bedoelingen" van Goheba en
houdt er rekening mee dat de CRM subsidie t.b.v. de drugsbestrijding grotendeels in de Gohebakae zal vloeien voor het financieren
van politieke activiteiten.
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Masiun heeft bij de wijkraad een begroting van ƒ 170.000,- ingediend betreffende het pand aan de Groningerstraat 63. Aan deze
begroting werd een vergadering gewijd, waaraan werd deelgenomen
door enkele functionarissen van de gemeente Assen, de voltallige
wijkraad en Masiun
'
Volgens burgemeester MASMAN was het mogelijk om een bedrag van
ƒ 65.000,- uit de z.g. Molukken-pot beschikbaar te stellen.
Aangevuld met subsidie van CHM leek een bedrag van ƒ IJOoOOO,-

haalbaar»
Dit bedrag loopt dan over de periode tot en met 1982.
Reeds eerder was door de gemeente Assen een eenmalige bijdrage
van ƒ 10.000,- verstrekt om P-63 op te knappen» (Dit bedrag werd
door Masiun te weinig geacht, maar desondanks toch maar aangenomen).
Over het verschil van ƒ 30.000,- met de begroting ontstond tijdens genoemde vergadering verschil van mening ("bekvechten")
tussen
en
. Opmerkelijk was nog wel dat
zich
hierbij redelijker opstelde dan
.
heeft nauwelijks aan
het gesprek deelgenomen» Wel heeft hij regelmatig
ingefluisterd,,
301 A10-119130F
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Van gemeentezijde werd -naast de 3 panden aan de Rheebruggestraat- 2 lokalen in de Linthorst Molmanschool aangeboden.
Dit aanbod werd toen door Masiun geaccepteerd, maar de volgende dag weer afgewezen*
Voorts werd dringend verzocht om P-90 zo spoedig mogelijk
te ontruimen. ledere dag uitstel van de sloop kost de gemeente
ƒ 10.000,-. (De laatste streefdatum was 30 mei ).
Maandag 15 juni j.l. heeft Masiun zich schriftelijk accoord
verklaard met de financiële benadering van hun begroting,
in zoverre dat er voor maandag 22 juni een gesprek met de
wijkraad is aangevraagd om te praten over het tekort van
ƒ 30.000,-.
De opening van het nieuwe afkickcentrum aan de Groningerstraat
63 lijkt voorlopig nog niet gerealiseerd te kunnen worden.
Vooralsnog wordt er achterstallig onderhoud gepleegd met de
eenmalige bijdrage van de gemeente. Een aannemer legt nieuwe
leidingen aan, controleert de vloeren etc., en de jongens
zelf zijn druk met verven.
Geld voor inventaris, bedden, enzovoorts is er echter niet,
zodat de inrichting nog wel even op zich zal laten wachten.
Naar verwacht zullen er in het nieuwe pand 30 & 40 "cliënten"
behandeld kunnen worden. Over het huidige cliëntenbestand
zijn geen bijzonderheden bekend. Wel werd
vernomen dat enkele cliënten Masiun de rug hadden toegekeerd,
omdat er geen tijd meer over bleef om drugsverslaafden op te
vangen en te begeleiden.

Dinsdagavond (23 juni) zal er een evaluatiegesprek tussen
Masiun en de wijkraad worden gehouden.
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het volgende vernomen

De aanpak van MASIUN heeft op
een positieve indruk gemaakt. Men is erg enthousiast en ook serieus bezig.
Er zijn evenwel nog 2 grote problemen te overwinnen: de financiën en de huisvesting. Elke maandag wordt daar tijdens het
spreekuur met de wijkraad over gesproken, terwijl ar daarnaast
ook nog op andere tijden met wijkraadsleden over van gedachten
gewisseld wordt.
De SWA heeft 1 april genoemd als datum waarop met de sloop van
de panden (ook P-90) aan de Talmastraat begonnen wordt.
Binnen MASIUN is nog wel de gedachte ontstaan om een kort
geding tegen de SWA aan te spannen, maar men weet ook wel
dat dit geen enkele kans van slagen heeft.
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Tijdens één van de vele gesprekken over huisvesting heeft
de wijkagent
het voorstel gedaan om op een nette
manier een nieuw kantoorpand bij de watertoren in Assen
te kraken. Dit voorstel werd niet door MASIUN overgenomen.
MASIUN heeft tot dusverre in totaal circa ƒ 5000,- aan
giften etc. ontvangen. Er is echter nog veel meer geld nodig.
De plannen om MASIUN in een stichtingsvorm onder te brengen,
bevinden zich reeds in een vergevorderd stadium.
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het volgende vernomen:
MASIUN heeft voor tijdelijk gebruik van de Gemeente Assen
een tweetal panden aangeboden gekregen, t.w.:
1. aan de Loonerstraat een leegstaand schoolgebouw met
11 lokalen en een gymnastiekzaal, centrale verwarming, etc.
2. aan de Groningerstraat het voormalige gebouw van de GSD
met 11 kamers, keuken, vliering, etc.
Kosten: nihil.
MASIUN vindt de Loonerstraat "te ver w.eg" van de wijk en moet
zich over de Groningerstraat nog nader beraden.
Liever zou MASIUN zien, dat de Gemeente 7 containerwoningen
zou plaatsen op het grasveld tussen de Talmastraat en de
flats aan de Rabenhauptstraat met de toezegging van een eigen
onderkomen in de zeer nabije toekomst. (De Gemeente heeft
dit overigens al afgewezen).
Voorts wil MASIUN een maandelijks bedrag van ƒ 5000,- (vijfduizend gulden) van de Gemeente, ondermeer om de maaltijden
van de cliënten te kunnen betalen.
Overigens had MASIUN reeds op 26 maart j.l. (19-00 uur gesprek met de wijkraad en de Gemeente) een aantal "aandachtspun
ten" (lees: eisen) op papier gezet, die op korte dan wel
zeer korte termijn (dit jaar nog) gerealiseerd dienden te
worden.
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werd

het volgende vernomen:

Hieuw MASIUH pand aan de Groningerstraat 63
De GOHEBA-MASIUN-ledcn zijn druk in de weer on het nieuwe
opvangcentrum aan de Groningerstraat 63 op te knappen. Men
verwacht het op of omstreeks 8 juni te kunnen betrekken.

Voorts krijgt MASIUN de beschikking oer 3 a
Rhebruggenstraat.

pandjes in de

GOHEBA zou deze panden gedurende twee jaar kunnen gebruiken.
Daarna valt ook hier de slopershamer.
T.a.v. de te ontvangen subidie rekent MASIUN erop dat deze
toereikend zal zijn voor alle onkosten van het pand aan de
Groningerstraat (huur, gas, water, electriciteit en telefoon),
alsmede voor het aanstellen van een full-time werker,
Voorlopig heeft men reeds een voorschot van ƒ 2000,- van de
Gemeente Assen ontvangen en ƒ 10OO,- van de ARV (Beclasseringavereniging).
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het volgende vernomen:
Pand aan Groningerstraat 63
GÖHEBA/MASIUN-Assen verwacht in het weekeinde van 13-^ juni
1981 het nieuwe pand aan de Groningerstraat te kunnen betrekken.

301 A10-119130F
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datum 2 * JUL11981
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d,

Op een bespreking van 2 juli '81 net een functionaris van
Binnenlandse Zaken betreffende de situatie rond GOHÜBA/MA3IUN
te Assen, ventileerde relatie de volgende mening:
GOHE8A/MA3IUN zou

hebben medegedeeld dat zij drug-

verslaafden afkicken "door de Molukse identiteit van de
verslaafden te benadrukken, zodat hun binding met c.q. opname in de Molukse groep gerealiseerd wordt, waardoor hun
behoefte aan een vlucht in verdovende middelen afneemt".
Naar de mening van relatie v**school hierin het gevaar dat
de verslaafden wordt aangepraat dat de schuld van hun maatschappelijk mislukken bij de Nederlandse gemeenschap ligt.
Deze aangekweekte "belanda-haat" zou hun Molukse bewustzijn
versterken en aou, indien na het afkicken blijkt dat de
"belanda-maatschappij" hen nog steeds als randfiguren beschouwd, kunnen resulteren in een groep potentieel gewelddadige jongeren, aldus de BiZa-functionaris.
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werd

het volgende vernomen:

Nog steeds heeft de verhuizing van het Masiun-opvang centrum
voor drugsverslaafden naar de Groningerstraat 63 niet plaatsgevonden.
Masiun weigert het oude pand aan de Talmastraat 90 te verlaten
zolang er geen duidelijkheid komt omtrent de hoogte van het
subsidiebedrag van CRM.
Zoals de financiële situatie er thans voor staat, heeft Masiun
geen geld voor de inrichting van het nieuwe pand.
Alle vergaderingen van Goheba-Masiun zijn dan ook gewijd aan
deze problematiek.
Het "politieke werk" ligt stil.

Op 23 juni 1981 heeft Masiun de(zoveelste) vergadering met de
wijkraad over de subsidiekwestie. Volgens
staat de wijkraad
volledig achter Masiun.
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het volgende vernomen:

Gedurende de afgelopen weken zijn er weer diverse gesprekken gevoerd tussen de wijkraad Assen I, Masiun en de gemeente.
Dit heeft er o.m. toe geleid, dat het "tekort" op de begroting
ad. ƒ 30.000.- door CRM zal worden aangevuld.
Sinds gistermiddag (1J-7 te 12.00 uur) is Masiun gehuisvest in
P-6j5 aan de Groningerstraat in Assen. De verhuizing vond afgelopen
weekend plaats met een huurbusje en op kosten van de gemeente.
Hedenmiddag reeds was een bulldozer bezig met de sloop van P-90.
Dat er nu eindelijk schot in de zaak is gekomen is vooral te danken
aan het feit dat de onderhandelingen sinds kort werden gevoerd door
dhr.
, als vervanger van burgemeester MASMAN.
gi-ng
namelijk eisen stellen en was ook verder in zijn uitspraken erg
duidelijk.
Verder is alles bij hetzelfde gebleven, d.w.z. afspraken worden
niet of te laat nagekomen, dan wel eenzijdig weer gewijzigd en het
eisenpakket is nog steeds overdreven.
Het absolute summum daarvan werd pas geleden ervaren, toen tijdens
een bespreking bleek dat Masiun een schriftelijke inventarisatie
(met 14 punten) had opgemaakt van het interieur van een gemeentelijk
toilet en aan de hand daarvan een vergelijking ging maken met de
toiletten in P-6j.
De relatie tussen Masiun en de wijkraad Assen I wordt er door dit
soort zaken niet beter mee.
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Op.

22-7-1981

het volgende vernomen:

Op dinsdag en woensdag 15/16 juli heeft eindelijk de verhuizing van MASIUN naar de Groningerstraat nr. 63 plaatsgevonden.
Uiteindelijk is de Gemeente toch bereid gebleken om voor gor*dijnen en (tweedehands) bureaus te zorgen. Nog steeds is er
geen beslissing gevallen t.a.v. de subsidieverlening aan MASIUN
Het hulpverlenen ligt inmiddels geheel stil. In september neemt
men weer cliënten in behandeling. Voor die tijd willen de
meeste jongens nog op vakantie.
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Zowel in Solide als Assen valt niets meer te merken van politieke
activiteit van Goheba.
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het volgende vernomen:
A. "MASIUN"-activiteiten
MASIUN staat sinds vrijdag k september- officieel als
te boek.
De gemeente Assen
heeft voor het jaar 1982 aan MASIUN een subsidiebedrag van
ƒ 65.600 toegekend. Voorts krijgt men de .beschikking over e.en
full-time arbeidsplaats.
Verder heeft MASIUN enige vrijwilligers aangetrokken, die het
aanloopcentrum gaan beheren. Deze lieden dienen zich. afzijdig
te houden van het afkick-gebeurjen.

Tenslotte werd bekend dat het nieuwe MASIUN-gebouw begin oktober
officieel geopend zal worden. E.e.a. zal gepaard gaan met een
zgu. "open dag".
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Volgens
was het interieur van het ontmoetingscentrum erg leul
ingericht en de sfeer gezellig. "Net alsof je op een pasar bent".
Er werd wat gepraat, wat gedronken en gekaart.
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werd

het volgende vernomen:
Masiun-activiteiten
De meeste activiteiten van de Masiun-medewerkers zijn thans gericht
op de officiële opening van het pand aan de Groningerstraat op
23 en 2*f oktober 1981.
Op vrijdagavond zal in gebouw Pattimura een film worden vertoond
betreffende de behandeling van drugsverslaafden. Na afloop kan men
hierover vragen stellen.
De eigenlijke opening vindt plaats op zaterdag 2k oktober. Hiervoor
zijn vele uitnodigingen verzonden o.m. aan de gemeente en CRM.
Op 21 oktober zal er wederom door Masiun, de wijkraad, de gemeente
Assen en CRM worden gesproken over de hoogte van het subsidiebedrag
Bron acht het niet uitgesloten dat men alsnog toestemt j.» h>* 't e e
s*t»*t in het toekennen van twee arbeidsplaatsen voor Masiun.
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het volgende vernomen:
Op 2k oktober j.l. heeft MASIUN t.g.v. de officiële opening
een open dag gehouden, waarvoor veel belangstelling bestond*
Het aantal aanwezigen werd geschat op 100 a 150 personen.
Er werd ondermeer
voorlichting gegeven over
drugsgebruik en de gevolgen daarvan.
E.e.a. werd met een film nader toeglicht.
Er was ook een expositie van tekeningen gemaakt door
en
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het volgende vernomen:

Zaterdag 2k oktober j.l. on 12.00 uur vond da officiële opening plaats van hat MASIDN-pand aan da Groninger»traat. Da
opaning ward verricht door d* voorzitter van da wijkraad.
Da voltallige wijkraad was aanwezig en
zorgda voor da opvang van da genodigden, ondar wie BfcW, raadsleden an andara hoogwaardigheidsbekleders. Ook de^Officier van
Justitie
was aanwezig.
K-cofcl Van da MASIUN-1eden waren allaan
an
in dit varband aetiaf. Da andara laden liepen maar zo'n beetje an wekten daarbij da indruk dat zij da verschillende gesprakken
stonden af te luisteren.
In aan interview met
, afgedrukt in hat Nieuwsblad van het Noorden (26-10), stalt deze dat MASIUN ever onvoldoende financiële middelen beschikt an wanneer de Nederlandse ovarhaid daar niets aan verandert het pand binnenkort
waar gesloten kan worden.
-2301 A10-119130F

Vervolgblad nr.

2

bij C-rapport nr.

Het aanstellen mn een functionaria in raste dienst bij HAfilUM
vindt dit jaar in ieder geval niet neer plaats.
Vel is overeengekomen, dat het «Lade dat voor deze aan was
begroet aan MASIUN beaehikbaar gesteld wordt.
is belast «et de leiding van het ontwenningscentrum van NASIÏÏM.
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Op 23 «n 2*t oktober 19&1 is in Assen het nieuwe pand yan
de Stichting MASIüN aan de Qroningerstraat 63 officieel geopend, op vrijdagavond 23 oktober vond een filmvoorstelling
in de Stichting Pattinura plaats.
Na afloop was gelegenheid tot het stellen van vragen.
Op zaterdag 2k oktober was een "open dag11 georganiseerd
voor de Molukse bevolking, de locale overheid en het Ministerie van CBM.
schat dat ongeveer 500 mensen aanwezig waren bij de
opening.
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het volgende vernomen:
Op het ogenblik wordt in het afkickeentrum Masiun in Assen
geen enkele cliënt behandeld.

Voor het overige zijn de Masiun-medewerkers naar eigen
zeggen druk doende om de organisatie stevig op poten te
zetten.
Het ligt in de bedoeling dat Masiun in januari volgend
jaar daadwerkelijk gaat draaien. Men heeft diverse taakgroepen in het leven geroepen zoals:
De taakgroep Administratie
Taakgroep Financieel Beheer
Taakgroep Technisch Beheer

Deze taakgroepen dienen op korte termijn een soort plan
de campagne gereed te hebben voor het komende jaar 1982.
Hieroterwordt «r regelmatig vergaderd.

-2301 A10-11913W

arvolgblad nr. ~2-

bij C-rapport nr.

Op donderdag 12 november heeft in pand 63 een EMB-vergadering plaatsgevonden over het al dan niet handhaven van
de naam Front Bajat Qoheba. Sommigen waren van mening dat
Goheba de nadruk moastleggen op locale activiteiten, om hier
vanuit t.z.t. landelijk te gaan opereren.
Anderen dachten dat Goheba dan beter meteen landelijk kon
gaan werken: de mensen zijn dan automatisch ook plaatselijk
actief.
Uitkomst van de stemming over de vraag of de naam FRQ gehandhaafd moest worden was als volgt: Vijf voorstemmers
, vier tegenstemmers
en
twee
onthoudingen
t
Zowel de voor- als tegenstanders moeten hun argumenten op
papier zetten en de discussie moet voor 13 december a.s.
zijn afgerond.
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Discussieweek-end Havelte 27-29 november 1981
Van vrijdagavond 27 tot zondagmiddag 29 november hebben de
stichting MASIUN en de Molukse wijkraad van Assen in de
Volksuniversiteit te Havelte een discussieweek-end georganiseerd met als thema: Hulpverlening aan Molukse drugsverslaai
den.
Namens MASIUN was de gehele groep aanwezig.

De wijkraad was vertegenwoordigd door
Ook het Ministerie van CRM was aanwezig in de persoon van
de heer .
alsmede een zekere
van CRMDrente.

Volgens
heeft het gehele week-end in het fceken gestaan
van alle "technische" ins en outs van de hulpverlening aan
Molukse drugsverslaafden, waarbij de meeste MASIUN-leden zich
hebben moeten bepalen tot luisteren (en zich vervelen).
Niettemin waren zij allen opgetrommeld, volgens
om in
nukmeriek opzicht indruk te maken op de toekomstige "geldschieter": het Ministerie van CRM.
Of MASIUN hier in is gafiLaagd kon
niet beoordelen. Wél
heeft
van CRM andermaal duidelijk laten blijken positief te staan tegenover de doelstellingen van de stichting.
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het volgende vernomen:
Het werkweekend van Masiun (27 - 29 nov.) in Havelte is v.w.b. de
wijkraad Assen I een grote sof geworden. Door een organisatiefout
heeft de wijkraad geen uitnodiging gekregen.
Desondanks hebben
toch akte de presence
gegeven, zij het tevens voor de laatste keer. Beiden waren zeer
ontevreden over de hele gang van zaken.
De opzet van dit weekend was een gecoördineerde bespreking over
drugs en voorlichting daaromtrent, tussen Masiun, Bovensmilde,
Hoogeveen en Oosterwolde.
Daarbij kan nog worden aangetekend, dat Masiun reeds geruieji tijd
niets meer te doen heeft,, aangezien er geen cliënten meer zijn.
Alhoewel Masiun de wijkraad een verslag van het weekend heeft toegezegd, verlangt de wijkraad toch nog een gesprek met de Masiunbestuursleden. Van een echte samenwerking tussen Masiun en de wijkraad is nog althoos nauwelijks enige sprake. Sinds de overgang van
Masiun naar P 63 heeft de wijkraad vrijwel niets meer aan informatie
van deze stichting gekregen.
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BERSATU DAN
BERDJUANG UNTUK
MK-HAK DEMOKRASI
DAN KEADIIAN S OS IA L
BAGI RAJAT UNTUK PENUH DAN KEBEBASAN
ORGANISATIE l MOLUKSSCHOLINGS KOLLEKTIEP ASSEN

i

p

. Pada tanggal 4 nai 1982 diadakan dl Indonesia (d.iadi d.iuga
teraasuk Maluku) pemilihan.
.
Kami sekalian mengetahui bahwa rezim dari Suharto, dalam 5 tahun
jang akan datang tinggal, tagal Golkar punja perbuatan jang
|
pengkotor dldalam pemilihan.
|ï
Ini tidak berarti bagi kami dan dengan kami ban jak orang2 Malukti
;
di tanah BelaHBa nénjatakan solidaritas kani dengan ber- djuta2
korban dari reaim ini.
Sedjak 16 tahun jang lampau kami sudah bisa lihat melalui
laporan?, tjara surat merijurat, radio,; telepisi, dan djuga surat2—
kabar, bahwa apa artinja hidup dibawah satu. pemerintahan diktator - .,
jang fascistisch.
.
j
Lebih dari satu d juta pembunuhan sudah di buat oleh rezim ini. '
500.000 orang di bunuh dalam tahun 1965/1966, waktu Suharto,~di , •'"_"
-bantu dengan CIA, mengadakan satu coup melawan Sukarno.
:.j
100.000 orang di t awan dengan tidak ada pengadilan t j ar a proces.
1
Di tengah2 korban2 dari rezim ini 'r termasuk banjak orahg2 Maluku.
"••• flöaiidah 14 tahun di tawan, mereka di "lepaskan1*, tetapi tiap
kal i mereka harus lapor.
.•'•..PekerdjaSn tidak diberikan pada ex-tapol2 ini.
Ber-ribu2 anak2 jang dibawah umur kerdja untuk kehidupan har i 2
dan gadjinja jang didapat tidak tjukup.
Djuga dibawah mereka, ban jak korban2 sudah gugur,- '
Se d jak 5 tahun Suharto serta kaki tangannja, tjoba membunuh
bangsa Papua dan bangsa Timor-Timur.
Di Maluku sendiri tanah2 dari orang2 di rampok. / .
. .
Easil laut (ikan d.l.l) di Maluku di pent juri tagal hadimja
motor2 ikan dari Djepang. '
Hutan2 di pul au Seram di kas ih rata dan tidak dl tanam pohon2
baru. ' _
• v J •. -... .
. • _ :. - •. ". . - . ' • ' . ' • • " • • , ;:
Tahun 1978» 6000 orang dari Teon, Kiladan Serua di angkut ke
Seraffl.
•/•'. _..:..;--•_• • / • /:;;-- - "."' --•'; ; : • - - .
'...•.•.-• .'•••/•-'-'""."' ; ' ' • • •
Akibatnja lebih dari 300 prang jang mati.
Djikalau kami djumlahkan semua ini, kami bisa katakan bahwa
pemerintah di Indonesia, fascistisch dan ban jak orang di tindia.
kaja djadi
ka j a, ' dan' jang
dj adi lebih
miskin.
' lebih
'
' mi' skin
'
'
"
Mengapa kaal tjerita semua ini ?
Sebab nasib kami di Belanda, djuga dl tentukan oleh keadaan di
Indonesia.' • " .. .-.'•.• .- ' :: .');,,. v, . '•'.•'• . ' • , . ; . . ' • . . - ." . '
- kami berada di Selahda. Pemerintah Belanda membantu Suharto
dengan uang2 tetapi djuga dengan alat2 keiniliteran,sebagai
kapa!2 perang dan kapa!2 penjapu rantjau.
Telah nj at a bahwa alat2 ini di pakai melawan penduduk2 di
Indonesia.
-

1 -•'• •
• ' . -. v •. '.- ' -- .
- • -, " - - "••..
•
| /••-•'. •/'• • ; •
" . - . • . •
•' -..''-. • ' .
j
Op 4 mei worden er in Indones 18 (dus ook op de Holukken)

•

verkiezingen gehouden.
Wij veten nu al dat het generaalsregime van Suharto de komende
1
5 jaar aan de macht zal blijven.
l
Dat let ons niet om namens vele Molukkers hier in Nederland ons
i
solidariteit te betuigen met de miljoenen slachtoffers van deze
^
generaalsregime.
.
; De afgelopen 16 jaar hebben wij via reisverslagen, briefwisselingen, radio, televisie en de kranten kunnen zien wat dat
•"
betekent 'leven onder een fascistische diktatuur*. ;
Ruim l miljoen moorden heeft dit regime op haar geweten.
500.000 mensen zijn vermoord in 1965/1966 toen Suharto met steun
van de CIA, een geslaagde coup pleegde op Sukarno.
.4
100. OOO werden zonder vorm van proces opgesloten; ook vele land—
< ^ genoten bevonden zich onder deze slachtoffers.
| Onder erbarmelijke toestanden zijn deze mensen na 14 jaar ,
*
gevangenschap zgn. vrijgelaten.
.:'.'.
Ze zijn'vrij' maar moeten zich wel elke keer melden, mogen en
krijgen geen werk, mogen zich niet vrij vervoeren, moeten voor
elke wisse was je toestemming vragen.
Onder slechte omstandigheden werken er duizenden kinderen tegen
een hongerloon.
De laatste 5 jaar heeft Suharto en zijn kliek zich bezig
gehouden met het uitmoorden van de Oosttimorese bevolking, ook
de Papuase bevolking kreeg het zwaar te verduren.
Ook op kleine schaal gebeuren er afschuwelijke dingen.
Op de Molukken worden grote stukken grond van de mensen onbetaald in beslaggenomen. ;
.
••
' -"*•
De visserij op de Ilolukken wordt vernietigd vanwege de aanwezigheid
van grote f abriekklare vissersboten uit Japan»* •l
Hele bossen op Ceraa worden gekapt zonder dat er nieuwe jonge7 '
" bomen geplant worden, een ware ontbossing vindt er plaats.
i > In 1978 werden er 6000 Teonnezen, Seruanezen en Nilanezen gedwon| /^ gen geBvacueerd naar Ceram.
.
Geheel overgelaten aan hun lot.
.
.
;
Balans: neer dan driehonderd doden.
'
llles bijelkaar opgeteld mogen wij zeggen dat de regering in
Indonesië fascistisch is en de mensen op afschuwelijke wijze
onderdrukt en uitbuit. •
De rijken worden rijker en de armen kreperen.
Vaarom vertellen wi.1 ÏÏ dit ? '
'-V Omdat wij als Molukkers in-Nederland veel met dit regime te maken
hebben*
-.
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- keadaSn dari saudara2 kami di-Maluku amat sukar.
Tiap2 kal i kami mendengar bahwa tanah2 di rampok oleh
pemerintah Indonesia.
Tagal itu banjak saudara2 kami harap bantuan dari saudara2nja
di tanah Belanda.
- tiap2 tahun be-ribu2 orang Maluku pergi berlibur ke neger in j a,
ïïang jang diberikan untuk maksud ini adalah ber-djuta2.
- banjak orang2 Maluku harap sekali pulang ke tanah-airnja.
Ini djuga kemauan kami hanja, kami mau pulang ke*tanah jang
bebas, jang man djuga ada keböbasan tjara pemilihan.
Tagal itu kami mau njatakan solidaritas kami dengan saudara2
kami disana.
Siapakah kami ?

j]

i

Kami adalah satu golongan anak2 muda Maluku, terdiri dari 25 ,
orang, lelaki dan perempuan, jang sudah beberapa tahun ikut
perkembangan politik di Indonesia, dan keadaan bangsa Maluku di
Belanda.
Kami adalah anak2 muda jang sederhana sadja, sebahagian besar tak
mempunja pekerdjaSn. Nama dari golongan kami:
Moluks scholingskollektief di kota Assen.
Sebetulnja kami satu golongan setempat, jang mempünja aktivitas2
di tempat kediaman kami.
.
Dari hubungan kami dengan golongan2 dari tempat lain, maka
ternjata bahwa mereka djuga solider dengan ber-djut.a2 korban2
dari rezim di Indonesia, djadi djuga di Maluku.
.
Tagal itu sampai tgl. 4 mai 1932 kami menaruh perhatian
se-penuh2 mengenai keadaan buruk di Indonesia (soal pemilihan).
Begitu djuga kami dapat bantuan dari Pemuda 20 Mai, mengenai
aktivitas2 kami, di samping itu soal pemilihan djuga dapat
perhatian dalam madjalah Kora Kora.
'
Djuga "Gerakan Pattimura keluarkan satu a j at tentang pemilihan di
Indonesia dalam madjalah Pattimura pada bulan maret. .
,
Surat2 keliling ini di ambur di tempat kediaman dari bangsa
Maluku, dan djuga malalui surat2 kabar d.1.1. kami memanggil
semua untuk datang di manifestasi pada tanggal 10 april di kota
Groningen*
•
.
- •;
.
••• ; •
Apa j ang Moluks schollngkollektief mau mentjapai dengan mani- ';
festasi ini?

"f
i

' Melalui jang berpidato2, penjan j i2, golongan pemain tonil,
golongan2 pemain mus ik, pameran2 foto, film di manifestasi,
kami mau berikan informasi tentang Indonesia jang sungguh, bukan
jang kami kenal: dari biro2 perdjalanan (reisburo' a).

- wij leven in Nederland.
De Nederlandse regering steunt Suharto net gelden maar ook mét
militaire middelen zoals korvetten en mogelijk ook mijnenvegers.
Het is gebleken dat deze voertuigen gebruikt worden tegen de
bevolking in Indonesi8.
- onze familileden wonen daar onder erbarmelijke toestanden.
De laatste tijd krijgen wij steeds maar vaker te horen dat hele
stukken grond door de "overheid wordt afgenomen, zonder daarbij
een vergoeding te krijgen.
Vele mensen daar zijn vaak afhankelijk van de steun die de
Holukkers in Nederland opstuurt.
|
- jaarlijks gaan er duizenden Molukkers met vakantie naar hun
i
geboortedorpen.
.
.
4
Wij geven daarvoor miljoenen guldens uit.
^ vele Molukkers honen eens terug te keren naar hun geboortegrond,
ij villen dat ook, maar wij willen terugkeren naar een land, waar
vrije verkiezingen kunnen worden gehouden.
Daarom willen wij onze solidariteit en lotsgebondenheid-tonen met
onze broeders daar.

\e zi.1n wij ?
,
Wij zijn een groep Molukse jongeren, bestaande uit een 25-tal
jongens en meisjes, mannen en vrouwen, die zich in de afgelopen
:
jaren bezig heeft gehouden met de politieke ontwikkelingen in
Indonesië en de Molukse situatie in Nederland.
. \
j
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Wij noemen onszelf Moluks scholingskollektief uit. Assen.
;
Wij zijn dus eigenlijk een plaatselijke groep jongeren die meestal
plaatselijke aktivitèiten opzet.
Uit ons kontakten met andere groepen uit andere plaatsen
merkten wij dat zij ook solidair wilden zijn met de miljoenen
slachtoffers in Indonesië" envdus ook in de Molukken.
Wij gaan daarom tot 4 mei uitgebreid aan dacht besteden aan
de wantoestanden in Indonesië.
_
.
„Wast
Zo hebben wij ondersteuning gekregen van Pemuda 2(KMai, die naast
het ondersteunen van de aktiviteiten in maart ^^^tttïmuul besteden in haar maandblad Kora Kora, ook de Gerakan Pattimu
rTzal eind maart een artikel schrijven over de verkiezingen in

manifestatie op 10 april in Groningen.;

.

.

•.Kami harap jang kami t j ar a bangsa, t j ara golongan, maupun
•tjara-peri badi, bisa raenjatakan belas kasih kami dengan nasib
dari berdjuta-djuta orang di Indonesia jang di tindis oleh
rezira Suharto.
Kami jakin bahwa ini adalah satu bantuan morel bagi mereka.
disana , bagi gerakan2 oposisi, bagi perkumpülan2 jang terlarang, dan seterusnja*
Itu sadja jang kami rasa pada saSt ini bisa di kerdjakan
melalui manifestasi ini, karena kami insjaf betul, jangndengan
manifestasi ini perobahan di Indonesia tidak di dapat.
Apa jang bisa di kerdjakan oleh kami jaitu, bantu gerakan? petani
gerakan2 dari kaura buruh, dari penangkap2 ikan, dari mahasiswa?
jang progresip,
.
Itu jang mereka bisa harap dari kami.
Mereka sendiri mengetahui setjara bagaimana mereka mengatur
nasibnja sebentar didalam waktu jang akan datang*
.

—.^
~->v^v^ ^.i.c.i.iUBe oereigen ?7??
ViJ willen middels de sprekers op de MANIFESTATIE, zanggroepen,
toneelgroep, muziekgroepen, fototentoonstelling, films, informatie te verschaffen over de 'ware' Indonesië", een andere Indonesië
dan die wij kennen van de reisburo's.
Wij hopen dat wij als volk, als groep, als individu uiting
geven van medeleven set het lot van deze miljoenen landgenoten*
Het zal zeker een morele steun zijn voor de mensen daar, voor
.de oppositie..bewegingen, voor de verboden.vakbonden.etc..
=.._.'.
Wij denken echter niet meer te bereiken dan dat.
Vant wij beseffen heel goed dat het houden van manifestaties geen
veranderingen in Indonesië teweeg zal brengen.
Maar dat kunnen wij ook niet.
"•'•
Vat wij wel kannen is de progressieve beweging van boeren, arbeiders vissers en studenten ondersteunen..
Dat mogen zij van ons verwachten. • ,.
Zij w&ten heel goed hoe het met hun land en volk in dé toekomst
verder moet.
-•
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GOHEBA/MASIUN-Assen

7 A P R . 1982

d.

Info: 1

Bijl. :

Op

26-1-1982

werd

het volgende vernomen:
Anti-SÜHARTO-manifestatie in Utrecht
Op 13 februari a.s. zal GOHEBA-Assen, onder de naam Scholingscollectief RMB (Rajat Maluku Baru), een bijeenkomst beleggen
in de Raadskelder te utrecht.
GOHEBA nodigt hiervoor een veertigtal "politiek bewuste" jongeren uit, die vnl. tot de organisaties Pemuda 20 Mai, Gerakan
.Pattimura, . -30HEBA en het Bevrijdingsfront behoren c.q. behoord hebben. Men wil komen tot het gezamenlijk organiseren
van één of meerdere manifestaties gericht tegen de verkiezingen in Indonesië begin mei. Deze manifestaties zullen
een legaal karakter hebben, doch "in de wandelgangen" wil men
mensen polsen voor activiteiten als klad-, verfacties.
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Assen/Bovensmilde versus Masiun

,

Info: III

Bijl.:

k-3-1982

werd

het volgende vernomen:
x

In Assen zijn diverse Molukkers
van mening, dat Masiun misbruik maakt van de subsidiegelden
die men ontvangt. Zo zou Masiun, in tegenstelling tot wat men
aanvankelijk beweerde, geen drugsverslaafden helpen afkicken, doch
pogen hen voor politiek te interesseren.
Ook in Bovensmilde bestaat twijfel aan de bedoelingen van^ Masiun.
Aan de wijkraad en stichtingsbestuur gedane beloften over hulp
aan verslaafden wordt niet meer gepraat.
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Info: II

Scholingscollectief.

Bijl. :

0..18?

werd

het volgende vernomen:
De manifestatie van het Scholingscollectief op 27 maart jl. in
Pattimura heeft een goed verloop gehad
Op 10 april a.s. wordt er een grote landelijke manifestatie in
Groningen gehouden.
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Scholingscollectief.

Bjjl. :

werd

het volgende vernomen:

In Pattimura wordt een tentoonstelling gehouden, die op 29 april a.s.
zal worden afgesloten met een feestavond, georganiseerd door het
scholingscollectief.
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Solidariteits-manifestatie 10 april 19&2

Bijl.:

19Jl'l!!<i82

d.

Info:

3

Op.

werd

het volgende vernomen:
Op zaterdag 10 april j.l. heeft het Moluksscholingskollektief
Assen een landelijke solidariteitsmanifestatie georganiseerd
in het Grand Theatre te Groningen.
De manifestatie was gericht tegen het generaalsregime in
Indonesië.
Programma;
Om 12.30 uur werd de manifestatie geopend door
Vervolgens sprak
namens het organisatiekomitee.
Verder w*.rd er, nog gesproken door
Tussendoor waren er optredlens van de toneelgroep Dengan
Harapan, de zanggroep Merantöfti en de politieke popgroep
H.gang gezamenlijk verenigd in het Kollektief Muziek Theater.
Daarnaast trad ook de Papua Zang-en dansgroep Sampari op.

Onder de circa 250/300 aanwezigen, werden naarst de bekende
MASIUN-1eden ook
waargenomen.
liet zich in lovende woorden uit over de manifestatie,
m.n. op het punt van de recreatieve aspecten. Op het politieke vlak, aldus bron, "hebben ze in gedachten om in Indonesi
een revolutie te ontekenen, maar dat lukt toch niet".
Op 29 april a.s. organiseert het Scholingskollektief weer een
Manifestatie (feest) in Pattimura in Assen.
Noot: Het Moluksscholingskollektief wordt gevormd door MASIUN
(ex-GOHEBA)-leden uit Assen.
Het mag opmerkelijk worden genoemd dat zij tot een vorm
van samenwerking met andere organisaties c.q. splintergroeperingen zijn gekomen
Het lijkt erop , dat zij het KMS-ideaal o»rboord hebben
gezet.
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M.S.K.-Assen
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Info: I

Bijl.:

op

1 "3-5-1982

werd

het volgende vernomen:

Het fe*st op 29 april j.l. in Pattimura is, volgens

succes geweest.
Er zouden circa 700 man geweest zijn.
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: Moluks Scholings Kollektief

Bijl. :

27-05-1982

we rd

het volgende vernomen:

- Het M.S.K. heeft op 22 mei j.l. in Souburg een bespreking gevoerd met Pemuda 20 Mai en Qerahan Pattimura.
Onderwerp van gesprek was het punt van samenwerking bij het
organiseren van manifestaties in de naaste toekomst.
Van M.S.K.-zijde heeft ondermeer
aan de bespreking deelgenomen.

v.

- 2-

301A10-119332F

Vervolgblad nr. 1

bij C-rapport nr. Info

I

Activiteiten:
1. Op maandag 2k mei om 10.00 uur werd er weer politieke
scholing gegeven.
2. Met een eigen elftal worden regelmatig voetbalwedstrijden gehouden.
3. Binnenkort wordt er een fietstocht door Drenthe georganiseerd.
k. Van alle vergaderingen, bijeenkomsten, etc., (o.a. Utrecht
13/2) worden fotoboeken aangelegd.
5. Men heeft nu 2 vaste advocaten.
6. Er zijn problemen met de gemeente Assen gerezen over de
subsidies.
7. Af en toe dénkt men nog wel eens aan het Masiun-werk.

301 A11 -830383*- 128
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Info: 5

:Ongeregeldheden-Assen

Bol.:

Op

-16-6-1982

werd

het volgende vernomen:
In Bovensrailde wordt tamelijk fel gereageerd op de recente
ongeregeldheden in Assen. Brandstichting, KLadactie, vernielingen, etc.
Idem t.a.v. de schoten die vorige week vrijdag gelost sijn
op een surveillancewagen van de Assense Politie.
In Bovensmilde wil men voor alles rustig kunnen leven en dat
wordt op de^e manier in gevaar gebracht.
Ken kent namelijk commissaris
en men vil eigenlijk voorkomen, dat een Politie-onderzoek in Assen zal worden
uitgebreid tot Bovensrailde.
Ken is er in Bovensmilde zeker van dat MASIUN (MSK) achter
genoemde ongeregeldheden schuil gaat, dan wel daar verantwoordelijk voor is.
Vandaar dat er in Bovensmilde al stemmen waren opgegaan om
MASIUN "plat te maken".
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: MASIUN
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Info:9

Bijl.:

16-6-1983

werd

het volgende vernomen:

De Gemeente Assen heeft sterke bedenkingen tegen het (oneigenlijke) MASIUN. Populair gezegd voelt de Gemeente Assen zich
door MASIUN in de maling genomen.
Het moet dan ook niet uitgesloten worden geacht, dat de (geld-)
kraan wordt dichtgedraaid.
Volgens
haalt MASIUN het einde van het jaar
niet meer.
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Info:

1

werd

het volgende vernomen:
Op 5 juni j.l. heeft de Indonesie-Commissie CPN in Amsterdam
een bijeenkomst gehouden^gericht tegen de Nederlandse wapenleveranties aan Indonesië.
Onder de belangstellenden bevond zich een vrij groot aantal
Molukkers, waarvan de MSK-aanhang uit Assen opviel, doordat
zij met ca. 30 personen in een bus waren gekomen.
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Holukkers. dd. 31-7-1982 te Den Helder.

Van de G.P» Ben Helder «erden bijgaande stokken ontvangen.
Vernomen werd dat op het betreffende voetbaltournooi ongeveer
1000 Molukkers aanwezig waren en alles sportief en probleemloos is
verlopen, ook de feestavond»
Begaande brief werd tijdens het voetbaltournooi uitgedeeld
aan de aanwezigen*

200 A 03

Beate lezer,

In de nacht van 10 op 11 juni werd in Assen een politieauto beschoten.
Naar aanleiding

van deze gebeurtenis werden er meerdere razzia's in de Molukse

wijk verricht en werden tientallen Molukse jongeren gearresteerd.(Dustitie gaat
er zeker vanuit dat Molukkers criminelen zijn en daardoor direct verdacht)»
Deze huiszoekingen en arestaties hebben in feite niks opgeleverd en toch worden
er nog 10 Molukse jongeren vastgehouden. Deze 10 Molukse jongeren zijn medewerkers van Stichting Flasiun die zich bezig houden met de drugsopvang van
Molukse jongeren in Assen en omgeving. Door hun arrestatie

is de hulpverlening

in ernstige moeilijkheden geraakt»
Dustitie heeft nooit enig bewijs kunnen leveren dat deze 10 jongens schuldig
zijn aan hetgeen ze ten laste wordt delegd. (geweldpleging en beschieting).
Ze worden wel in de kranten als zware criminelen afgeschilderd d.m.v,
sensationele verhalen over gijzelingsplannen.
Deze op onwaarheden beruste berichtgeving is inmiddels achterhaald. Toch worden
deze jongens als zware criminelen behandelt en ze zijn op dit moment over heel
•«
•
nderland verspreid. Deze afstand maakt het moeilijker de jongens te voorzien
van rookwaren, boeken en dergelijke. De druk op de jongens wordt zo vergroot.
Ze zijn in algehele afgezonderd gesteld d.w.z. dat ze geen bezoeken

mogen

ontvangen en geen brieven mogen schrijven enz.
Als de algehele

afzondering beperkt wordt is er kans dat ze de steunbetuiging-

en kunnen ontvangen.
Daarom roepen wij iedereen op om de jongens morele steun te geven, hierbij denken'
denken wij aan het opsturen van briefkaarten.
Op de achterkant staan de adressen van de Huis van Bewaring waarin de jpngens
zitten en waaraan U uw steunbetuiging kunt opsturen.
Het moet wel via de-Rechter Commissaris, Arrondissentsrechtbank te Assen»

VOOR MEER INFORMATIES KUNT U ZICH UENDEN TOT:
STICHTING FIASIUN

.

.

.

.

GRONGERSTRAAT 63

Omdat de kosten om deze aktie te voeren

ASS EN

hoog zijn, is er een mogelijkheid om ons

TEL. 05920-17656.

ook financieel

, . ..

te steunen.

U kunt uw bijdrage storten ops
Bondspaarbank Assen,
reknr. 90475560
A. Manuputty t.n.v.

Cl.S.K.
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werd

het volgende vernomen:

Tijdens een bezoek aan Assen, is
ondermeer gebleken dat
men in het noorden slechts geïnformeerd is over de situatie
rond en met name de financiële status van MASIUN.
Bij herhaling werd gevraagd wie nu eigenlijk de leiding bij
MASIÏÏN heeft en of MASIUN subsidie krijgt.
Voorts is gebleken dat MASIUN middels pamfletten etc. tracht
om landelijk steun te verkrijgen t.b.v. de leden die door de
politie zijn aangehouden.
Het ziet er overigens niet naar uit, aldus
dat die poging
zal slagen.
Men weet namelijk echt wel, dat Justitie over harde bewijzen
moet beschikken pot verdachten 30 dagen en langer vast te
kunnen houden.

301 A10-119332F

ACD

1646614

datum 21 DEC. 1982
CO

d.d. :

C( CFO)nr.:
Aan

: CFB

Betreft

: Masiun/M.S.K.

2 A Dut. 1982

Info:

Bjjl. :
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7-12-1982

werd

het volgende vernomen:
Op vrijdagavond 3 december j.l. omstreeks 18.00 uur bevonden zich
de navolgende personen in het Masiunpand:

Genoemd gezelschap vertrok om 19-00 uur vanuit het Masiun-pand voo:
het houden van de z.g. stille optocht.
Men volgde de bekende route langs het H.v.B. en het politiebureau.
Omstreeks 20.30 uur was men weer in het Masiun-pand teruggekeerd.
De optocht was rustig en zonder incidenten verlopen.
Noot;

301 A10-119332F

Het ligt in de bedoeling dat de stille optochten op vrij-d
avond voorlopig nog gewoon doorgang zullen vinden.

ACD

datum

1646643
2 1 DEC. 1982

CO
b.

C(

CFO)nr.:

d-d-:

Aan

:

CFB

Betreft

:

Masium/MSK

2 1 DEC. «82

Info:

d.

II

Bijl. :

nr

2-12-1982

werd

het volgende vernomen:

Masium/MSK heeft kort geleden bij de gemeente Assen een
subsidie van ƒ 2.800,— aangevraagd voor het organiseren
van een weekend buiten Assen.
Deze aanvraag is afgewezen»
Bij de motivering daarvan werd ondermeer opgemerkt, dat
de financiële verantwoording over het jaar 1981 nog niet
was ontvangen.
Over genoemde weekend zijn nog geen nadere bijzonderheden
bekend geworden.
Masium/MSK is
"een zooitje
geworden".
kon dan ook geen prognose stellen over Masium/MSK in
de naaste toekomst.

301 A10-119332F

ACD

1

c JUM
n U'i 1l J'"i ^0 o3
Un b.

datum

^
C(CFO)nr.:

9S//^f^

d. d. : &- £• <PJ

Aan

: CFB

Betreft

: Relatie Maaiun - Bovensmilde.

CO

676554

f

b.

O^if^öO
d.
.x^^

Info:

IV

Bul. :

Op

werd

het volgende vernomen:
Vrijdag 8 april j.l, hebben zich in bar Parkzicht enige ongeregeldheden tussen (vooral) Molukkers onderling voorgedaan.
Eeeds enige tijd vallen leden en aanhangers van Masiun/MSK op
vanwege hun provocerend gedrag in bars in Assen.
Na de vrijspraak in Hoger Beroep in Leeuwarden voelen deze figuren
zich nu heel erg flink en zij uiten dat door in bars met bierglazen te gooien, meisjes op de dansvloer lastig te vallen, rekeningen niet te betalen, enzovoorts.
Zo ook op voornoemde datum in Parkzicht, waar
als portier werkzaam is.
Na enkele opmerkingen over het gedrag van die jongens te hebben
gemaakt, werd
bedreigd, door leden van de families
e.a.
heeft daarop enkele ("grote") jongens in Bovensmilde gebeld
en dat resulteerde in een verhoogde omzet van Parkzicht, want
korte tijd later verschenen er namelijk ca. kO man uit Bovensmilde
in de bar.
Ook in andere bars in Assen verschenen die avond groepen Molukkers
uit Bovensmilde. De Masiua/HSK-vogels waren echter reeds gevlogen.
Noot; Een niet ongevaarlijke situatie is hiermee ontstaan, vooral
~~~~ ook omdat een aantal Molukkers uit Bovensmilde (met vuurwapens) bewapend was.
E.e.a. zal ongetwijfeld nog een vervolg krijgen.

oooOOOooo
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ACD

1674700

d.t». 20MEI1983
CO
b.

d.d.: 19 ME! 1983

C(CFO )
Aan

CFB

Betreft

Masiun/M.S.K.

d.

Info: 1

Bijl

Op-

20-4-1983

werd

het volgende vernomen:
Zaterdag 16 april j.l. werd er in het Masiun-pand te Assen
dienst gedaan door
Opvang, voorbereiden van aktiviteiten enz.. Er was ook al
weer een programma opgezet voor de uitvoer daarvan.
Algemene indruk: levendig, netjes (alle pamfletten zijn uit
het pand en van de ramen verwijderd) en weer oude stijl.
Voorts was het opgevallen dat er zich geen belanda's en
vrouwen meer in het pand bevonden.

In totaal waren die dag circa 15 man aanwezig.
Opmerkelijk is dat Masiuu/MSK zich de afgelopen weken heeft
mogen "verheugen" in een toenemende stroom van belangstellende
jongeren, voornamelijk het zgn. loslopende spul en drugsfiguren.

301 A 10-1191 SOF

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
Dlstr,
Afschr.:

Betreft: De Molukse stichting Masiun in Assen
Het aantal drugsverslaafden dat bij de stichting Masiun in Assen
aanklopt voor hulpverlening, groeit gestaag. Van een serieuze

begeleiding is evenwel nauwelijks sprake. De ca. dertig cliënten
van Masiun krijgen methadon wanneer zij dat willen.
Het aanloopcentrum, dat gesitueerd is aan het Masiun-pand in de
Groningerstraat, wordt ook druk bezocht.
De indruk bestaat dat Masiun hoe langer hoe meer geaccepteerd
wordt door de Molukse gemeenschap in Assen.

200 A 03

ACD 169812U
5 M. BÏJ
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
D.str,
Afschr.:

Betrsft:

MASIUN.

De stichting Masiun is opgedeeld in k groepen, (disciplines),
t.w.:
1. Ambulante groep, bestaande uit 13 personen.
Begeleidt de afkickers.
2. Beleidsgroep, bestaande uit het bestuur van Masiun*
Het dagelijks bestuur van Masiun bestaat uit:
- voorzitter
- secretaris ,
- penningsmee*stejr.
Deze groep behandelt de beleidszaken van wasnon.
3« Activiteitengroep, verzorgt activiteiten als zwemmen,
voetbal, fietsen, droppings, etc.
k. Voorlichtings/preventie groep«
Daarnaast bestaan er nog enkele andere (werk)groepen:
de werkgroep Bajeskamp, het Audio-visueel projekt, de bardienst
en de groep Fitness.
De ambulante groep vergadert wekelijks op donderdagmorgen van
09.15 - 12.00 uur. Alle groepen tesamen vergaderen wekelijks
op vrijdagmorgen.

200 A o

ACD 1701624
datum - 7 NOV. 1983
CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
Distr.:

J? /

Afschr.:

Betreft:

b.
••

d-

Bijlage(n):

BO:

O/.

Mas i un

De Assense stichting Masiun is bang binnenkort zo goed als
alle subsidie te verliezen.
Dit zou een gevolg zijn van een gewijzigde methadon-verstrekkingsregeling. Tot nu toe zou Masiun aan Molukse drug-verslaafden
dit goedje verstrekken, waarvoor ze o.a. van WVC een flinke
financiële steun ontvingen.
Bij de gewijzigde verstrekkingsopzet valt Masiun uit de boot.
Wat dit voor verdere gevolgen zal hebben is niet bekend»

aoo A os

1704077
datum 2 9 N O V. 1983
CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

d.

/

Afschr.:

Betreft

b.
BO:

Stichting Masiun.

A. De Assense stichting Masiun is bezig contacten te leggen met soortgelijke stichtingen in Oosterwolde, Twenthe (Masnait), Vaassen (Vaspada)
Hoogeveen, Huizen etc.
Deze contacten houden verband met diverse activiteiten
B. Masiun organiseert op vrijdag 18 november 1983 een soort voorlichtings
dagdag

200 A 03

'

l

ACD

1710281
3 JAN. 1984

d.

O Zo nodig andere rubricering aangeven.
Bijlage(n):

Distr.:
Afschr.:

Betreft:

Masiun - Div.

Masiun is in onderhandeling om te komen tot een soort samenwerkingsverband met LKOMS.

In februari 1984 organiseert Masiun (en/of Moluks Platform)
weer een grote manifestatie.
Masiun gaat van 24 december t/m 2-1-1984 met vakantie.

200 A 03

JU.IS

1711094

datum

1 1 JAN.

CO
k.

_— d.

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
Distr.:

Bijlage(n);

Afschr.:

Betreft:

Masiunleden en de Capelse huuractie
Op b januari 198^de dag van de uitzetting van 8 Molukse gezinnen
in Capelle a.d. IJssel^werd in de Bazarstraat te 's-Gravenhage
na het middaguur een auto gezien voor het pand van de Badan
Persatuan. Deze auto was niet geheel verlaten.
Masiunlid uit Assen zat nog in het vervoermiddel. Vermoedelijk
waren andere Masiunleden in het BP-pand in gesprek met ds MfPIABY,
die daar al vanaf dinsdagavond 3 januari 198*»-, aanwezig was i.v.m.
bovengenoemde uitzettingen.

Later die dag bleek in Assen, dat de leiding van Masiun de hele
dag naar Capelle was en dat de sfeer in deze groep uiterst geladen
was.

200 A 03

ACD

1711942

datum

t 8 JAN. 1984

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
Distr.:

/B r-

b.

d.

Bijlage(n):

Afschr.:

Betreft:

Stichting
A. MASIÜJf ±e voornemens een zgn. ondergroep in het leven
te roepen. Hoe deze groep van ouders van Molukse
drugsverslaafden georganiseerd gaat worden is nog niet
bekend.
B. Medio februari I98*f wil MASlIffi in Assen of Groningen
een grote manifestatie organiseren voor Molukse verslaafden en hun ouders. Het zou hier gaan om een
landelijk initiatief en «en zou samenwerken met soortgelijke stichtingen in o. m. Nijmegen, Deventer, en
Eeerbeek.

200 A 03
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1714636 !
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t) Zo nodig andere rubricering aangeven.

/O

Afschr.:

Betreft:

5ijlage(n): J- •
BO: 2. C ^ / /

Persverklaring van MSK/OMA.

Ontvangen werd de volgende verklaring (zie bijlage).

200 A 03

PERSVERKLARING

Met grote verontwaardiging beeft het Moluks Scholingskollekticf
(M. S. K.) uit Assen en het Ondersteuninqscommi toe Molukkers A 3 se n
(O, M. A.) kennisgenomen van de beschuldiging van de politie en
justitie van Capelle a/d IJssel,
dat Molukse "radikale" jongeren uit Assen de hand souden hebben
in de beschieting die in de nacht Van Zaterdag 7 en Zondag 8
léan de rand varu
januari j.l. v^ce r-ioiuKse wijk in Capelle a/d IJssel zou
hebben plaatsgevonden.
Hoewel dit bericht na overleg tussen de Molukse wijkraden van
Assen enerzijds en burgemeester met politieleiding van Assen
anderzijds weer werd ingetrokken,
willen wij alsnog krachtig protesteren tegen dit soort
tendentieuze berichtgeving die ons keer op keer in een donker
daglicht probeert te stellen.
Wat betreft de gebeurtenissen in Capelle a/d IJssel trekken
wij de konklusie,
- dat in de Molukse woonwijk in Capelle vele bewoners niet ir.
staat zijn hun huur te betalen;
— dat zij van mening zijn dat de Nederlandse overheid moreel
verplicht is voor betaalbare woningen te zorgen;
- dat deze morele verplichting mede voortvloeit uit het feit
dat Molukse KNIL-militairen in 1951 op dienstbevel voor een
tijdelijk verblijf in Nederland zijn gehaald;
— dat genoemde zaken, alsmede de sociaal-economisch zwakke
positie van bedoelde bewoners geleid heeft tot hoge huurs^chulden, welke zij niet meer kunnen betalen;
- dat bovendien deze woningen in zeer slechte staat verkeren;
- dat door bovengenoemde omstandigheden de Molukse gemeenschap
in Capelle e/d IJssel reeds onder grote spanning leefde;
~ dat de overheid gemeend heeft olie op het vuur te moeten
gooien door met grof geweld tot ontruiming over te gaan;
- dat bovendien de overheid c.q. woningbouwvereniging hiermee
bewust is voorbij gegaan een een aanbod van de bewoners tot
terugbetaling in termijnen;
- dat met andere woorden overheid c.q. woningbouwvereniging
heeft aangestuurd op een geweldadige ontruiming, waarbij
Molukse bewoners door M. E. met getrokken pistolen werden
pge r^y^QjL
r^y^
meer/
< e n _e rns tig v e r wo n d e QX
- dat d ilMheef t geleid tot het beschiëterï^Van een MOJ.uk se bewoner;

; ^'
;•
j
j
:
i
j

— dat het er op begint te lijken dat dit overheidsgeweld past
binnen het beleid van de overheid t. a. v. Molukkers in het
algemeen, ongeacht de aard van de problemen;
- dat de overheid, nadat zij geconfronteerd werd met hevige
kritiek op de geweldadige ontruiming van woningen in de Moluk
wijk van Capelle a/d IJssel,gekozen heeft voor een strategie
die wij maar al te goed kennen uit de zaak van de "tien van
Assen";

- dat zij hierbij de Molukse bevolking van Capelle a/d IJSsel
heeft willen kriminaliseren en willen, isoleren van de rest
van de Molukse bevolking in Nederland;
— dat de overheid toen dit niet lukte, andere Molukse groepen
verdacht probeerde te maken, om zodoende tweedracht te
zaaien binnen de Molukse gemeenschap;
ldat ze probeer^
- dat de overheid zelfs zo ver gaat7">v" ~Qe "KoiuKse wijkraad
voor haar karretje te spannen, door de Molukse wijkraad te
beschuldigen van onbehoorlijk bestuur, omdat zij hun jongeren
niet in toom kon houden;

;

;
l

"J
i
'
1

'.^~

I

>
j
!
j

'i
;

~ dat de overheid hiermee probeert haar eigen fouten en verantwoordelijkheden anderen in de schoenen te schuiven, een
handelswijze die ons bovendien sterk doet denken aan de
"koloniale verdeel- en heerspolitiek" van weleer;
— dat tijdens en na de ontruiming van de woningen in de Molukse
woonwijk bezoekers van Molukse bewoners de toegang tot de
Molukse wijk werd geweigerd;
- dat hierbij vele willekeurige mensen werden aangehouden,
4 gefouilleerd, vaak met de loop tegen de slapen, en menigmaal vernederd door rascistische uitlatingen van politiefunk-

tionarissen;
— dat na het zqn. schieten in de nacht van Zaterdag op Zondag
v^aakx
berichtgeving over dezev'Bepaald tendentieuse vormen begon
de
aan te nemen, om nog maar -niet te spreken van b i j n a
fascistoïde uitspraken van allerlei hoogwaardigheidsbekleeders;
- dat de heer Faber van het C.D.A. hierbij voorlopig de kroon
spant met z'n uitspraken omtrent "het met militair materiaal
schoon vegen van de Molukse wijk";
- dat ook de hoofdcommissaris van Capelle a/d IJssel bedenkelijke taal uitslaat;
- dat het er op lijkt dat dit soort mensen bang zijn onder te
doen voor de Centrumpartij;

— dat men tenslotte probeert een vroegtijdige solidariteitsbeweging onder Molukkers en Nederlanders te voorkomen, via het
rondstrooien van
leugens en verdachtmakingen, waarbij
bepaalde groepen in een zwart daglicht worden gesteld.
Valse berichtgeving omtrent betrokkenheid van "radikale"
Molukse jongeren uit Assen bij de agn. schietpartij bij de
Molukse wijk van Capelle a/d IJssel moet danook in deze
kontekst gezien Jworden.

Overwegende dit alles, beschuldigen wij de Politie en Openbaar
Ministerie van Capelle a/s IJssel, alsmede het Gemeentebestuur
verantwoordelijk te zijn voor dit hetse-achtig en
in de lijn van de Centrumpartij liggend beleid,
t.o.v. onze Molukse lotgenoten in Capelle a/d IJssel.
Wij stellen genoemde overheidsdienaren aansprakelijk voor de
gevolgen die dit beleid heeft voor de verhouding tussen
enerzijds overheid en politie en anderzijds de Molukse
gemeenschap.
Ondanks de .hetze die er op het ogenblik tegen ons wordt gevoerd, zullen we door gaan in onze strijd tegen elke vorm
van repressie.
Ook zullen wij doorgaan met het ondersteunen van onze lotgenoten in Capelle a/d IJssel in hun strijd tegen een onrechtvaardig overheidsbeleid.
Wij zullen tenslotte in samenwerking met de Molukse wijkraden
Assen juridische stappen overwegen tegen de Staatsdienaren
.(en daarmee tegen de Staat der Nederlanden) die middels hun
valse verdachtmakingen ons in een kwaad daglicht hebben
gesteld.

Assen, 10 januari 1984

Moluks Scholingskollektief Asser
(M.S.K.)
Ondersteuningscommitee Molukker:
(O. M. A.)

Assei

ACD

1714647
rn
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

9 FEB. 1984

d.

Distr.:
Afschr.:

Betreft:

/

2- O

Asser Molukkers,

De Molukkers in Assen zijn zeer verbolgen over de aantijgingen,
dat Asser Molukkers betrokken zouden zijn geweest bij de schietpartij het afgelopen weekeinde in Capelle a/d IJssel.
In verband met persberichten over deze affaire is er maandagavond (9-1-8^) 's avonds om ca. 23-00 uur nog overleg gepleegd
tussen de CvP en de Molukse wijkraad.
Vanmiddag (10-1-8^) heeft
van MSK-Masiun in een
radio-interview ook een reactie gegeven.

200 A 03

CD
atum

1715076
1 <» FEB.

O
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

Bljlage(n):

Afschr.:

BO-.

Betreft: Hote2-dag»

Masiun/MSK organiseert op 2k februari a.s. een z.g. Hote^-dag.
Overdag zal de drugsproblematiek centraal staan.
Er zullen lezingen worden gehouden door n.a.w.:

Als voorzitter zal optreden
Na het officiële gedeelte volgt 'savonds en 's nachts een groot
feest met enkele Molukse muziekbands.

200 A 03

ACD

1720239

datum

6 HUURT

CO
t) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

Bijlage(n):

Afschr.:

BO:

Betreft:

MASIUN

1.

De door HASION op 2k februari j.l. georganiseerde Hote -dag kan
als zeer geslaagd worden aangemerkt.
Overdag waren ca 200 personen aanwezig (aen had er ca. 80
verwacht) en ook de feestavond mocht zich in een grote belangstelling verheugen. Opmerkelijk was de aanwezigheid van veel
Nederlanders, deel uitmakend van actiegroepen, waaronder ook
de groep Leeuwarden.

,£.

Eerdergenoemde feestavond werd opgeluisterd door de aanwezigheid
van een groep Keiezen uit Helmond.

200 A 03

ACD

172266

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
DiBtr.:

Afschr.:

T reinkapers Wij s t er.

Het gratieverzoek, dat Masiuu heeft ingediend voor de 6 gedetineerde treinkapers van Wijster, heeft met name in Bovensmilde, maar ook bij de jongens zelf, nogal wat beroering
teweeg gebracht.

200 A 03

F 1722663
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, Van een onier venlafcever*
1 Masiun. De mensen van Masiun begrijpen niets
onze manier van denken, ze doen achter onze
ASSEN '*• Twee Molukker» die in Norferhaven ; „van
om dingen die wij helemaal niet wensen. Masigevangen ritten .voor hun aandeel iii de trelnka-. 'rug
un bestaat niet voor ons en we hebben ook nog
plngbU WUster In 1975 «IJn woedend op bet Mo- nooit
contact met Maslun-mensen gehad. Het is
lukse dnifsbelpcentrum Masiun In Assen. Masi- een stel
aldus Jacob M. en Albert 8.
un heeft samen met de Drlebercse commissie ' Volgenshuilebalken",
het tweetal hebben verschillende kranvoor contacten tussen Molukse en Nederlandse sten'volkomen
verkeerde voorlichting over het
kerken gratie gevraagd voor de ses Molukker* - - gratieverzoek gegeven;
bij geen van de zes Is voldte allemaal U Jaar gevahtenlastruf moeten uit- gens hen het gratieverzoek
van de gevangenen
• '
'
•
zelf uitgegaan.

Jacob M. en Albert 8. wensen absoluut geen gratie .• Jacob M. en Albert 8. denken dat er door Masiun
en zijn zeer ontstemd dat Masiun zonder hun me- een machtsstrijd gevoerd wordt over hun ruggen,
deweten het Initiatief voor het gratieverzoekheeft' daar willen ze absoluut niet aan meewerkea
genomen. Pe twee wülen hun straf tot april vol- U Sara Ponnes van stichting Masiun heeft weinig
gend jaar uit zitteaXOebnukeuJk Is dat bij goed " waardering voor de beschuldigingen van de twee
gedrag eeri derde van de straf omgezet wprdt In gedetineerden uit Norgerhaven. „Er zijn wel andeeen voorwaardelijke). ": ••:;- ,.
i . ;., ;
• , re manieren pm ons duidelijk te maken wat zij
„Wij zUn niet van plan gratie te vragen aan een 'denken. Dat hoeft niet via de krant te lopen",
overheid die we eep aantal jaren geleden bestte- ' aldus Pprroes die verder geen commentaar wil
1 den hebben, omdat die overheid volgen» ons polittek verkeerde beslissingen nam. Bovendien zUn .. geven.•.,.''.:. V ' ."
we in onze eer aange^ dop^ Jie^ ini^ttef vai^ Commentaar

en CDA zijn het eens

Akkoord o

> provincies. In 1855 schrijft
jnln: „Oud en eerwaardig
et nog zo schaars bevolkte,
grotendeels nog woeste en
>ebouwde, het nog so welbekende en xo hitül gekenDrenthe".
ar andere publlkatles richti en richten de aandacht op
sociale en economische oraindlgheden, die allerminst
len to*-4ulchen gaven. Een
rhaa'
1843 zegt: „Van
:lk.
men Drenthe ook
mem. .Kke, steeds dunkt
t ons, alsof eene bedelende
ouw ons hare hand toereikt
n eene aalmoes, en met de
Uzwlfeende bede op de llp;n, dat men hare armoede
let euvel dulde".

Vooruitgang
Inds 1840 Is er veel veranderd
n verbeterd. Drenthe werd

ontdekt en opengelegd. Kanalen werden gegraven en de gemeenschappeUjke
woeste
gronden - de marken - werden verdeeld. Op deze manier
konden grote veencomplexen
In cultuur worden gebracht en
duizenden mensen vonden
werk In de veenderij. De bevolking nam toe en er was duidelijk sprake van vooruitgang
door verbetering van de landbouwmethoden en de stijgende beboette aan turf.
Prot dr. Prakke wijst er In zijn
boelend oeuvre „Deining in
Drenthe" op, dat uit alle delen
van het land de „kolonisten"
kwamen vanwege „de vrije mogelljkheden op de wijde Drentse velden" en de Drentse schrtj-'
ver Van der Veen zegt In zUn
Nieuw Drentsch Mozalk (1878),
dat in taalkundig opzicht een •
merkwaardige situatie ont-;
stond: „Het vrolijk gesnap der
mannen, hier gevoerd ui 't
Drentsch dialect, daar in den
Geldenchen tongval, ginds In
't Boerenfrlesch, elders In 't
plat Gronlncsch tot In t Amsterdamsch en Leldsch patols
incluis, vermengt zich met het
lustig gezang van vrouwen en
kinderen, waarvan de woorden niet altijd even klesch
lijn".
Prakke merkt op, dat het zogenaamde Drentse Califomië
„een ware smeltpot van volkeren" werd. In deze merkwaardige en Interessante situatie
stond de Hervormde Kerk, die
veel van haar kinderen zag uitvliegen...

ie

ilabamo stoot de belangrijkste Amerifcaanse kerncentrale. Heet
oestand uitgeroepen na de ontdekking dat radio-actie/ koelwater
;r Tennessee. Het probleem werd. Uwlviwaar verholpen, maar de'

e
g
1.
vrn
silat
ie
el«r
mRC
'"i

Kr/Hsc/i
vo/gen
Twéé van de zes (in 1975nog Jonge) Molukkers dlei
in dat Jaar de trein bij'
Wijster kaapten. wlllert'
geen verkorting vhn huti .
straf. Ze willen dus niet^
om gratie >.vragen noch) •
toestaan dat iemand anrden daarom vraagt.
„M
De daden waarvoor tt ge*i
straft tijn ontkennen zé> .
niet. Ze hebben *e Uit ideb^
logische motieven , ge^
pleegd tegen een overheid,
lie naar hun mening ver-.
keerde politieke besllssln- \n heeft.genomen..Doorn .
die beslissingen is een deel.
van hun volk terecht geko,t
men in een land waar. het i
zich niet thuis voelt > ••{
Omdieredenwillenzehuril
strafbeker tot de laatste'
teug leeg drinken. Hoe we >
ook over hen mogen den-"
ken: deze houding >iertj
hen.'.,. .
, . ,•..
,-c-i. • i-i . • .
Als de ÜticWlnfc MasiünV,
het Molukse dfugsheljM
centrum in Assen zonder-\g mét de betrokkenen dan toch gratie vraagt
voor de zes overgebleven l
kapen, moet ef iets aait de t
handtljn.
•"- * ,;,
Gegeven: Ö« kaper* Van" •
Wijstër hebben vanuit hutf'
cel goede relaties met dé, , •
Molukse wljkraden van;
Assen en Smiide. Die'WiH .
kraden trachten zo goed l >
mogelijk overleg, té voe" <
ren met de officier van Jus'1 -V
titlé en de gemeentebestu»'; '
ren. Dat Streven is weder-,
tijds. Een gratieverzoek |
van de wljkraden was, als L
er al sprake van zo'n verv
zoek cou zijn, begrijpelijk!
geweest Dat verzoek om1
vermindering van Straf*
van de wljkraden Is e*,'
De gedetineerden wegen] .
geen mensen van Maslunj •
te kennen. Toch tet Mast- i "
un de stappen, vó6r eéir-'
gratieverzoek., Waarover"
enkele van de gevangene»
woedend worden.
Conclusie: Masiun tracht
een wig te drijven tussen'
de wljkraden enerzijds en.
officier van justitie en ge-,1
meentebesturen
anderzijds. Iets wat noch de Mo>
lukse, noch de Nederland^
se belangen kan dienen.,
Een gevolgtrekking die de
twee goed-ingelichte Mo-,
lukse gevangenen in Nor^
gerhaven onderschrijven.'
Dat moet een reden rijn o «i
het doen en laten van Ma-'
siun in Assen kritisch te'
volgen./.
;
,'

een of actiegroepen die hun betechnische controle-, beveiliglngs- en waarschuwingsappa- langen of veiligheid geschaad
achten kunnen doeltreffender
ratuur.
Dan was er de grove mlsreke- dan in veel andere landen grote
nlng van het energieverbruik in nutsbedrijven en overheden
de Verenigde Staten. Voor de voor de voeten lopen.
oliecrisis was er tien Jaar achte- Zo hebben veel regionale rechreen een groei van 7 procent ge- ters de elektriciteltsnrma's verrplddeld per Jaar geweest. In boden om uit de hand lopende
nam de vraag naar stroom kosten van kerncentralecondechts 1,7 procent toe en In ' structiedoorte berekenen in hèt
i»o2 was er zelfs sprake van een stroomtarief aan de verbruivermindering met 2,3 procent, kers, zolang de centrale nog niet
als gevolg van de economische klaar la en de consument daarcrisis en In energlebespartngs- van dus ook nog geen stroom af- !
neemt.
' ;programma's.
Verder Is er de Amerikaanse tra- Daardoor Is het Amerikaanse 'ADDIS ABEBA - Op verzoek'^
landschap nu „bezaaid" met ' van de marxistische militaire:.
rHtie dat evena\ nndere Indus,.. .. ,.,.. •-.T, stilgelegde of vet- regering van Ethiopië hebben
'
'

Russen in
Ethiopië
^
uitgelezen -

.

ACD
datum

1733687
1 i» JUNI 198<t

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

d.

_

BiJlageffT

Distr,
Afschr.:

Betreft:

Hasium /MSK.

Het Masium-pand zal van 30 juli tot en met 5 augustus aanstaande
gesloten zijn.

200 A 03

ACD 1756928
datum _ 9 NOV

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

CO
b.

Dlstr.:

Bijlage(n):

Afschr.:

B0=

Betreft:

/ i_

_ Assen.

In het kader van de Oost-Timor-Kampagne-198^ heeft het MSK
op maandagavond k juni 1984 in het perceel Mulderstraat l
te Assen een z.g. huiskaaerbijeenkomst over Oost-Tiaor georganiseerd.
Voor deze bijeenkomst was Luis Da COSTA uitgenodigd, die
als priester in Oost-Timor werkzaam is geweest.

200 A 03

Moluks Schoiings Kollektief
Postadres: Postbus 781

fa

2t>&

9400 AT Assen

O O S T - T I MOR

1756923

K A M P A G N E

1984

Maandagavond 4 juni 1984
19.30 uur Mulderstraat 1 Assen
(gebouw Kamerbond)

Assen, 1 juni 1984

Oproep / Uitnodiging

Op maandag 4 juni organiseert het Moluksscholings Kol],eKtief
een huiskamerbijeenkomst over Oost - Tinor.
Tijdens deze bijeenkomst zal LUIS DA COSTA een inleiding
houden over zijn verblijf bij het Faldntil (leger van OostTimor), en ervaringen op Oost-Timor.
Luis da Costa was priester in Oost-Timor. Hij is één van de
weinige priesters die in de bevrijde gebieden van het Fretilin werkzaam waren.
Luis is een aantal jaren geleden door de Indonesische militairen gevangen genomen én onderging gruwlijke martelingen.
Dankzij tussenkomst van bisschop Da Costa Lopez heeft hij
het er levend vanaf gebracht.
De rest van zijn familie is vermoord, waaronder zijn bekende
br,per, de dichter Francisco Borja Da Costa.
Luis werd begin van dit jaar vrijgelaten en mocht naar Portugal
vertrekken.
Wij hopen van harte dat deze zaak uw aandacht krijgt en
rekenen op uw komst en solidariteit.

Namens het M.S.K
J. Nahumury

Logboek BTB
Ontvangen
Dienst:

TD-Asaen

Log.nr.

ACD

517-84

datum 19 CÜC.1984

Datum: 6-12-1984

CO

Door

T i j d '15.00 uur

b.

Heeft betrekking op

Gezien door

Naam

:_

CO-nummer
Log.nr.

H BVD

MASIUN/ O.J.C.

HB

d.

_

PHB

xxxxxx

Notitie nr.:
Rapport
Betreft:

PHBVD

1763935

Bron:

Bericht: Relatie'deelde mede van
vernomen
te. hebben, dat de MambulanteM-groep van MASIUN voornemens is begin
volgend jaar een gewelddadige aktie contra de beheerder van het
O.J.C.
te ondernemen.
Relatie wenste geen mededeling te doen omtrent de herkomst van het
bericht.

Actie:
Doorgegeven aan
Dienst:.
Naam :.
Datum :.
Tijd

:.

Traces gevraagd aan:

ACD

datum

1770987
g FEB

1985

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

d.

Bijlage(n):

Distr.t
Afschr.:

Betreft:

MASIBH/MSK (Assen)
Ha het dichtdraaien va» de subeidiekraan richting MASIüN/MSK is
het niet geheel duidelijk boe deae organisatie nu en in de naaste

toekomst zal (gaan) functioneren.
De begroting voor 1985 is v.z.b. nog niet opgemaakt,
Het pand van MASIUH is iedere avond na 19.00 uur -gesloten. De
"vrijwilligers»1 zouden zijn vertrokken en^d> -overige medewerkers
zijn her en derwaarts gaan solliciteren.
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ACD

1787918

t'ifca 2 *» APR. V385
CO
1) Zo nodig endere rubricering aangeven.

b.
Bijlage(n):

Dlstr.:

d. —
-

Afschr.:

Betreft: Masiun en het OJC
Medio februari 1985 werden in het OJC in Assen zogenaamde themadagen over het facisme georganiseerd, die geheel of voor een
(groot) deel gesubsidieerd zijn.
Dit gebeuren was voor Masiun
aanleiding om een demonstratie tegen
het OJC te plannen. Onder het motto: bij het OJC komen 3 Molukkers,
maar het OJC krijgt er voor 300 subsidie toegewezen werden andere
Molukse instellingen gemobiliseerd en werd tevens een beroep op
hun solidariteit gedaan.
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ACD 1796099
datum 2 O M E 11985

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

Distr.:

Bijlage(n):

Af8chr.:

BO= 2.

Betreft:

L

Masiutt/HSK-Djversen
Het Jajasan Kollektif Maaiun heeft op 1-5-85 in gebouw De Kolk
te Assen weer een l mei-manifestatie gehouden.
Het programma (zie bi.ilage) had vooral "racisme" als onderwerp.

i

^

T

Paarnaast werd op fepbèmde datum door enkele Masiun-leden
deelgenomen aan een door het KMAN
georganiseerde landelijke fietstocht onder het motto "Fietsen
tegen Racisme".
De eerste nacht van deze fietstocht (van Groningen naar Amsterdam!
werd doorgebracht in het Masiun-pand, waar met een grote vrachtwagen stretchers en dekens naar toe waren gebracht. Aantal deelnemers in totaal ca 60 personen.
Masiun heeft met een vrij grote delegatie deelgenomen aan de
kaderdagen op 18 en 19 april '85 in Havelte, georganiseerd door
de St. Tjandu.
Op de avond van 25-^-85 zijn Masiun/MSK-leden in utrecht geweest
i.v.m. een optreden aldaar van de ANC-groep.

200 A 03

1796099*

JAJASAN

KOLLEKTIF M, SI DN

Masoluwerk t b v d« Molukse gemeenschap m Assen en omstreken

PROGRAMMA

l MF.[ MANIFESTATIR T N PK KOLK

17.00

- 17.10

Opening / Inleiding / Presentatie door Masiun
A bc' Manuputty .
'

17.15

- 17.45

Chris Muilaard ;

17.45
17.50

- 17.50
- 18.15

18.15" - 18.45
18.4r>
- 18.50
18.50
- 19.20
19.20
\).2~>

-

19.25
19.55

19.55
20.00

T

20.00
20.30

20.;»0

-

20.45

Wetenschappelijke benadering van m c isme
Aankondiging volgende spreekster
rhfiricl.it! Choenni ;
Zwarte vrouwen in de strijd tegenin.-L racisme
PAUZE ï'lt.ïU»;J
A a n k o n d i g i n g volgende spreker
Tj'o I l a h n r y ;
Invloed kolonialisme en racisme - o p met name Molukkn ?
Aankondiging volgende spreker
Kj'ith ("arlo ;
Racisme \n het overheidsbeleid

Aankondiging volgende spreker
_Li'_sl_y Macoiony ;
l'la it.sc'1 ijke strijd tegen hot r a r i : m ; < >
P Al IX i;

Vour hor u* i d ing op de avond programma
AVONW'ROCRAMMA

20.45
21.00
21.05
21.20
21.25
'22.10

- 21.00
- 21.05
- 21.20
- 21.25
- 22.10
- 22.40

22.40
22.45

-

22.43
24.00

R i n l_n UK Mr-rah
Aankondiging dichter
Donny Soplaiiit leest voor uit ei.',iMi werk
Aankondiging Mambesak
Mnmbosak

£AUXK In de pauze zal oen Pent jok-^JÜdL deniunstral ii
plaats vinden en een vidcofLlr;; "h
v t-1 Loond.
Aankom! i R Ing Session

O'..

999

ACD

1799102

datum 1 g JUN11985
CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

d. —

Distr.:
Afschr.:

Betreft:

MASItttf/MSK

Op 22-5-85 zullen leden van Masium aanwezig zijn op een themadag
van TJANDU in Utrecht
Vernomen werd dat er een protestbrief is opgesteld n.a.v. een
tendensieuze berichtgeving in de pers betreffende een schietpartij in Amsterdam. Hierbij waren Molukkers aangemerkt als
zijnde de terroristische daders.
Genoemde protestbrief is ondertekend door: MSK. Pemuda 20 mei,
Gerakan PATTIMURA, alsmede een aantal andere organisaties.
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OntwuH^-vutnmpHnm

Log.nr. T" ^

n J pp "t- TD-ARRen

236-85

Naam

:

.

Door

: BTR/'

Heeft betrekking op
rO-niimmer

:

Log.nr.

:

Datum: fi_9_1< 85

T i j A : 09 05 1 UI^- -

mi»!» 13 SEP. «85
-0°

*

Gezien door
HBVD ' PHBVO

8 5 0 9 1 9 071

—

—

II
HB

^ PHB

BV

N o t i t i e „„ .
Rapport
Betref t :MASIÜN * -

Bron persvoorlichter O.M. te Assen

Bericht: Heden heeft de belastingdien st wegens achterstallige betaling
van de rijksbelastingen op a 1 het roerend en onroerend goed
alsmede de reeds toegezegde gemeentelijke subsidiegelden van en
voor MASIUN beslag gelegd.
De vraag werpt zich op hoe d e MASIUW-leden hierop zullen reageren!

Actie:
Doorgegeven aan
Dienst:
Naam

:

Datum :
TijH

:

Traces gevraagd aan;
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Informatierapport
Door rapporteur In te vullen

Door BVD In te vullen

Volgnr. : 2

BO

Datum

Bijl. :

: 9-1.1986

Evaluatie:

ACD 860115 091

:

Di8tr.:

datum
CO

b.
Betreft:

H. JAN. 19 86

,

d.

MASIUN/MSK

De situatie bij Masiun/MSK ie in feite nog steeds ongewijzigd.
Ruzie zowel intern als extern.

200A03

Informatierapport

Origineel in:

Door rapporteur In te vuNen
Volgnr. :

1

Datum

9-1-1986

:

ACD 860115 094
BO :

Evaluatie:

datum

CO
b.

Betreft:

u. JAN. 1986

d.

Moluks* Forumdiscussie
De Penuda-20 Mal heeft op 26-10-1985 in Amsterdam aan de Heerengracht 22
een Forumdiscussie georganiseerd, waarvoor diverse Molukse instellingen
waren uitgenodigd. In totaal waren circa 150 personen aanwezig.

C

Tijdens het eerste gedeelte gaven enkele niet-yolitieke organisaties
een korte uitleg over hun doelstellingen en uitgangspunten. Dit
betrof vooral het opzetten van kleinschalige projecten (waterleiding
in een kampong, bijv.) op de Molukken. De discussie behelsde dan ook
voornamelijk (het verkrijgen van) de financiën.
Na de pauze volgde onder voorzitterschap van
gedeelte. Achter de tafel werd plaatsgenomen door:

het tweede

Na een korte uiteenzetting omtrent organisatie, doelstelling en uitgangspunten begon een tamelijk eenzijdige discussie die vooral
bestond uit het leveren van kritiek door P-20-Mai en M&K op de fiP.
MSK en Pemuda 20 Hai zijn vierkant tegen alle Molukse (lees: bP)
initiatieven vanuit Nederland, omdat deze vooral ten goede komen aan
de relatief kleine groep op de Molukken die familie in Nederland
heeft wonen. Daarmee wordt geen (politieke) verandering te weeggebracht. De BP zou dus meer activiteiten tegen het SÏÏHARTO-regiem
en tegen de IGGI moeten ontwikkelen.

200A03

Informatierapport
Door rapporteur In te vullen

Door BVD In te vullen

Volgnr. : 1

BO :

Datum

Bijl. :

: 18-03-1986

Evaluatie:

Distr.:

ACD 8 6 0 5 1 2 082
datum 06.MEI1986

..&.T....

CO
b.

Betreft:

d. —

Masiun/MSK (Diversen)

- MSK organiseert eens per maand een zogenaamde "politiek café". Dit wordt
- met medewerking van gastsprekers - gehouden in het Masiunpand te Assen.
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Informatierapport
Door rapporteur In te vullen

Door BVD in te vullen

Volgnr. : 1.

BO

Datum

Bijl. : ..

datum

Distr:
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: 21-7-1986

Evaluatie:

:

..

..

ffi

ACD 860923 198

b.

19. SEP. 1986

d.

-

Betreft:

Haeiun/MSK
Activiteiten van Masiun/MSK in de maand juni 1986:
1*f juni : Samen met Pemuda 20 Mai en Qerakan PATTIMTJRA af d. Amsterdam
een solidariteitsmeeting m.b.t. Oost Timor in het Ostendetheater te Amsterdam.
15 juni : Deelname aan demonstratie te Den Haag met het motto "Remember
Soweto 1976-1986".
19 juni : In totaal ca 40 personen vormen een z.g. picket-line tegen
de Iggi-hulp aan Indonesië.
Plaats: Den Haag, Ministerie van BuZa.

20QA03

