Werkgroep Zuid-Molukken van
het Politiek Kafee te Groningen
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Op 28.6.1975 werd van pol. Groningen
navolgende vernomen:

het

Op 26.6.1975» aanvang 20.00 u. werd te Groningen in
"het Politieke Café" een informatie-avond gehouden
over de HMS-strijd.

C

301A10

ACD

u v /r3

datum

12AUG.1975

CO

C (CFO ) nr.:

Y* /'ƒ«*-

d.d.

Aan

: ^u

Betreft

: Politiek Kafé te Groningen

Bijl.:

Op if.7.1975 werd van pol. Groningen,
navolgende vernomen.

het

Het "Politiek Kafé" organiseerde in de maanden Juni/juli
enkele avonden voor de Molukkers, waarvan één met als
onderwerp" Zuidmolukkers en het gevangeniswezen" ot>
**.7.1975.
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Werkgroep Zuid-Molukkers te Groningen

Bijl.:
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Op 1.8.1975 werd
het volgende vernomen:
In Groningen is n.a.v. de bijeenkomsten in het politiek café
nu ook.een, werkgroep Zuid-Molukkers opgericht.
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Werkgroep Z-Molukkers (Politiek Kaf l,

Groningen).

Bijl.:

Uit

werd op 5-11-1975

het volgende vernomen.
Als resultaat van activiteiten uitgaande van het Politie*,
Kafé Groningen is een "werkgroep Z-Molukkers" tot stand
gekomen, welke wat de Molukkers betreft (in naam) o.l.v.
staat maar in feite wordt geleid door
denkt door middel van door de werkgroep
geplande activiteiten, bij de Nederlandse jongeren gehooj
en weerklank te vinden t.a.v. het R.M.S.-ideaal.
Om dit te bereiken wordt gedacht aan gespreks bijeenkomsten met de jeugd uit jongeren organisaties en
studenten verenigingen, waarbij er naar gestreefd zal
worden dat deze Nederl. jongeren dan voor de R.M.S.-zaak
als promotor zullen optreden bij figuren uit de Nederl.
politieke partijen.
Zo'n ontmoeting met Nederl. jongeren denkt men voor het
eerst te organiseren te Marrum.
De werkgroep Z-Molukkers bestaat nu uit 2k personen,
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Op 9-12-75 werd
vernomen.

het navolgende

Op 30-10-75 heeft de werkgroep ZM (Politiek Kafé) wederom vergaderd.
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Politiek Kafé Groningen (Werkgroep Zuidmolukkers).

Bijl.:

Uit

werd op 9-1-76 het navolgende vernomen.

Verklaring werkgroep Zuidmolukkers, Politiek Kafé n.a.v.
bezetting Beilen en Amsterdam
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(Zuid^fóTükkers en
Nederlanders)

N.A.V. DE GEBEURTENISSEU- IL' 5EILEN EN
• . AKSTERDAK.

Politiek Kafee,
Postbus 126.1,
GRONINGEN'.
Op dit moment zijn er in Arasterdam en in Beilen gebeurtenissen gaande, die ' '
veel Nederlanders de schrik om het hart heeft doen slaan.
Zuid-41olukse jongeren kaapten een trein en "bezetten het Indonesies konsulaat.
Tot dusver zijn er bij deze akties drie doden gevallen, is er leed aangericht
in veel families. Wij betreuren dit en zijn solidair met allen, die op ds een
of andere manier schade ondervonden van het gepleegde geweld.
Alléén:we vinden het hypokriet slechts inet deze Nederlanders solidair te zijn.
Natuurlijk, het gaat om mensen, die uit ons land komen, uit onze stad of uit
ons dorp. Kensen soms, die we kennen.
;
.
Kaar wanneer we het hebben over afgrijzen of walging, moeten we goed bedenken
dat het Nederlandse volk deze gevoelens nooit toonde ten ar.r-izien van de sluipende volkerenmoord, die op het Zuid-Molukse volk'gepleegd vrordt_in.Nederland
en de brute aanslagen op het Zuid-Kolukse volk in Indonesië.
.
"
De gebeurtenissen^van de laatste dagen zijn veroorzaakt door de p cLitieke.omstandigheden in Nederland en Indonesië'. De .jongens, die de akties uitvoeren in
V.ijster en Amsterdam, zijn geen misdadige terroristen, naar vrijheidsstrijders",
die wanhopig - maar vastberaden — besloten om toch een daad te stellen voor "de
vrijheid van hun vaderland.
,
.
_
-''-'
Dat het op deze manier moest gebeuren, is betreurenswaardig, maar het is.nietin dé laatste plaats te danken aan de gevoerde politiek van de afgelopen:25
jaar.
Het Zuid-Koj/ukse volk in Nederland werd voor de keus gesteld: "
- je aanpassen aan de Nederlandse situatie of:
"
'
- terug naar Indonesië.
.
De eerste (je aanpassen) zou betekenen: het opgeven v?.n alle eigen waarden, het
opgeven van je Zuid-Molukker—zijn. Maar heeft het Zuid-Molukse volk dan niet
het recht zichzelf te zijn, zoals elk ander volk (zie ook: de Palestijnen, Basr
ken, etc.).
De tweede mogelijkheid (terug naar Indonesië) is even onmogelijk. Indonesië
heeft een fascistische diktatuur,' het volk lijdt er honger en de Indonesiese
overheid probeert op de Kolukken op alle mogelijke manieren het Moluks bewustzijn te breken.
Er blijft slechts één ding over; strijd voor een vrije republiek»
Die strijd ligt in Indonesië en vrordt daar ook gevoerd. Niet alleen op de Molukken, maar ook door
andere onderdrukte volkeren in Indonesië: In West-Irian,.
Kalimantan, etc.
Kaar die strijd ligt ook in Nederland, de Nederlandse overheid heeft nog een
ereschuld in te lossen. Zij stelde zich destijds garant het zelfbeschikkingsrecht van de diverse volkeren in de Indiese archipel te bevorderen. Tot dusver
heeft zij dit niet gedaan ten aanzien van de Zuid-Holukken.
Integendeel, de Nederlandse overheid is op het c^enblik goede maatjes met hel.
Soeharto—regiem (een regiem, dat nota bene zo'n 100.000 politieke gevangenen
telt). Er spelen grote ekonomiese belangen van Nederlandse bedrijven in Indonesië en minister Pronk moet zich in alle bochten wringen om uit te leggen,
waarom de Nederlandse politiek wél ijzig is "t.o.v* landen als Chili, Oeganda
en Spanje, maar niet t.a.v. Indonesië.
Z.O.Z.

Deze week^was er niet alleen geweld' in Nederland, maar ook op Oost-Timer.
Indcncsiese soldaten namen het gebied, een voormalige Portugese kolonie, met
gevreld in. Portugal .verbrak daarna alle betrekkingen met Djakarta. Op de'ze
manier kori immers nooit gegarandeerd" worden, dat het volk van Oost-Timer zelfstandig over zijn toekrmst kon beslissen.
Voor de oude kolonisator - Portugal - k";«am de nieuwe - Indonesië - in de
plaats.
De vergelijking roet de Zuid-Molukken dringt zich op.
Onze werkgroep, die niet alleen uit Zuid-Molukkers bestaat,: maar ook uit Nederlanders, is dan ook even solidair met het Fretilin, als met de jongeren van
de R.H.S. Het is dezelfde strijd tegen-de hoofdschuldige in al deze gewapende :
konflikten: het Westerse imperialisme.
Uij willen stellen dat het Nederlandse volk misleid is door de nieuwsmedia en
door de politieke groeperingen, wanneer ze niet inziet dat de strijd van het'
Zuid-Molukse volk een gerechtvaardigde strijd is en geen utopie.
Het Indonesiese fascisme zal eenmaal overwonnen worden, evenals het huidige
systeem in Nederland, dat de uitbuiting van d.e Indonesiese volkeren en dé
plundering van de natuurlijke rijkdommen op z'n minst laat voortbestaan.
Het is eigenlijk beschamend dat de anti-imperialistiese strijd in Nederland zo
zwak ontwikkeld is, dat het tot gevolg had dat de Zuid-Molukse jongeren in een
enorm Isolement terechtkwamen.
•
•
••::•.
We willen dat er r. i et langer doden vallen. Niet in Nederland en niet in Indonesië";
we roepen dan-ook op geen haat- en wraakgevoelens .te koesteren ten aanzien van
de Zuid-Molukkers in Nederland, maa'r mee te h'elp-?a om.de Qorzaak van hun.pjrobleem
weg te nemen.
'
Dolitieke
""
•
Dit kan door;druk op NederlandseForganis?-ties en de Nederlandse overheid om de
banden met het fascistiese Indonesië door te snijden:
. :''
géén ontwikkelingssamenwerking (die de bevolking in Indonesië overigens toch
niet ten goede komtJ en een totale_investeringsstop voor Nederlandse bedrijven
in Indonesië»
•
•
WE ROEPEN DE NEDERLANDSE REGERING OP OM DE R.K.S.-ZAAK VOOR TE LEGGEN AAN DE
VERENIGDE NATIES.

' "' '

"

':V

WIJ ROEPEN DE NEDERLANDSE REGERING O? OK niet te overleggen met de Indonesiese
autoriteiten over "Het Zuid-Kolukse Probleem" zónder de leidende figuren vanuit
de Zuid-Molukse samenleving in Nederland.
.WIJ ROEPEN DE NEDERLANDSE REGERING OP CM in ieder geval op de rechtvaardige
eisen van de Zuid-Molukkers in te gaanj dat ze uitvoerig in de Nederlandse pers
uiteen mogen zetten wat hun verlangens zijn. Dit zonder enige kontrole van de
Nederlandse autoriteiten: dus integrale verklaringen in kranten en weekbladen
en rechtstreekse eigen zendtijd voor representatieve Zuid-Molukse organisaties..

Groningen, 8 december 1975»
Werkgroep Zuid-Molukken.
Politiek Kafee
Postbus 1261 - Groningen. .

Tel.: elke woensdag 14-30-19.00:
050 - 127695-

r'n.; 3 O JAK. 19/6

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

Bijlage(n):

Afschr.:

BO:

Betreft: » Zuid-Molukse avond '.'
Op vrijdag 19 december 1975, te 20.15 uur, belegde de
Verkgroep Zuid-Molukken afdeling Groningen een Zuid-Molukse-avond ir
het Politiek Café "De Paardestal" aan de Gelkingestraat te Groninger
Aanwezig varen ongeveer 45 personen.
Onder het panel en het in verhouding grote publiek zaten
zeer deskundige mensen die de zaak serieus aanpakten.
De inleiding voor de pauze en 3/4 van de discussie na de '
pauze betrof de geschiedenis van de naar Nederland gehaalde KNILmilitairen, de z.g.n. ronde-tafel-conferentie en de volgens allen
vel aanvezige maar niet uitgevoerde rechtsgrond van de Zuid-Molukkers, de assimilatie politiek van de Nederlandse regering.
De oorzaak van de gijzeling in Yassenaar daarna de kaping
en gijzeling in Wijster en Amsterdam is het niet nakomen van de
door de Nederlandse regering gedane belofte tot een serieus gesprek
en de door Minister van Doorn gedane opmerking en het over het algemeen niet serieus nemen van de Zuid-Molukse zaak.
Op een vraag uit het publiek verd geantvoord dat de kapers
en gijzelaars kvamen uit de groep van zpvel Manusama als Tamaëla.
Momentael zouden in Indonesië nog steeds groeperingen bez:
zijn onafhankelijkheid na te streven. Dit zou blijken uit post en
banden die familieleden opgestuurd krijgen.
Tot 1970 zou "rechts11 de ambonezen gesteund hebben uit
neo-koloniale motieven.
Er verd afschuv uitgesproken over de aanpak van de Nederlandse regering. Het is bevezen dat de rechtsgrond bestond maar dat
Nederland uit economische motieven hier geen aandacht aan schonk.
Vroeger zou Ambon zijn gebombardeerd door Nederlandse vliegtuigen.
Vat er voljjens het panel dient te gebeuren is; Het in de
VN lang geleden ingediend stuk te laten behandelen(taak van de Nede:
landse regering). Opschorten van de goede betrekkingen NederlandIndonesié'Tals in Portugal) . Hierbij verd gesteld dat als de Nederlandse regering de VN in zou schakelen, de ambonese bevolking de
regering niet meer ten volle aansprakelijk zou stellen. Als de
regering de Zuid-Molukkers steunt, steunt ze tevens de gehele bevri,
dingsbeveging in Indonesië. Vat uiteraard als een goede zaak gezien
verd. Ook verd als eis gesteld, opschorting van de ontvikkelingshul;
aan Indonesië.
Een (mogelijk) Zuid-Afrikaanse vrouv uit het publiek voel
de zich door de B.V.D. lastig gevallen. Toen zij zich in vilde zetten voor de Zuid-Molukse zaak verd zij door een lid van de B.V.D.
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geadviseerd hiermee te stoppen. Zij zei verder veel bemoeienis te
hebben met Zuid-Afrika.
Aan de hand hiervan verd het publiek gevraagd bemoeienissen
van de B.V.D. te melden bij de ¥erkgroep.
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Werkgroep Z-Molukkers - Politiek Kafee Groningen,

Bijl.:

Op 20-4-1976 werd
het volgende vernomen.
Tijdens het proces tegen de Wijster terroristen
werden te Assen pamfletten verspreid door de
Werkgroep Z-Molukkers (Politiek Kafee Qroningen).
Pamflet als bijlage.
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-MOOR DE R E C H T V A A R D I G E STRIJD DER ZUID-MQLUKKERS
-VOOR EEN GOEDE VERSTANDHOUDING TUSSEN HET NEDERLANDSE EN ZUID-MOLUKSE VOLK
-TEGEN P O L I T I E P R O V O K A T I E

verklaring van de Werkgroep Zuid-Molukken, Groningen
bestaande uit Nederlandse nn Zuid-'1nlukse jongeren
Vandaag b^nt u getuige van een enorm machtsvertoon om het gerechtsgebouw in
Assen. De Nederlandse rechtsstaat (en het pnlitievertnon is een verlengstuk
van die rechtsstaat) moet zogenaamd rechtspreken over een aantal Zuid-Moluksa
vrijheidsstrijders.
Men mnet evenwel goad in hot oo§ houden dat deze zelfde Nederlandse staat het
Zuid-Molukse volk belet haar rechtvaardige strijd te voeren voor een viije
republiek.
Men heeft di:< Zuid-Molukkörs in Nederland altijd benaderd als een s»ciaal of
kultureel prnhleiam. De kern is echter dat het Molukse vnlk ee« politieke
vrijheid nastreeft. Dit werd door ne nederlandse overheid onmogelijk gemaakt.
Het Molukse volk wnrd vonr de keuze gesteld: nf je aanpassen aan de Nederlandse situatie of terug naar Indonesië. Beide mogelijkheden wees het Zuid—
Molukse volk a&. De eerste (je aanp<assen) zou bijtekenen: het opgeven van
alle eigen waarden, het opgeven var. je Zuid—'^oluk'iers—zi jn. De tweede mogelijkheid (terug n.j;ïr Indonesië) is even onmogelijk. Indonesië is een fascistiese diktatuur, het vnlk lijdt er honger en de Indnnesiese nverheid probeert
op alle mogelijke manie ün hbt Moluks bewustzijn te breken.
De strijd voor de RFIS is dan ook ern rechtvaardige strijd, strijd voor vrijheid op de Molukken! (goen drnom om terug te keren naar een idylies eilandenrijk) De RflS-strijd is een strijd vonr een vrijn kfiuze, voor eigen welzijn.

V

^~-

Bent U niet vnnr «en vrij Spanje, tien vrij Chili. Bent u niet voor een vrij
Nederland? Hueft niet r-lk volk opecht «p zelf beschikking?
Het IndnnesiüSG geni-raalsreqiam v n t r t «p dit moment een schrikbewind. Niet
alleen op de i v lolukUt-n mn.ii- nok nn Uisst—Nieuu (iuinea, op Kalimantan etc. Hetzelfde Indonesië viel Fiost—Timor binnen en maakte binnen enkele maanden
..6IL.QIMI slachtoffers on dar Ho T lm»» r f OH hoynlkinQ. D^t is het karakter t'an
Indonesië!
Dit Indonesië wordt donr het 'Joderlandse bedrijfsleven en de Nederlandse
staat gesteund. Nederland staat nr.1 np clc ranglijst van europese investeer—
ders (Hoogovens, Amro, LJP, Billiton) en heeft van Indonesië een koncentratioland voor "nntuikkelincjshulp" gemaakt (ondanks meer dan 100.OOi politieke
gevangenen). Diezelfde Nederlandse staat die op dit moment laat zien hop
sterk ze is dmv. dranqhakken, geweren on politiehonden. De onderdrukking in
Indonesië uinirlt ton aanziün van Zuid—Mnlukkers gewoon voortgezet in Nederland.

t
"Df Nederland is een doel van het probleem, of ze zijn een doel van do oplossing daartussen is niftts!"
11 maart

1976

vonr inflormaties 11 on 12 maart Perscentrum Pattimura, Oostermner 1, Assen
tol.050211-51732
schriftelijk (en daarna) Postbus 1261, Graningen
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• Bijeenkomst Fretilin
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Bijl.:

Van
werd op 2^.6.1976 vernomen dat de bijeenkomst te Groningen op 12 juni j.l.
welke was georganiseerd door het Angolacom./Werkwinkel,werd
bijgewoond door naar schatting 20 Z.Molukkers.
Onder hen bevonden zich:

De Z.Molukse werkgroep Qroningen en PAttimurah hebben hun
steun aan Fretilin toegezegd.
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'Werkgroep Z-Molukkers Groningen

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen:

werd op 29-12-76

De werkgroep Z.M. verspreidde een "verklaring" welk
gericht is tegen het politie optreden bij de ontruiming v.h. Mol. woonoord Vaassen zie bijl I.
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Werkgroep Zuid-Molukken
Postbus 1261
Groningen

r"
F
15 oktober 1976

VERKLAEISG
Met een grote politiemacht is het woonoord Vaassen ontruimd: 470 manschappen die oa. over 12 pantserwagens "beschikten. De reden van de
gewelddadige ontruiming: er werd tegenstand verwacht van 30 a 40 mensen (NEC, 14 okt.) en minister van Agt sprak in de KRO-uitzending
Brandpunt (14 okt.) van'één enkele familie met enkele meelopers1 die
verzet zouden plegen. Ons lijkt een overmacht van 470 mensen in zo'n
geval op z'n minst provocerend.
Het kamp zou uitpuilen van de wapens s pistoolmitrailleurs, anti-tankwapens en granaten. Gevonden is, nadat het kamp hermetisch werd afgesloten: een vuurbuks, een pistool en een doos vuurwerk.
De gemengd Nederlands-Zuidmolukse Commissie, ingesteld na de akties
in december 1975» om na te gaan hoe de verhouding tussen Nederlanders
en Zuidmolukkers verbeterd kan worden, heeft schijnbaar nog maar
weinig resultaten kunnen boeken. Eet nederlandse publiek wordt gewend aan het beeld van grote politielegers die Zuid-Molukkers tot de
crde moeten roepen. De overheid wepkthiermee een negatief vooroordeel
in de hand tegen de Zuid-Molukse bevolkingsgroep.
Wij protesteren dan ook met klem tegen dit staatsgeweld dat uiteindelijk -hoewel gericht tegen een kleine Molukse minderheid— ervaren
Wordt als gericht tegen de gehele ZuidmeluksB gemeenschap.

Mena

Muria!

De Werkgroep Zuid-Molukken, bestaande uit Nederlanders en Zuid-Molukkers,
geeft informatie «ver de Zuid-Molukse zaak en voert aktie tegen het
fascistische regiem in Indonesië en haar imperiaiistiese vrienden.
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Voorlichtingsbijeenkomst Molukkers - aCHU-jorigerenverg.

Bijl.:

Op 26.1.1977 werd
navolgende vernomen:

het

Op initiatief van de CHU jongeren werd op 1^.1.1977 te
Zevenhuizen (bij Groningen) een bijeenkomst gehouden met het
doel zich te oriënteren op het EMS-streven.
Hiertoe was
een aantal Molukkers uitgenodigd (via contact
met de werkgroep Z.Molukkers) om als sprekers op te treden.
Aan deze uitnodiging gaf
gehoor een aantal leden van de
werkgroep Z.M.; t.w.:
gaven een overzicht van de EMS-(Molukken)
'ON 5 geschiedenis uit de periode 19^9-1951.
belichtte het RMS-streven en de ideologie
Later sprak
nog over de Molukse cultuur en adat
De avond werd besloten met het stellen van vragen o.a.
discussie, waarbij de Wijster-affaire ter sprake kwam en
deze actie "het nodeloos doden van onschuldige burgers"
door de CHU-jongeren werde- veroordeeld.
Van Molukse zijde werd deze daad geëxcuseerd door te stellei
dat e.e.a. het gevolg was van een escalatie van een door
Molukkers gestelde daad als protest tegen de onwelwillende
houding van de Nederlandse regering op door de Molukkers
gestelde eisen.
Zou (volgens de Molukkers) na Wassenaar, de Nederlandse
regering zijn ingegaan op de toen gestelde eisen,
dan zou Wijster niet hebben plaatsgehad.

301A10 - 506612*
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AAN: HOOFD B.Y.D.

Nr 89.569.h.1O/

DATUM: 20 september 1977

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Datum bericht
Bron

: 16 september 1977
: Eigen waarneming

Pamfletten, verspreid door de Bood voor Dienstplichtigen
en de Werkgroep Zuidaolukkeo Groningen.
* 2 pamfletten.
Tijden» de zittingsdagen van d* reehtbank te Assen in het proees
tegen de Zuid-Moluks* treinkapers en 8ohoolbe»»ttera verden na»
by het gerechtsgebouw te Assen de als bldage bijgevoegde
flett«n onder bet publiek verspreid,

• riml.-i.-tg l>ent u o , u i i o u \ g i ' t u i j x
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kennelijk duidelijk makcv. dot de m a c h t van do si a.'M /o v,rOv>t is dat het wol y.iniooh ; .oot /. in
je daartegen te zerzetten. f lot moet laten zien hoc gevaarlijk deze Zuidmolukkors /.nn PU
iont daarbij bij voorbaat als rechtvaardiging van hoge straffen.
.n dit gebouw in Assen staan S Zuidmolukkers terecht wegens de aktics van mei '77.
Hoewel wij deze aktics afkeuren erkennen wij dat ze een uitdrukking zijn van politiek vorzc
te.cen de onderdrukking van Zuidmolukkers in Nederland en Indonesië.
Dat de aanwezigheid van Zuidmolukkers in Nederland als probleem wordt ervaren ligt niet
/.ozeer aan de Zuidmolukkers als aan de Nederlandse regering, ondersteund door de
Nederlandse bourgeoisie.
De Nederlandse regering weigert nl. de Zuidmolukkers als nationale minderheid te zien
en hun streven naar zelfbeschikking te erkennen. Assimilatie, het opgeven van je
"Molukker zijn" of teruggaan naar Indonesië, waar het fascisties generaalsregiem
nog veel duchterde bevolking onderdrukt is de keus die de Nederlandse regering de
Zuidmolukkers laat. Een onaanvaardbare keus.
De kommissies die na de aktics van december '7j zijn ingesteld kunnen dan ook nooit een
bijdrage leveren aan de oplossing van het Zuidmolukse probleem, omdat de regering weice
het politieke karakter van de Zuidmolukse strijd te erkennen. Voor Nederland gaan nu
eenmaal de ekonomiese belangen v «u\'de staat en de nationale bourgeoisie boven het recht
op zelfbeschikking, niet alleen van het Zuidmolukse volk, maar van alle andere volken in
en bij Indonesië zoals bv. het Oosttimorese volk.
Zo is de minister van ontwikkelingshulp in Nederland voorzitter van de IGGI-konferentie,
"Aen club van rijke landen die met miljoenen het indonediese genera a isreoiem ondersteunt.
Al geld komt in geen geval het onderdrukte en uitgebuite volk van Indonesië ten goede,
zoals Pronk beweert, maar helpt alleen het fascisties regiem in het zadel te houden.
Verderworden er in Rotterdam op dit moment 3 korcelten gebouwd voor Indonesië, die
zeker gebruikt zullen worden voor de slachting op Oost- Timor - een ex-portugese koloni
die Indonesië in *76 als 27 provincie inlijfde.
Men kan de akties in Bovensmilde en ')e Punt niet afdoen als een poging een aantal gevan»
vrienden en familieleden te bevrijden. Het niet nakomen van beloftes, .gednaa bij de overgn
van de Zuimolukkers in Wijster en Amsterdam wat betreft de dialoog lus.scti de Nederlands
•redering en Zuidmolukkers maakt dat de Nederlandse regering niet langer het recht hee^t
de kamei'.iden gevangen te houden.
Uit de motieven van de Zuidmolukkers, zowel van de aktievoerders van '75 als iiie van '77
blijkt dat ze geen gewone misdadigers zijn.
Het ingrijpen van de regering leek meer op ecu gerichte poging de Zuidmolukkers te doder
dan op het bevrijden van de gegijzelden ten ko^te van zo min mogelijk mensenlevens.
De geheimzinnigheid omtrent de gang van zaken ondersteunt deze opvatting.
Wij eisen dan ook volledige openbaarheid, hierover. Met een dergelijke gewelddadige
beëindiging en mot de massale intimidatie van. Molukse woonwijken wordt op geen enkele
.aaier een begin gemaakt met het oplossen van het Zuidmolukse probleem.
Het Nederlandse on Zuidmolukse volk en alle andere onderdrukte nationale minderheden
(als Surinamers, Buitenlandse arbeiders etc.) moeten samen een vuist maken tegen deze
regering en vechten voor de erkenning van nationale minderheden in Nederland, tegen de
economie se onderdrukking . en voor het verbreken van de banden met Indonesië.
-STOPZETTING VAN DE O N T W I K K E L I N G S H U L P AAN INDONESIH
-VERBREKING VAN ALLE RANDEN MET INDONESIË
-VOOR HET RECHT OP Z E L F B E S C H I K K I N G VAN HET ZUIDMOLUKSE VOLK,
HET OOST-TIMORESE VOLK, EN ALLE ANDERE INDONESIESE VOLKEREN
-VRIJLATING VAN ALLE POLITIEKE G E V A N G E N E N IN INDONliSIE
-VRIJLATING VAN ALLE POLITIEKE G E V A N G E N E N IN N E D E R L A N D
-VOLLEDIGE OPENBAARHEID OVER DE GANG VAN ZAKEN BIJ DE BEETNDIGÏND
VAN DE AKTIE IN DE PUNT
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Vandaag is het de tweede dr.3 van de processen te^en de C Molukkers die
betrokken weren bij de akties ven mei '77.
Hoewel wij de metodê vrn deze e.kties rfkeuren erkennen wij dct ze een uitdrukking zijn ven politiek verzet tegen de onderdrukking van ÏVLolukkefs in
Nederland en Indonesië .
ONDERDRUKKING IN NEDERLAND EN INDONESIË.
De onderdrukking in Nederland is tweeledig: de Nederlandse redering weigert
de Iv^olul'kers els nationale minderheid te behandelen en hun streven near
zelfbeschikking te erkennen. In plr.ats dr.ervan streeft ze een politiek van
r.ssiiniletie in de Nederlandse samenleving na, wat het opgeven vrn je eigen
politieke en kulturele identiteit betekent. Alsof het Ivlolükse volk els elk ender
volk gcon recht heeft op een eigen identiteit!
De twoede vorm vpn onderdrukking ligt in hc-t feit d?t de N.'olukkerc deel uitrnrkcn v?n do Nederlandse arbeider cklrcoe. Evenals de Nederlandse arbeiders
cok de Molukse werknemers ckonemics er 'erdru\ door de werkgevers.
de werkloosheid hebb'en de Mcluklxvs ,nct cis andere nationale minderheden het nog moeilijker drn Nederlanders. In deze tijd vrn ekonomiese krisis
geven werkgevers de voorkeur aan Nederlrndsc arbeiders.
V.;rt betreft de onderdrukking m Indonesiër het fnscisties p.enerc-alsre^eim
onderdrukt o- grove wijze alle volkeren in Indonesië .De bevolking is rrra,
werkeloos en heeft ^ecn pol'liekc vrijheden. Dit "jcklt n a t u u r l i j k ook voor
het vol]' vnn de Molukkcnrop rllc mo-cli j':e in-nicrcn w^rdt ."cj robeerd de
iViolukse kuituur en s< menlevinr' te V v - r n i o t i ••/•"* .Crotc ^roc;-or; {.--vrncn \vordt-n
na.rr de iViolukkcn f.cbrocht, Jnvrnen 'ocklo''k"i ook de sleutelposities w r t bctrcft het ber.tuur. Chinezen kontrolercn de lokrle hrndel. Grote Jr'nnsc bedrijven vi£?r?x do rijke zeeën lee^. Fillipijnse mar t s chef r i jen krppen het hout weg.
En het Molukse volk leeft in armoede en velen vrn hen zitten in .^evrngenissen,
C;; deze wijze probeert het ^enerarlsreoien de verschillende Indonesiese
volkeren te^en elkaar uit te spelen.

N E D E R L A N D S E POLITIEK.
Nederlrnd onderhoudt £oede betrekking niet dit Indonesics regiem. De minister
vrn ontv/ikkelingshulp in Nederland is dé, voorzitter vpn de IGGI-konferentie,
een klup vrn rijke landen die met miljoenen het Indonesies gencrfnlsregiem
ondersteunt. Dit geld komt in geen ocvrl de onderdrukt en uitgebuite bevolking
ten noedc , zorls Pronk beweert, mrar helpt alleen het frscisties regiem in het
zrdcl houden,
Verder worden er op, dit moment in Rotterdam drie korvetten gebouwd voor
Indonesië ,dic zeker gebruikt zullen worden voor de oorlog op> Cost-Timor,
een ex-portu^cse kolonie die Indonesië in ruoiistus '7^> ris r.^ste provincie
inlijfde.
Ook het Nederlandse zakenleven l art zich niet onbetuiod en doet f.rote investeringen in Indonesië .De lonen z i j n i.nmors Ier.'? en het frscisties regiem
zorfjt wel voor rust en orde onder do. arbeiders.
Deze ekonomiese belangen stelt N e d e r l - n d boven het recht op zelfbeschikking
vrn rlle volkeren in en bij Indoncsi^ v/ar ronder het Ivlolükse en het Timorese
volk.
Di* is d i: n. oo'.; de oorzark vrn de houding vrn de redering t. o. v. de Molukkers.
Het is duidelijk dct kommissies zoris de kommissie Köbben en het inspraakor^arn nooit iets zullen bijdrr.^cn r< n de orlossinr; V:"n het Moluks probleem o-.ndrt clo rc°erinf, wieo.ert het c-ls oon rolitic 1 ; ^robleem te zien en alles in
hrar politiek vrn rssiinilrtie wil in' fnscn.
V; t -t haar door 'overleg' en 'insprr.rU' niet lukt wordt r.iet de wapens in de hrnd
door'.^ezet . De beëindiging vrn cle kr^in^, V/PS drn ook een gewclddrai2 antwoord
o^ cl^ politieke verlangens van de Molv.Mccrs.
Het levend bevrijden vrn de r.cgijzcklcn l'.wnn '•ps op de tweede plrrts, gezien
ook de ui*:srra?k vrn De Gcr.y Fortn,-»n sr. ,min. van binnenlandse zaken tijdens
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de ekties,det het herstellen vrn de rechtsorde boven elles gin3,dus ook boven
het leven vrn de gegijzelden.
De geheimzinnigheid rond het verloop van de e.kties en de beëindiging hicrvrn,
die ook in de rrrlementrire debatten niet opgeheven werd, bevestigd deze opvatting alleen mar r.
LEGER EN PCLITIE.
\Vij twijfelen er niet een dr.t het beleid vrn de Nederlandse regering tijdens de
gijzelingsrkties in '75 en in mei '77 niet gericht is geweest or het ingrrn op de
politieke motieven en eisen vrn de Molukkers. Ven<?f het begin zijn gijzelingen
behandeld alsof het on gewone misdrden ging .Kon in '75 de gijzeling in V/Ij ster
en Amsterdam zonder militair in£rijf en beëindigd worden,bij de akties in
Boven-Süiilde en bij De Punt z^t het onmenselijke dan ook meer in de mr.nier
wr,?rop ,na schijnoverles.de gijzelingen,n.n. die bij De Punt,werkelijk beëindigd werden.
De militrire or.err.tie v.-n de elite-eenheden die een einde hebben gemcflkt rrn de
gijzelingen was perfekt oeorr^-niseerd en ero~ gericht om in zeer korte tijd
alle k,-rers r.r.n flrrdcn te schieten.
Het ingrijpen vrn elite-eenheden(nrriniers, marechaussee, scherpschutters) Is
een gcvrrrlijkc ontwikkeling. De r.iilit. ire 'oylossin.q' vrn gijzelingszaken komt
ccntrrrl te str.rn, ongercht de gevolgen voor onschuldigen. Het bcstrcn vrn eliteecnheden wordt door dit opreden gerechtvaardigd.
Het hcrh.?rldclijk inzetten v.-n deze eenheden breiv't een gewenninf.seffckt teweeg,
wnnrdoor de regering steeds sneller nr.r.r ••eu'elddrdigc oplossingen krn grijpen.
Zo maken de rc^crin^ en de legerleiding de wc^ vrij om inde toekomst het leger
tegen de rrbcidersklassc in te zenen.
Het .jerucht 2<-rt trouwens,drt ook een nrntrl mrriniers deze ckties te ver gingen
en dr t ze niet nee hebben willen doen. Het stilzwijgen vr.n de legerleiding ontkent dit gerucht allerminst.
De inartregelen genomen tijdens de akties vr.n de iAolukkers roeden vrargtekens
Oj-.Blijkbac r ging het de overheid-en de legerleiding niet elleen om het nemen
vr.n strikt noodzakelijke veilir>heids;:iprtregelen. Zowel in 1~75 als in dit jacr
vond er een overdreven inzet ven militairen plrr.ts,
Hoc in legerkringen hierover wordt .cdr.cht .nnnktc een woordvoerder v r n de
Ie 'orvoorlichtingsdicnst duidelijk tegenover een x'crslr.ggcver vrn het ANP. Aan
de gijzelingen /.ft ooi: een' positief ns^ekt'.nl het feit drt dit voor de rr.ilitpiren
een nuttige oefening net zich mcebrccht. Dit oefenen strekte zich uit tot het
inzetten vrn honderden soldaten,
C; ve'e krzernes werd wcl'.enlp.ng de wrcht verdubbeld en werden extro onderdelen in;,c/.et o;n munitie-dei ots en wc; enofs!4- --.rh ftscn te bewaken. D/rrnr.rst
werden rllerlei objck.ten door het hele l.-nd, zo-ls radiozenders en vliepvclden
extrr. bewarkt.Zelfs werden legeronderdelen ^ r r r - t gehouden om Molukse woonwijken zogenreund te beschcmcn.Leger komin-.nd^ntcn rieden o^ eigen initiatier de oorlo ; stoestmd uit .Gold'ten kregen te horen d; t ze onder verzwrnrde
krijgstucht werden ';e; l- -tst.
Verdere overv/e;;ingon die /.ckcr een rol hebben g e s p e e l d :
-Fro;•.-yyndr-ovcrv/e,'iugen. Zo'n gij;'.ehng is oo!: een uitstekende gclencnheid om
te l.-tcn zien d; t het le.;r?r en de bij^ondore bi'istr.ndsccnhcdcn van mrriniers
rijkspolitie ca krijgsmacht nuttig z i j n .
-De r!:ttes boden een ;oede gclcgenricid O.M voor Ictcrc ~evfillcn te oefenen in
s.'Y.icnwcrking o;j '^rote schn; l tussen politie en leger. Dit keer ging het om een
gijzelingsrfÊitrc n r--r str.--hs !;rn het g--i n oni dcnionstrrtics of strkendc rtbeiders aio hun f->bric'.'. hebben bezet.
-Intimidaties n; -r de i.'Lolukkers toe.V'rt ook blijkt uit de gebeurtenissen nr de
r . k t i e s r b i j de bcgrrfcnis van dezes Ivlolukkcrs wr.ren drie iTïfirinicrrcenheden 36strtioncerd.
T)c ;:iobiele eenheden !\cbben zich ook niet onbetuigd gelrtcnrbij Krimren r.d.
IJsscl zijn ongeveer tv/eo weken Irng ongeregeldheden gev/eest; nr de geruchten
de t i\r veertig, dr.gen 'de ncdcrlrnders zouden huilen' zijn alle treinen vrnuit
Zwolle gecontroleerd, v/rs het strtion zwr/-r bewrrkt,en zijn treinbrnen in Geldcrlrnd grondig gekontroleerd.
Geb eurtenisscn ris die w a r r b i j een i-.-Iolukker die bij een seinhuisje werkt ettelijke keren de politie of de recherche o- zijn d.-k lireeg or.idrt ïnen drcht df.t de

Molukkers weer een trein gingen krpen zijn beslist ^een zeldzaamheid.
Van het kleinste opstootje wrr.r Molukkers bij betrokken weren wist de mobiele
eenheid een wr.re gebeurtenis te mcken. ,en soms tot een veldslag net Molukkers.
I'cderlanders die hier bij betrokken zijn 2a^n vrijuit en krijgen slechts een vaderlijke vermaninrj. Duidelijk wr s dit bij de o^ere^eldheden ven vorirje wee!'.
in Boven-Siviilde. De pers bekommert zich ook weinig om. hoe het allemaal begonnen is.ï.iolukkers zijn erbij betrokken en zijn dus oorzaak.
Velke vr.n deze drie overwegingen het belan3rijkst is v?lt niet te
ze vijzen allemaal in dezelfde richting: de steeds grotere gerichtheid van le^er
en politie op binnenlands optreden.
De re^erin^ erkent het politieke streven van de Molukkers niet,maer ze geeft
ze wel een speciale behandeling els jevan^enen:
-De 5/iolukkers hebben geisoleerd opsesloten gezeten en mochten ^een bezoek ont
vangen tot de advokrten een r anklr.cht ingediend hr.dden.Toen mocht het op eens
wel.
-Brieven, die mr.xir.aarl een v/eek vastgehouden mo^en worden, kregen sommigen
pcs na meer dan tv/ee weken.
De slechte bebrndeling spreekt ook wel uit het feit drt er o;een Maleis ^esrroken
nocht worden. Dit terwijl de oudere i.-Iolukkcrs vark nruwelijks Nederlrnds
spreken. Af strnd moest ook ^eho.ndhcr.fd blijven; een i/ïolulcker mocht zijn vrouw
niet eens omhelzen. En. ..alles nrtuurlijk onder toezicht.
\-fij eisen d- n ook dat de ï/Iolukse ^evcn2cnen dezelfde rechten hebben r.ls rndere .^cvcin^encn ,en drt de re;;erin2 hun politieke :notivc.tie en doel erkent en de
l.ioiukse .^evrn^cnen, zowel ven de al:ties in '75 ds vr.n die in '77 als politieke
ziet.
p ^ 1^^770077-. t
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In deze roccsscn zrl net ris in '75 ,\.ecn rrndvcht ;_-cschon!:on worden c.rn de
politieke motivrtie vrn de i.iolukkers voor deze e!:tics.Dit T vst imr.icrs niet
in do politiek v .-n de rejerin^ o:n de akticvoerders r.ls jewone misdrdi^.ers
af te schilderen en de strijd voor zelfbeschikking r,ls het nrjc-'2cn vrn een hersenschim.
De krpin^ v/ordt gebruikt r.ls rechtverrdi^in^ voor de versterking vrn de -olitie
en de invoer v-n scherpere repressie-wetten ,zor.ls de nieuwe wapenwet en de
uitbreiding v-n de strafbrre srr-ienzwerin^. Dit ^eldt ook voor de Europese
konventic te.^en het terrorisme.
DE STRIJD
^e strijd van de Zuid-I ïolukkers te;;en de onderdrukking in Nederland zou samen
net radere nrtionc.le minderhedenfrls ourinamers, AntiUirnen, I'irrokkrnen) en net
net het i Jodcrlr ndse volk gevoerd nocten worden. Inmc rs , de bel»?n^en lir>2en
diclit b i j cll;.Tr: cle ondcrdruV^kers en uitbuiters zijn dezelfde: De Nederlandse
ct-Tt en rl-2 hcórsenclc klr.sse .
In Ir^oncsie .-zullen rlle volkeren tes-nen het 2enerer.lsre?.ieni omver noeten werpen en een srj.ienlevin^ opbouv/en v/.rarin het recht or. zelf'>eschikkin2 van ieder
vol]; pewcrrbor^d is.
V/erkfvroep Zuid- Mol ukken
Postbus 1^51 Groningen.

Bond van Dienstrlichti^en
Hiouv/str. 35 Groningen.
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Op 12-11-1977 werd van
volgende vernomen:

het

Doelstellingen van bovengenoemde werkgroep zie bijlage.
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POSTBUS 1261

V/aarom de werkgroep riuid-f.To3.ukkon ?

- üm het enorme onbegrip raet betrekking tot de zuidmolukkers te
bestrijden
- Om ae logiese ct'TJi van (vooral progressieve) Nederlanders voor
de zuidrnolukse vrijheidstrijd op gang te holpen brengen

enkole uitgan.gsp.unt.cn hierbij;
- Indonesiü is een fascitiese militaire diktatuur; met 100.000
politieke ge^angcr^n (bron Amnesty International)
- de verschillcr,:.o volkeren van Indonesië worden opnieuw onderdrukt en uitgebuit (neokolonialisme)
- het zuidmoluks-2 volk heeft een eigen kuituur en geschiedenis,
evenals b.v. het papua-volk en h-t volk van Oost-Timor; deze
eigen identiteit wordt bedreigd.
- Nederland heeft over het algemeen geen moeite zijn verbonden" heid met onderdrukte volkeren ta tonen (Chili,Zuid-Afrika); het
wordt hoog tijd dat Nederland dit ook doet t.a.v. een volk waarvan er (gedwongen) 40.000 mensen in Nederland leven.
- Nederland moet zijn brute optreden tegen het zuidmolukse volk
in Nederland staken: razzia's, overvallen met pantserwagens (o.a.
Leerdam '751 "aassen '7ö, Assen, Bovensmilde '77)
V/at doet de werkgroep^7
- voorlicl"\:ing op scholen en vormingscentra, clubhuizen etc.
- geven van informatie aan politieke partijen om zo te proberen
hun standpunt t.a.v. de molukse strijd te beinvloeden.
- inhaken op aktuelcn gebeurtenissen door o.a. publiciteit, informatie-avonden
- schrijven van artikelen , o.a. in de martini koerier
- stimuleren van gelijkgerichte initiatieven op landelijk nivo

Voor verdere? InliclV;.:.r\gen: werkgroep Zuid-Molukken
postbus 1201
Groningen

Indonesië: - rniin 2o jaar vrijheidsstrijd op de Molukken
- £i;e?.iila alitiviteit'en op west-ïrian
.
~ orrlo^ op Oost-Timer, v/aar de mtnsen hun land verdediré?n teg*;ri de brutale invasie van Indonesië
- onderdrukking en uitbuiting in geheel Indonesië
DOL; iiR T,VAT AAM !
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Op 30-3-70 werd het narolgende Ternomen
van het VZN zegt dat van Molukse zijde geen
belangstelling bestaat voor de VZH.
Het WZM zal nu deelnemen aan de activiteiten van de
anti-repressie groepen.
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Werkgroep Zuidmolukkers (Groningen).

Bijl.:

Van
de vernomen.

werd op 9»5«?8 het volgen-

Tussen de Molukse en Nederlandse leden van de WZM is een
breuk ontstaan doordat de Molukkers van mening zijn dat de
WZM zich te weinig bezighoudt met specifiek Molukse problemen en teveel aandacht heeft voor andere (niet Molukse)
zaken.
De Nederlandse leden verwijten de Molukkers kortzichtigheid
omdat zij alleen geïnteresseerd zijn in Molukse problemen.
E.e.a. heeft ertoe geleid dat de WZM nu nauwer gaat samenwerken met andere anti-repressiegroepen in Groningen.
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