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KORPS RIJKSPOLITIE
DISTHICTS ASSEN
GROEP BEILEN
POST SMILDE

05̂ 7-2488

|he-AAN: de Districtsinlichtingenrechercheur in Ihet
District Assen
te
A S S E N

Op zaterdag 31 juli • 1971 en sondag 1 stugustu» 1971» werd in
de kerk in de woonwijk van de T'uid Moluklcers te Bovensmilde een congre
gehouden»

Op beide dagen stonden in de naaste omgeving van deze kerk veel
personenauto*-: geparkeerd, terwijl^ zo te zien,de kerk met de daarbij
Toehorende recreatie-ruimte aeer goed bezet was.

Hond de kerk stond eeu ar.ntal Ambonezen opgesteld, die herkenbaar
waren als aijnde lid van ö.e E.P.K. Zij droegen groene baretten met mi-
litaire gevechtsjassen, terwijl zij op de revers van de jas een witte
rechthoekige speld droegen, met daarop in zwarte letters K.P.K. gedrul

Smilde, 2 augustus 1971 f
De ttchtm. der Rijkspol. 1e kl.



ACD

dat- 3 O ME l

GO

d.

RAPPORT VAM C

AAN : CFO

No. : 18.828

Betr.: B.P.-congres dd. 2*f-3-1973

28-5-1973

Van werd het
volgende vernomen.

Het congres begon te ca. 11.00 uur, ongeveer een uur later dan
was aangekondigd.
Van 11.00 - 12.15 uur sprak Kol.. TAHAPARY1 .over zijn activiteiten
in het buitenland t.b.v. de RMS. Hierbij trad hij steeds in her-
haling waardoor hij zó!n lange spreektijd nodig had.
TAHAPARY toer telde dat hij zich in 1960 in de Philippjjnen vestigde
en na verloop van tijd de beschikking kreeg over een klein vlieg-
tuig welk door de RMS werd aangekocht in Amerika door tussenkoms'
van een Amerikaanse relatie.
In de loop der jaren deed hij drie pogingen om met dit vliegtuig
in de Molukken te komen.
De pogingen mislukten evenwel allea.
Begin 1970 waagde hij een vierde poging maar deed de overtocht
per prauw die met 3 personen werd bemand.
In de Indonesische wateren werd de prauw aangehouden door een
bewapend R.I.-patrouille vaartuig. Doordat op één der bemanning
leden van de prauw een vuurwapen werd aangetroffen werden allen
gearresteerd en veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf.
Doordat TAHAPARY (en de anderen) gebruik maakte van een vals
paspoort wist men niet met wie men te doen had zodat hij er
afkwam met een vrij milde straf.
Nadat hij zijn straf had uitgezeten gelukte het TAHAPARY Indones
weer te verlaten waarop hij zich weer in de Philippijnen vestigd
in afwachting van zijn toelating in Nederland.
In het hele betoog van TAHAPARY werd niets interessants vernomen
Toen hij was uitgesproken werd tot 1̂ .00 uur de lunchpauze gehou
Te 14.00 uur kondigde ds. METIARY aan dat er gelegenheid was om
vragen te stellen.
Belangstellenden dienden hun namen op te geven waarna steeds
5 personen opvolgend hun vraag konden stellen waarop ze dan werd
beantwoord. METIARY voegde hier aan toe dat was aan te bevelen
geen al te indringende vragen te stellen, vooral niet op het ge-
bied van te voeren activiteiten; dit met het oog op de mogelijke
aanwezigheid van kwaadwilligen zoals pro-R.I.-gezinden.
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In totaal waren er ca. 15 vragenstellers. Eén van hen; een
aekere Mevr. uit Breda wilde weten of Kol. TAHAPARY van
plan was TAMAELA. fce benaderen om tot een herstel van de eenheid
te komen. TAHAPARY antwoordde dat hij reeds pogingen deed om
TAMAELA te spreken te krijgen maar dat gebleken was dat TAMAELA
in het buitenland was.

Na het vragenuurtje nam MANUSAMA het woord en wekte op tot het
geven van een geldelijke Tsijdrage om de actie 1973 te doen slagen
Hij stelde, dat gestreefd werd naar een minimale inzameling van
f. 150.OOp,- ter financiering van de activiteiten Actie 1973-
Hij gaf geen uitleg over de besteding van het geld.

Op het congres waren enkele M.M.-leden aanwezig; o.a.:

TS.



datum 3 O MEI W»

RAPPIDRT VAN C 28-5-1973

AAN : CFO.

No. : 18.870

Betr.J Congres Capelle a/d. IJssel dd. 2*t-3-1973

Een deelnemer aan het congres
vertelde, dat het congres weinig interessant was»
Eet congres begon te circa 11.00 uur en niet zoals gepland was
om 10.00 uur.
Naar schatting waren ong'eveer 1000 belangstellenden aanwezig.
Volgens Lucas, die ook aanwezig was bevonden zich onder
de belangstellenden ook Molukkers uit andere groeperingen; zoals

M.M.
CRAMS
Pro-R.I.groep

Het totaal aantal aanwezige niet BP-leden bedroeg naar schattin
slechts 50 a 60 personen. Zij zaten verspreid in de congres
ruimte, maar toch wel in groepjes bij elkaar.
De ochtenduren (tot ca. 12.30 uur) werden gevuld met een gegeven
verslag van "Kolonel" TAHAPART over zijn werk t.b.v. de E.M.S.
gedurende zijn 15-jariĝ  verblijf in het buitenland. Hierbij
vertelde hij dat hij onder valse naam, gebruikmakende van een
prauw vanuit Manilla, Indonesië was binnengekomen met het doel
naar de Molukken te gaan. Te Makassar werd hij gearresteerd
omdat hij een controle onderzoek op fén der bemanningsleden van
de prauw een vuurwapen werd gevonden. T. werd in hechtenis ge-
nomen en kreeg 6 maanden gevangenisstraf.
Dank zij het gebruik van een valse naam en doordat men hem niet
herkende kwam T. er met een milde straf af.
Zodra hij vrij kwam is hij weer naar Manilla gegaan vanwaaruit
hij naar Nederland kwam.
Doordat T. steeds in herhaling verviel duurde zijn betoog tot
ca» 12.30 uur.
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Hierop werd gepauseerd en bestond er gelegenheid de lunch te
begruiken a raison van f. 10,—.
Ca. 13»30 uur werd de bijeenkomst voortgezet.
Aangekondigd werd dat een film zou worden vertoond die door
TAHAPARY was opgenomen tijdens zijn verblijf in het buitenland.
Plotseling ontstond bij de congreeleiding enig rumoer» zenuw-
achtig geloop dat enige tijd duurde» Dit bleek het gevolg te
zijn (zoals werd aangekondigd) van het feit dat de te vertonen
film niet te vinden was. Men nam aan dat deze gestolen was.
Men begon toen maar met de beantwoording van vragen die door de
aanwezigen gesteld konden worden* Hieruit is ook niets interes-
sants voortgekomen*
Een zekere stelde de vraag waarom Generaal TAMAELA ni<
aanwezig was. Kol. TAHAPARÏ antwoordde dat TAMAELA wel was uit-
genodigd maar mogelijk verhinderd was. Hij voegde hieraan toe
dat hij (TAHAPARY) enige weken geleden naar Vaassen was gegaan ei
getracht had - overigens tevergeefs - TAMAELA te ontmoeten.
Mevr. TAMAELA deelde hem mede dat TAMAELA in Engeland verbleef.
De wijkraadvoorzitter Almelo, , heeft al het gesprokene
tijdens het congres op de band opgenomen.

TS.



cfebim 3 O MEI \m

RAPPORT VAN C

AAN : CFO.

No. : 18.862

Betr.i B.P.-congres 24-3-1973

28-5-1973

Van werd
het volgende vernomen.

Nadat des voormiddags Kol. TAE&PARY het woord had gevoerd en
des namiddags het z.g. "vragenuurtje" was afgesloten? werd door
de BP-leiding een overzicht gegeven van de resultaten (facilitei
wet; inspraak, etc.) van de besprekingen met CRM.
Gesteld werd dat niet alle eisen waren ingewilligd.
Door de jongeren (P.M.) werd naar voren gebracht dat het tot
stand komen van de faciliteitewet niet voldoende was en dat de
jongeren voort zouden gaan actie te voeren totdat alle wensen
vervuld zouden zijn.

TS.



ACD

datum 2 2 A U G 1 9 7 4

CO

b. d.

C( C F O )n r . :

Aan : CFO

Betreft : BP congres 197^-

d.d.

Bijl.:

Op 14.6.197̂  werd
navolgende vernomen:

het

Het hoofdbestuur van de BP heeft in een rondschrijven
herinnerd aan het BP congres welk gehouden zal worden op
13 en 1̂ .

HW
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datum

co
2 9 A U G . 1 9 7 4

C «!/=£>) m.: ?jy/*•*•+ d.d.

Aan : QFO

Betreft : jf» B.P.congres 13 en Hf-7-1974 te Assen

Bijl.:

Van
volgende vernomen.

werd het

Tijdens het congres voerde o. m. RANÜSAMA het woord waarbij
vooral op drie punten de nadruk werd gelegd, t. w.:

a. ongehoorzaamheid van de jongeren (eigengereid optreden
zelfs door KPK-leden).
ontmoeting MANUSAMA - TAMAELAb.

conflict MANUSAMA -

A. MANUSAMA verwijt de jongeren dat zij met hun eigengered
optreden (represaille op APIM-lid Almelo, wapendiefste
Breda, actie op B. I. consul Amsterdam etc.) de door
MANUSAMA gevoerde politiek doorkruisen en het hem moei-
lijk maken bij de uitvoering van zijn taak als "staats-
hoofd", zich zelf (en de RMS) waar te maken wanneer ze
duidelijk blijkt dat de jongeren niet naar hem luistere
Aansluitend hierop richt hij een bedekt verwijt aan

die als hoofd KPK niet kon voorkomen dat ook KPK-
leden aan ongewenste acties deelnemen en ondanks de uil
drukkelijke wil van MANÏÏSAMA toch is gebleken dat KPK-
leden gewapend zijn en zelfs gewapend hij hem de wacht
betrekken.

geeft hierop antwoord en zegt dat de wens van
MANUSAMA door hem wordt gerespecteerd maar dat hij on-
mogelijk kan voorkomen als er mensen zijn die individu-
eel zich van wapens voorzien.

stelt hierbij echter dat hij dit pasdoneert en
begrijpelijk vindt omdat immers de realiteit (dreiging
van APIM-zijde) noodzakelijk maakt dat men zich be-
wapend. MANUSAMA stelt hierop dat geen prijs wordt ge-
steld op wapenbezit, vooral ook omdat hij tegen elke
vorm van geweld is.

B. MANUSAMA zegt begrip te hebben voor de kritiek n. a. v. <
door hem genomen beslissing TAMAELA te ontmoeten, zond<
voorafgaand overleg. /Sit
Hij motiveert dit met te stellen dat hij/spoedheids-
halve deed en in de hoop hiermede een stap te zetten n<
eenheid onder de Mol tikkers.

301A10



Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

C. MANUSAMA maakte bekend dat de minister van voorlichting
ontslag heeft genomen per 1-8-197̂  als gevolg

van een conflict met HANUSAHA.
Dit conflict is ontstaan uit het feit dat
(ondanks menige waarschuwing van MANUSAMA) voortging in
publicaties critiek te leveren op de regering MANUSAMA.

stelde dat hij hiertoe het democratische recht
had efe dat hem dit recht niet ontnomen kon worden.
TOEN MANUSAMA hem deze publicaties verbood nam hij ont-
slag*

Als vertegenwoordiger van de UNAŜ I en van de PM bracht
verslag uit over de werkzaamheden in 197?*

Hoewel dit niet is gesteld, werd gefluisterd dat de
PM vertegenwoordigde omdat dit weigerde te doen.
De reden hiervoor zou zijn dat teleurgesteld is
over de BP houding die zijn voorstel (militaire acties bij
actie confrontatie 1975) niet ondersteunde.

Als volksvertegenwoordiger van de drie daerah's hebben ver-
slag uitgebracht:

daerah I
M II
" III

Alle drie personen behoren tot de BP-tep.

Beleend gemaakt wordt dat het Nationale Fonds wordt beheerd
door MANUSAMA en dat een nieuwe kascommissie is benoemd waa
van de leden zijn:

( daerah 3/Capelle)
( " l/Assen)
( " 2/Breda)

Medegedeeld dat het fonds er financieel slecht voorstond en
dit o.m. te wijten is aan de tanende bereidheid van het vol
op verzoeken van financiële bijdragen.
Hierop aansluitend werd bekend gemaakt dat met het oog op d
viering van het 5e BMS lustrum (1975) en de kosten, verbond
aan de actie "confrontatie '75), ieder werkend Molukker ve
plicht is f. 250t— bij te dragen. Dit bedrag moet voldaan
zijn in de periode augustus 197V«aart 1975.

De afgevaardigde van daerah III maakte melding van het onge
hoord optreden van de ICCAN (gesteund door het ministerie v
CRM) die pogingen deed om Molukkers naar zich toe te trekke
Hierbij zou de ICCAN, buiten de wijkraad op (vooral te 0-
Souburg) enkele personen benaderd hebben om t.g.v. de ICCAN
hun invloed aan te wenden.
Benaderd werden:

- 3 -
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Vervolgblad nr. J bij C-rapport nr.

Ook kolonel TAHAPAEY was aanwezig en roerde het woord.
Hij betuigde zijn spijt dat zijn oude strijdmakker Isaac
TAMAELA (een vollega uit de APRMS) de moed had pres.MANUSAMj
te beledigen om MANUSAMA naar zijn "mandaat" te vragen, ter-
wijl TAMAELA zelf geen mandaat heeft en ook niet over een
volmacht beschikt.
TAHAPARI merkt nog op dat TAMAELA geen generaal is en feite-
lijk reeds lang geleden zich zelf heeft afgescheiden van de
BMS strijd door in Hollandia reeds in dienst te treden van
het Nederl. gezag.

Vermeld dient nog, dat uit de vergadering aan MANUSAMA de
vraag werd gesteld of het niet dienstig zou zijn als MANUSA1
gesprekken zou voeren met hooggeplaatste Indonesiërs die om
welke reden ook vanuit Indonesië naar Nederland kwamen.
Spreker dacht bijv. aan de R.I.-minister zonder portefeuill

•

MANUSAMA antwoordde dat hij iets dergelijks al enige malen
deed maar van de betrokkenen nimmer enig antwoord ontving.

TS.
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ACD

datum Q 3 A P R 1 9 7 5

CO

b. d.

C ( CFO) nr.: *1% / 7T<L d.d. %

Aan : CFO

Betreft : Congres Badan Persatuan op 8 en 9 febr. 1975

Bijl.:

van het
volgende vernomen.

Op 8 en 9-2-1975 werd te Assen een z.g.n.Mbliksem-congresf
gehouden waaraan ca. kQQ personen deelnamen.
Het congres had tot doel:

a. introduceren van het nieuwe kabinet;

b. bekendmaking voorgenomen programma m.b.t. herdenking
25-jaar RHS.

Het nieuwe kabinet wordt gevormd door?/

Kol* IAHAPARY is niet in de regering opgenome
maar heeft wel de taak opgedragen gekregen zich bezig te
houden met defensie-aangelegenheden. In verband hiermede
is hij doende om contact te leggen met Molukkers die af-
komstig zijn uit Ceram en in hun omgeving enig aanzien
geaieten. In januari had hij reeds contact met m

uit Breda en met kapt. . Ook met Gen* "üAMAËLA
zal hij trachten een ontmoeting te hebben.

streeft er naar het RMS-doel te bereiken door
via Nw-Guinea - Ceram gewapende Molukkers uit Nederland i
de Molukken te laten infiltreren om het huidige regieme
omver te werpen. Ook denkt hij eraan om in de Molukken
verzetsgroepen te formeren. E.e.a. zal worden georgani-
seerd door in Nederland getrainde Molukkers die bij tour-
beurt als vakantieganger de Molukken zullen bezoeken.
Te vermelden valt dat vergezeld van een vier
man tellende lijfwacht het bliksem-congres bezocht.
Deze, lijfwacht bestaat uit:

- 2 •
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Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

Opgevallen is dat op het congres niet aan-
wezig was.

M.b.t. de activiteiten op- en rond de 25e april deed
MANUSAMA een dringend beroep op zijn aanhangers eraan
mee te werken dat er geen ongeregeldheden zullen voor-
komen omdat zulks de RMS-zaak ernstige schade zou doen.

TS.
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ACD1

datum

co

b.

035EP.1975

d.

C( CF) nr.: -fV/u/o d.d.

Aan : Of

Betreft : sp C0ngres te Assen op 9/10 aug.

Bijl.:

V-\ -- ........ ......... .. werd vernomen
d.?. t Ir- MANTJSAïiA zich tijdens zijn toespraak op het op 9
en 10 au£. j-1. gehouden congres zeer ontstemd toonde, over
de wijze waarop min. v. d. STOEL heeft gereageerd op een
schrijven van hem (MANUSAMA) aan Min. pres. Den UYL aangaande
arrestaties en martelingen in de Molukken. In een antwoord
op bedoeld schrijven deelt Min. v. d. STOEL mede geen bevesti-
ging te hebben kunnen krijgen omtrent plaats gehad, hebbende
arrestaties en martelingen in de Molukken. Voorts beschuldigt
hij MANUSAMA er van te hebben gedreigd met schending van d.e
Nederlandse rechtsorde als dit noodzakelijk mocht blijken.
ï'LAÏÏUSAMA wond zich hier erg over on er. de reacties van de
â nwë~Sï̂ n"̂ -/a£en_navejiant . Er werd geroepen om acties
teneinde de Nederland.se regering duidelijk "te maken dat de
Z'iMoiUkkëlrs niet rnëT zien laten sollen- Anderen stelden yjjor

hoofdzetel van deoer de hoofdzetel van de JRMS naar elders in
t?T vcrplaat se_n , omdat er Van o~e NadfiVj.anfJ.KF>
naar '

het buitenland
gfiri-ng jillp_er.

MAIIUSAMA de aan-e g e nv; erking 'werd on dervond o n. N a dat'
r. fot kalmte had gemaand, en gev;aarscïiuwci zich te

oirEhouden van ondoordachte acüTet>, deelde bAl\e niet van
Te zijn ttc zfëTiel va.n Je" te

ons in c-eze situatie
moe L tsn drager

verplaatsen. De_
"ebracht en zal

Ncderlan
_hj.ervan~

4. V.w.
regering iieert
cttrn ook d.e (Juli __
de" sóhenfilng Van de I\leö.erlsndse rec~nYs'örde deelde MANUSAMA
mede dat de Nederlandse regering zelf buiten haar boekje
v/as gegaan met de weigering om toestemming te gewen tot
het houden van een demonstratie op 25 april j.l. Hij kondigc
aan c.e Gem. Den Haag hiervoor opnieuw te zullen dagvaarden.
Tijdens eerdergenoemd congres gehouden verkiezingen is ds.
METIAEY wederom gekozen tot voorzitter van de 3P

, die bij de eerste verkiezingsronde het hoogste
aantal stemmen kreeg deelde mede de functie van voorzitter
niet te ambiëren en verzocht de aanwezigen hun stem uit te
brengen óts ds. METIARY.

MW
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datum

CO

b. d.

C ( C F ) n r , J^/^ b l d.d. $£p ^5

Aan : 'CF

Betreft : BP-congree te Assen op 8 en 9 aug. 1975.

Bijl.:

Uit werd op 13-8-1975 het
volgende vernomen.

Het BP-congres had een normaal verloop waardoor over de
algemene gang van zaken niets bijzonders te vermelden is,
met dien verstande dat bij de aanvang van het congres aan
de aanwezigen verzocht werd, niets van het gesproken woord
middels recorders vast te leggen. Dit, omdat vorig jaar
gebleken is dat de R.I.-ambassade 2 uur na beëindiging van
het congres, beschikte over een tape waarop al het gesproke-
ne was vastgelegd.

Van de SMM was geen vertegenwoordiging aanwezig. Dit in
tegenstelling met de bijeenkomst vorig jaar.

Door de desbetreffende personen werd een overzicht gegeven
over de BP-werkzaamheden van het afgelopen jaar, dit in
volgorde van het jaarverslag

Ook de KPK gaf een overzicht van de activiteiten
van het afgelopen jaar

De Permuda Hasjarakat en ÜNASI wilden het jaarverslag niet
bekendmaken in dit BP-congres.

Ds. MEMORY maakte bekend dat hij aanvankelijk had besloten
zich niet meer beschikbaar te stellen als candidaat voor
het BP voorzitterschap, maar gezwicht was voor de druk 'die
op hem was uitgeoefend.
Derhalve had hij deze functie dus weer aanvaard.
Van. het BP-hoofdbestuur _z,ijn afgetreden:

Uiteraard voerde ook "president" HANUSAMA het woord.
Hierbij bereed hij weer zijn stokpaard: t.w. "rechtspositie
Molukkers", "inspraak orgaan", waarna hij ook weer zijn
teleurstelling benadrukte over het trage verloop in deze
aangelegenheden.

- 2 -
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Vervolgblad nr. bij C-rapport nr.

Ook gaf hij weer blijk van zijn ontevredenheid omdat de
Nederl* regering de Molukse kwestie doet behandelen door
CRM en derhalve slechts als maatschappelijk probleem behan-
deld en weigert dit probleem in haar juiste proporties te
zien; te weten politiek.
Dit alles (aldus M.) maakt, dat het gevoel van onbehagen
onder de Molukkers toeneemt en hij zich kan voorstellen dat
de jongeren ééns het moment gekomen achten handelend te
moeten optreden. Hij voegde hieraan toe, dat als dat momen
daar was, hij geweld zou moeten toestaan.
Op deze woorden ontving MANUSAMA de nodige bijval van de
aanwezige toehoorders.
Later voerdei het woord waarbij hij te kennen gaf,
het nimmer ee&s is geweest met MANUSAMA's opvatting dat
geweld nooit is toegestaan en dat hij verheugd is dat uit
de woorden van MANUSAMA thans blijkt dat ook MANUSAMA nu
inziet dat geweld niet zonder meer moet worden afgewezen.

NOOT rptr.: Voor zover bekend is dit de eerste keer dat
MANUSAMA (en ) openlijk stelt dat hij
zijn standpunt m.b.t. het voeren van geweld
heeft gewijzigd.
Zijn uitlating is gevaarlijk omdat er onge-
twijfeld Molukkers zijn die zijn woorden zulle
uitleggen als een vrijbrief tot het plegen var
geweld.

TS.
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ACD

datum

CO

b.

c
Aan

Betreft

nr.: d.d.

Congres 2̂ -1-76 Oostgaarde

Bijl.:

Uit
navolgende vernomen:

werd op 3-2-?6 het

Qesteld kan worden dat het congres rustig verliep e:
men instemde met het beleid welk werd gevoerd door
de reg. HANUSAMA»
In zijn rede benadrukte MANUSAMA met klem, dat onde
geen vopjataard* geweld mag_wordfin, gebi-nikt bij het
streven naar de R.H.S.
MANUSAMA deed ook een dringend beroep op zijn volge
lingen om toch vooral scheutig te zijn en fors bij
te dragen aan het Nationaal Fonds, omdat de regerin
voor grote uitgaven kwam te staan. Gestreefd wordt
naar een fonds ten bedrage van één n a anderhalf
miljoen gulden.
Voorts deed MANUSAMA een beroep op allen om toch
vooral voorzichtig te zijn in gesprekken met buiten
staanders en zich niet te laten uithoren, omdat re-
kening gehouden moet worden met een groot aantal
spionnen da* onder de Molukkers weridVK.
Tijdens het congres werd nog bekend gemaakt dat de
Pemuda Masjarakat een nieuw Hoofdbestuur had onder
voorzitterschap van
Te vermelden valt nog dat een aantal Molukkers, on-
der wie uit Almelo, v.h. verloop van het
congres recorder opnamen maakte.
Zij werden hierbij niets in de weg gelegd.
Opvallend was, dat tijdens het congres; de bekende

aan de regeringstafel zat.

301A10



datum 0 2 M R T . 1 9 7 6

CO

b / d.

C ( CF ) nr.:

Aan : CF

Betreft : BP-congfres 2*f.l.?6

Bijl.:

Op 5.2.76 werd
vernomen.

het navolgend*

Sprekers waren METIARY en MANUSAMA.
Laatstgenoemde verzocht met klem om in de toekomst nimmer
meer geweld te gebruiken.
MANUSAMA herinnerde aan de inzameling t.b.v. de verdediging
van de l*f terroristen en deed een beroep, hiernaast nog
een zo groot mogelijk bedrag te storten in het Nationaal
Fonds, omdat in de naaste toekomst veel geld nodig zou zijn
voor het uitdragen van het RMS-idee.
Wat het Nat. Fonds betreft wordt gestreefd naar een bedrag
van l a I-J miljoen gulden.
METIARY maakte bekend dat hij uit de Molukken een brief had
ontvangen van het verzet, waardoor dus bleek dat de RMS
gedachte daar nog leeft.
Het congres had een rustig verloop en uit niets bleek dat
men het niet eens zou zijn met het beleid van MANUSAMA.
In tot aal var en circa. 13OO personen aanwezig w. o. opvielen
circa 90 personen uit Leerdam en ifO uit Waalwijk, merendeel
geen MANUSAMA-aanhangers.

MP.
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ACD l.iQfo.oQo
datum 24 »976

CO

b.

nr : d.d.

Aan

Betreft : B. P. congres 7-8-1976 te Moordrecht

Bijl.:

Op het B.P.-congres dd. 7-8-1976 te Moordrecht zijn
geen opzienbarende beslissingen genomen.
METEARÏ blijft voorlopig voorzitter van de B.P.
Over zijn voorgestelde aftreden werd vrijwel niet
gesproken! MANTJSAMA wil hem niet kwijt (laatstgenoem-
de is bang, dat METEABY een eigen groep gaat beginne]
bovendien is er voorlopig geen goede vervanger voor
METEABY te Vinden).
METEAHY's invloed in Assen en Smilde bleek weer vol-
komen hersteld. Er waren veel afgevaardigden uit
Assen op het congres aanwezig.
Over de mogelijke geldverduistering, van HETEABY uit
het F.N. is eveneens niet gerept.
Ook zijn reis naar Parijs is niet ter sprake gekomen
Alhoewel MANUSAHA in zijn rede zou hebben gezegd, da
er iemand? (niet door hem gestuurd) zich bezighield
met zijn buitenlandse contacten.
Eigenlijk is METEABY tijdens het congres vrijwel nie
openlijk aangevallen.

Aan de nieuwe commissieleden stelde de oude
uit Heer de vraag, of zij "als RMS-soldaten aan de
frontlinie" een voorbereid aanvalsplan hadden. Oe
commissieleden hebben hierop geantwoord dat zij
voorlopig een afwachtende houding zullen aannemen.
"Wij zijn nog nieuw".
Overigens bleek duidelijk dat het B.P.-hoofdbestuur
én de kabinetsleden van MANTJSAMA veel vertrouwen
hebben in de resultaten van de commissie.

Het gehele congres is erg snel ve:
lopen. Na elk onderdeel werd gelegenheid gegeven om
vragen te stellen, maar het specifieke -andere jare
soms 3 uur dnrende- discussieonderdeel bleek verval

301A10 - 506622*
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Hierdoor zijn verschillende grieven en plannen
van bepaalde Zuidmolukkers (zoals b.v.
niet ter sprake gekomen.
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/
datum

CO

b.

2 6 A Ü G . 1 9 ^ 5

d.

C ( CFO ) nr- :

Aan :

Betreft •

d.d. L>

BP congres te Moordrecht op 7-8.1976

Bijl.:

Van _ werd
vernomen dat oé de op 7.8/1976 te Moordrecht gehouden
bijeenkomst yan de BP véél kritiek is geweest op het belei<
van 'MANUSAMA' en" JïETIARY.
Eén van de sprekers t.w. uit Assen stelde
aan MANUSAMA de vraag waarom hij zich gedurende de acties'
te Beilen en'Amsterdam ..door de Nederlanders als loopjonge
heeft laten gebruiken. Hij wilde voorts weten of hij zich
hier bij een volgende actie, welke ongetwijfeld zal plaats
vinden als de gesprekscommissie geen bevredigende resultat
oplevert, wederom voor zal lenen. MANTJSAMAheeft de vraag-
steller geantwoord dat er van dwang geen sprake was.
Hij was tot bemiddeling over^gegaan omdat hij zich daartoe
geroepen voelde. Of hij dit in de toekomst wederom zou doe
kon hij op dat moment niet zeggen, dit zou afhangen van
de omstandigheden.
De uit Heer afkomstige (lid van de wijkraad), vond
dat het tijd werd dat MANUSAMA een andere koers ging varen
Hij vroeg of nu het moment niet aangebroken was om steun
te zoeken bij de communisten. uit Slikkerveer v/as
het geheel met eens en gaT""als zijnmening te kennen
dat elke vorm van hulp kan leiden tot de bevrijding van
de Molukken, aangegrepen diende te worden. MANUSAMA deelde
mede geen voorstander te zijn van samenwerking met de
communisten, maar zegde toe e.e.a. in een kabinets-
vergadering naar voren te zullen brengen.

uit Venlo wilde van METIARY weten waar hij zich
als voorzitter van de BP eigenlijk mee bezig hield.
Voor de ex-Knil militairen v/as n.l. nog steeds niets
bereikt. Toen METIARY hem te kennen gaf dat hij meende
toch wel het nodige voor hen te hebben gedaan ontstond er
een felle discussie. Dr- TUTUHATUNEWA (Minister) die zich
er in mengde werd verzocht zich er buiten te houden omdat
hij onder andere omstandigheden dan de Knil militairen
naar Nederland was gekomen.
In zijn slotwoord deelde MANUSAMA mede dat Nederland met
het in h.et leven roepen van de gesprekscommissie, de deur
voor de Z.M. op een kier heeft gezet. -2-
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Vervolgblad nr. -2- bij C-rapport nr.

Actie in v;elke vorm clan ook zou er toe kunnen leiden
dat deze deur wederom gesloten zou v/orden. Hij waarschuwde
derhalve een ieder dat zij, die zich daaraan schuldig zouder
maken, door hem zal v/orden beschouwd als een landverrader.
Hij vroeg de aanwezigen dit in de woonwijken bekend te
Waken..
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datum H SER 197

CO

b. d.

C (

Aan

Betreft

d.d.

1 6 SEP. 197B

Congres Badan Persatuan op 7.8.1976

Bijl.:

Op 16.8.1976 werd
het navolgende vernomen:

Onder meer werd besloten een protesttelegram te zenden t
aan de Minister van Justitie; dit in verband met de
afwijzing van het verzoek de 1*f terroristen in een gevan
genis bijeen te brengen

Tijdens het congres werd het KPK-jaarverslag
behandeld waarin aandacht werd besteed aan de

onbevredigende situatie te Assen en Smilde waar de KPK
besturen zich hebben gedistancieerd van de KPK leiding.

Voorts werd behandeld, het BP-jaaroverzicht

301A10 - 506622*



07JAN.1977

CO

c (
Aan

Betreft

d.d. 0-/~

Het buitengewoon gesloten congres te Capelle dd,
18-1P-1Q76.

Bijl.:

Op 13-12-1976 werd

de vernomen:
het volgei

Het veelbesproken spoedcongres zal nu uiteindelijk
toch op 18 december 19?é te Capelle a.d. IJssel wor-
den gehouden. Het congres zal toegangelijk zijn voor
één of twee leden van iedere B.P.-wijkraad; een jongi
en een meisje uit de jeugdorganisatie in de wijk; en:
ge kerkraadsleden en een vrouw uit de vrouwenorganisi
tie.
Daarnaast zal het hoofdbestuur van de Badan Persatuai
en het kabinet MANUSAl£natuurlijk aanwezig zijn.
Opmerkelijk is dat volgens het programma het kabinet
pas om 15.30 uur op het congres -dat om 11.00 uur
al aanvangt- is uitgenodigd.
Tijdens dit -buitengewoon besloten genoemd- spoedcon'
gres zullen de volgende punten worden besproken:
a. de faciliteitenwet
b. de taal
c. het inspraakorgaan
d. drugs
e. de strijd (Dit programmapunt zal n.a.w. het nieuw

projekt van MBTIARY bevatten).
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ACD

datum

CO

b.

31 JAN.1977

d.

2 8 JAN. 1977C <CFO > n r - : ^ 't / /S ^ d-d

Aan :

Betreft : Spoedcongres te Capelle a/d IJssel 18-12-1976

Bijl.:

Op het spoedcongres te Capelle a.d. IJssel heeft
METIARY in de eerste helft van de middag de diverse
punten t.w. faciliteitenwet (a), taal (b), inspraak-
orgaan (c), drugs (d) en de strijd (e) aan de hand
van zijn programma ter sprake ge-
bracht.
In het door de B.P. opgestelde programma worden de ve:
schillende punten, maar vooral de socialistische wen-
ding van het B.P.-bestuur (onder "soal perdjuangan")
uitvoerig beschreven.

ad. a. Het Zuidmolukse volk staat nog steeds zeer arg
wanend tegenover de nieuwe paspoorten, die zij per
1 januari 1977 kunnen aanvragen. Het B.P. bestuur
(m.n. METIARY) blijft echter bij hun ingenomen stand-
punt, dat door het accepteren van de nieuwe paspoortei
de Zuidmolukse identiteit niet wordt aangetast.

ad. b. In de Zuidmolukse wijken zal weer les gegeven
worden in de Maleise taal.

zal deze lessen coördineren.
Tijdens het congres kon men nog niet tot overeenstem-
ming komen of de oude of nieuwe grammatica van het
Maleis gehanteerd zal worden.

ad. c. Het inspraakorgaan functioneert niet naar be-
horen. De verschillende partijen, die deel uitmaken
van het inspraakorgaan, hebben regelmatig verschil
van mening over allerhande zaken.
Binnenkort hoopt het orgaan een eigen kantoor te
betrekken.

ad. d. Onder jongere Zuidmolukkers wordt een toenemen
druggebruik geconstateerd.
In de verschillende wijken weet men niet goed hoe men
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Vervolgblad nr. _2- bij C-rapport nr.

Geadviseerd werd op bij bekende gevallen zoveel mo-
gelijk de plaatselijke artsen en politie te consul-
teren. De Molukse ouders staan hier echter sceptisch
tegenover.
Dr. TUTÜHATÜNEWA zal op verzoek in de woonwijken een
-in de Maleise taal gesproken- voorlichtingsfilm ver-
tonen.

a,d. e» Na het uiteenzetten (voorlezen uit zijn program
ma) van zijn plannen stuitte METIARY onmiddellijk op
heftige tegenstand.

de voorzitter van de wijkraad uit Eist,
vroeg METIARY waarom hij MANUSAMA niet bij dit punt
had uitgenodigd.
METIARY antwoordde hierop dat hij hier geen kwade
bedoelingen mee had, maar dat dit een B.P.-plan was
en dat hij dit graag kant en klaar aan MANUSAMA wilde
voorschotelen.
Volgens was het plan al kant en klaar en
zou er nu gekozen moeten worden.

de voorzitter van de wijkraad uit Moordrecht
stemde hem hierbij en adviseerde de aanwezigen niet
eerder te beslissen voordat het kabinet MANUSAMA
aanwezig was.
Andere (m.n. uit Smilde en )
mengden zich in deze discussie zodat de chaos complee'
werd.
Na verloop van tijd kwam de ro«p vanuit de zaal om
MANUSAMA, zodat het B.P. bestuur tenslotte genood-
zaakt werd om het congres tot de komst van het kabi-
net uit te stellen.

Om 15.50 uur arriveerden MANUSAMA c.s. en gaf MANUSAM
zijn toespraak. Hij begon zich bij voorbaat te ver-
ontschuldigen dat hij zo nu en dan scherp zou zijn,
maar daar moesten METIARY en het volk zich nietP van
aantrekken.
In principe, zei MANUSAMA ben ik er niet tegen om
steun te aanvaarden van welk volk of land dan ook
maar dan moeten we wet eerst politiek tot een over-
eenstemming zijn gekomen. Onmiddellijk aanvragen van
militaire steun keur ik helemaal af.
Het projekt-METIARY is op zich niet slecht.
Het is mij echter gebleken dat de vertrouwensmensen
in dit projekt helemaal niet "echt" zijn.
Via mi^i advocaat uit Parijs kreeg ik een uitvoerig
rapport over een zekere meneer .
Meneer . blijkt helemaal geen belangrijk functionari
te zijn. Het rapport laat zien dat het een oplichter
is.
Met meneer . heb ik vrijdagmiddag j.l. een onderhoud
gehad. . zei mij dat . onbetrouwbaar was. Hij wil-
de hem echter wel "omturnen" en vroeg mij hoeveel om
dat waard was".
Vervolgens vertelde MANUSAMA dat hij aanvankelijk hel
plan had om zelf naar Parijs te gaan, maar toen hij

Tl o-h T» grip n T* t: ^9k— 3-
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Vervolgblad nr. _^_ bij opMottte-rapport nr.

daaruit zo overduidelijk dat het een oplichterszaak
betrof, dat hij van de reis heeft afgezien.
De verklaring van HANUSAMA werd algemeen geaccepteerd.
Volgens speelde MANUSAMA het ook erg goed.
METIARY was dan ook verslagen.
Hij verklaarde tenslotte dat het volk n.a.v. MANUSAMA
onderzoekingen wel begrepen zal hebben dat er met het
project zal worden gestopt.
Vanuit de zaal werd hem hierop gevraagd of hij wilde
beloven, dat hij zich helemaal van dit projekt gaat
terugtrekken.
Hoewel METIARY dit toezegde wordt hij nog argwanend
door diverse kanten bekeken.

Uit Smilde waren onge^veer 12 jongeren aanwezig

De groep uit Assen (ca. 10 man) stond o.l.v.

Toen MANUSAMA binnenkwam bleef de groep Smilde-Assen
met uitzondering van en de
heel demonstratief zitten en iemand uit de groep zei:
"Kijk daar komst Sinterklaas, ons RMS-idool11.
Noot; Een MANUSAMA-aanhanger uit Eist,

wond zich verschrikkelijk op over het "zitten
blijven" van de Assen/Smildenaren. Hij liep naa
hen toe met onder z'n jas een paraplu, waarmee
hij dreigde alsof het een vuurwapen was. De
dienstdoende KPK-leden hielden hem echter op
afstand.

Toen METIARY na MANUSAMA's redevoering verklaarde te
zullen stoppen zei schertsend: "Dat zegt
hij nu wel, maar wij weten beter".

301A09-521834--69



datum 2 8 JOU 19 7 7

CO

b. d.

5
d d 2 7 JUL1 1977C (CFO ) „r.:

Aan : CFB

Betreft :Eesolutie Badan Persatuan-congres 4.6.1977

Bijl.:

Op 2^.6.1977 werd
vernomen:

Zie bijlage

het volgende
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BADAN PERSATUAN. (RAJAT MALUKU SELATAN)

SECRETARIAAT ALGEMENE ZAKEN - BA2ARSTRAAT 50

R E S O L U T I E

HET KOMGRES VAN DE BADAN PERSATDAN, IK ZITTING BIJEEN OP
4 JUNI 1977 IN CAPELLE aan den IJSS5L.

1. Overwegende,
dat een uitspraak moet worden gedaan over geweld als middel ter verwe-
zenlijking van een bepaald doel, waarvan acties van een groep Zuidmoluk-
kers in de Punt en Bovensmilde voorbeelden zijn;

Gehoord de uiteenzeettingen, verklaringen en standpunten van
- de President van de R.K.S.
- de Voorzitter van de Badan Persatuan
- de woordvoerder van het Crisis-Centrum
- gekozen afvaardiging van Zuidmolukkers uit geheel Nederland

gelet op gedragslijn zoals deze ten aanzien van de vraag "Geweld als
middel" is gesteld in de brochure "Confrontatie met een kwart eeuw
discriminatie van het Zuidmolukse zelfbeschikkingsrecht" gepubliceerd
door de Zuidmolukse voorlichtingsdienst dd.25 april 1975, luidende:

"Geweld als middel?"

Vinden wij het gebruik van wapens, dus van physiek geweld dat er op
gericht wordt de Indonesische bezetting en uitbuiting van ons land
ongedaan te maken, gerechtvaardigd, iets anders is het voor ons als
ballingen hiert te lande. Ons komt het voor dat geweld hier slechts
als "ultimum remedium" toelaatbaar is.
Jarenlange negatie van het Zelfbeschikkingsrecht dat ons volk inter-
nationaal-rechtelijk is gegarandeerd, naast discriminatie in het be-
leid ten aanzien van ons volk met betrekking tot dit recht, het doen
van uitspraken over onze idealen die ons volksgevoelen diep krenken
het al dan niet bewust verkondigen van leugens en halve waarheden over
ons en over de zaak die wij voorstaan, kortom al hetgeen ons wordt
aangedaan en dat ons opstandig zou kunnen maken, mag ons er nochtans
niet toe verleiden om geweld als middel bij uitstek in de strijd voor
de rechten en vrijheden van ons volk te proclameren en de hantering
van geweld aan te bevelen als middel om Nederland en Indonesië tot
politieke bezinning te brengen.
Van gebruik van geweld in deze zin moeten wij ons distanciè'ren niet
in de allereerste plaats omdat wij hiermee de Nederlandse rechtsorde
geweld zouden aandoen, met de gevolgen van dien, maar voornamelijk
omdat gewelddadige acties in bedoelde zin niet steeds goed door bui-
tenstaanders verstaan worden en dan ook mogelijk veeleer weerstanden
tegen onze zaak zouden oproepen dan dat daarmee nuttig effect voor de
z&ak - en daar gaat het om - wordt gesorteerd.
Een andere overweging is dat deugdelijke middelen ontbreken om het ge-
bruik van geweld hier met zodanige waarborgen te omgeven, dat misbruik
kan worden tegengegaan.
Last but not least hebben wij ons althans in beginsel te keren tegen
geweld, ook al omdat het gewennen daaraan gevaren in zich bergt voor
onze toekomst. In elk geval moet vandalisme in welke vorm dan ook
worden afgekeurd, alleen reeds hierom, dat hierdoor de goede naam van
ons volk wordt bezoedeld en de zaak waarvoor wij heten op te komen in
diacrediet kan worden gebracht.

Gelezen de door het Hoofd



Gelezen de door het Hoofd van het Zuidmolukse Crisis-Centrum op 23
1977 afgelegde verklaring, luidende:

"Korte beginselverklaring van het Crisis-Centrum van d« R.M.S.".

"Als Hoofd van het Crisis-Centrum van de R.M.S. betreur ik deze laatste
"gebeurtenis in Bovensmilde en Haren (tussen Assen en Groningen).
"In eerste instantie omdat daarbij onschuldige kinderen, vrouwen en
"kortom burgers betrokken zijn.
"Haar aan de andere kant meen ik te kunnen verklaren, dat ik enig be-
"grip kan opbrengen voor de motivatie die deze jongens tot deze daad
"heeft aangezet.
"Alleen de wijze, waarop deze tot uitdrukking is gebracht, daar kunnen
"wij ons niet mee verenigen. Wij stellen ons daarom beschikbaar, on,
indien zulks van ons mocht worden gevraagd, mede naar de oplossing van
"dit probleem te helpen zoeken".

CAPELLE aan den IJSSEL, 23 mei 1977.-
Het Hoofd van het Crisis-Centrum R.M.8.,

. (w.g.) P.Vf.LOKOLLO.
Vice-President R.M.S.

Is van oordeel, dat deze verklaring in overeenstemming is met bedoelde
gedragslijn. Keurt deze verklaring goed.

Dringt er bij alle Zuidmolukkers personen, groepen en organisaties
ernstig op aan, zich strikt te houden aan meergenoemd gedragslijn*

2, Overwegende voorts,
dat de door de Zuidmokukse politieke leiding genomen besluiten en
aangegeven gedragsregels alleen" dan zo ruim en goed mogelijk worden
gerespecteerd en gevolgd, wanneer deze zijn genomen c.q. gevormd met
in achtneming van geëigende democratische spelregels, dat het ener-
zijds, als gevolg van te zeer eenzijdige en met negatie van democra-
tische regels genomen besluiten en gevormde gedragsregels verklaar-
baar is, dat er personen en groepen zijn, die niet dat respect daar-
voor konden opbrengen als mocht worden verwacht; anderzijds bepaalde
personen en groepen ertoe neigen hun methode van strijd ala de juiste
weg aan te merkon en aan de meerderheid van de Zuidmolukkers op te
dringen; keurt het een en ander af.

Is van oordeel dat de Zuidmolukse leiding zich er ernstig op moet be-
raden, personen, groepen en organisaties zodanig in beleid en besluit-
vorming te betrekken, dat eenzijdig en eigenmachtig optreden en wilo-
opleggiing zo goed mogelijk wordt voorkomen.

Beveelt het instellen van een zo breed mogelijk Zuidmolukse politiek
overlegforum aan.

3» Overwegende,
dat er duidelijke indicaties zijn te onderkennen van spanningen tus*-'
sen Nederlanders en Zuidmolukkers;
dat een waardig leefklimaat met wederzijdse erkenning van eikaars
identiteit van groot belang is. . ,

Dringt met grote ernst bij Zuidmolukse personen, groepen en organisa-
ties op aan te ijveren voor waardige en gezonde onderlinge verhou-
dingen en dito verhoudingen met Nederlanders.

4. Overwegende,
dat er geen aanleiding is om de grondslag (Zuidmolukse Zelfbeschik-
kingsrecht) en het doel (een zelfstandig en menswaardig Zuidmoluks
volksbestaan) van de Zuidmolukse vrijheidsstrijd te verlaten}

is van oordeel, dat de



is van oordeel, dat de Zuidmolukkers er geheel vrij in zijn hun poli-
tieke keuze te bepalen. Wijst elke dwang voor een bepaalde keuze ten
stelligste af.

5» Het Zongres dringt er bij- de Nederlandse regering op aan om de bemid-
delaars (Mevr.Soumokil en Dr.Tan) alle ruimte en steun te geven om de
kwestie "de Punt" en "Bovensmilde" tot een goed einde te brengen.

6. Het Kongres acht het gewenst te verklaren eensgezind op te stellen
achter de president en de regering van de R.M.S.

7» Be s l u i t en.

Het Kongres doet een ernstig beroep op Regering en Parlement:

- te komen tot een concreter erkenning, dat er in Nederland nu reeds
27 jaar lang een onopgelost politiek en volkenrechterlijk probleem
van de R.H.S. bestaat, dat alszodanig om een dito oplossing vraagt;
dat dit beroep gedurende de afgelopen jaren los staat van de huidige
gebeurtenissen.

- zich bewust te blijven van hun verantwoordelijkheid jegens de Zuid-
molukkern in iJederland, die als gevolg van de politiek-historische
blunders van de Nederlandse regering op bevel van de regering naar
llederland zijn getransporteerd.

- Het Kongres brengt tenslotte nogmaals naar voren, dat tussen directe
erkenning van de R.M.S. - dit vragen Zuidmolukkers niet - en onhaal-
baarheid - een standpunt, waaraan in vele kringen in Nederland hals-
starrig wordt vastgehouden - er een scala van mogelijke openingen is,

CAPELLE aan den IJSSEL, 23 mei 1977.-

BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
Namens het Hoofdbestuur,

De Voor

S.METIARY.

De Secretariscis,:' ƒ»

^iutisÂ
>

M.E.A.POETIRAY.
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datum

CO

b.

C (CFO )nr.:?-3ób d.d. ^«?-^

Aan : CFB

Betreft : Persverklaring van het congres van de BP op k juni 19'

Bijl.:

Op 7-6-1977 werd
het volgende vernomen:

Zie bijlage.
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P E R S V E R K L A R I N G

HST KOüGilüS VAH DE BADAÏÏ PERSATUAN II ZITTING BIJEÏÏH OP 4 juni 1977
ET CAPJÜLL2J AM DM IJSSEL

l. Overwegende,
dat een uitspraak moet worden gedaan over geweld als
middel ter verwezenlijking van een bepaald doel, waar-
van acties van een groep Zuidmolukkers in De Punt en
Boven-Smilde voorbeelden zijn;

gehoord de uiteenzettingen, verklaringen en standpunten
van - de President van de R.M.S.

- de Voorzitter van de Badan Persatuan
- de woordvoerder.van het crisis-centrum
- en gekozen afvaardiging van Zuidmolukkers uit ge-
heel Nederland.

gelet op gedragslijn, zoels deze ten aanzien van de
vraag "Geweld als middel" is gesteld in de brochure
"Confrontatie met een kwart eeuw discriminatie van het
Zuidmolukse Zelfbeschikkingsrecht", gepubliceerd door
de Zuidmolukse Voorlichtingsdienst dd. 25 april 1975,
luidende:
"Geweld als middel ?"
Vinden wij het gebruik van wapens, dus van physiek geweld
dat er op gericht wordt de Indonesische bezetting en
uitbuiting van ons land ongedaan te maken, gerechtvaar-
digd, iets anders is hetrvoor ons als ballingen hier
te lande. Ons komt het voor dat geweld hier slechts als
:tultimum remedium" toelaatbaar is.
Jarenlange negatie van het Zelfbeschikkingsrecht dat
ons volk internationaal-rechtelijk is gegarandeerd,
naast discriminatie in hot beleid ten aanzien van ons
volk met betrekking tot dit recht, het doen van uitspra-
ken over onze idealen die ons volksgevoelen diep krenken
het al dan niet bevnist verkondigen van leugens en halve
waarheden over ons en over de zaak die wij voorsta:ua,
kortom al hetgeen ons wordt aangedaan en dat ons op-
standig zou kunnen maken, mag ons er nochtans niet toe
verleiden om geweld als middel bij uitstek in de strijd
voor de rechten en vrijheden va:o ons volk te proclameren
en de hantering van geweld aan te bevelen als middel om
Nederland en Indonesië tot politieke bezinning te brengen.
Van gebruik van gewald in deze zin moeten v/ij ons dis-
tanciëren niet in de allereerste plaats omdat wij hier-
mee de Nederlandse rechtsorde geweld zouden aandoen, met
de gevolgen van dien, maar voornamelijk omdat geweld-
dadige acties in bedoelde zin niet steeds goed door
buitenstaanders verstaan worden en dan ook mogelijk veel-
eer weerstanden tegen onze zaak zouden oproepen don dat
daarmee meer nuttig effect voor de zaak - en daar gaat
het om - wordt gesorteerd. Een andere overweging is dat
deugdelijke middelen ontbreken om het gebruik van geweld
hier met zodanige waarborgen te omgeven, dat misbruik
kan worden tegengegaan.
Last but not least hebben wij ons althans in beginsel te
keren tegen geweld, ook al omdat het gewennen daaraan
gevaren in zich ber^-t voor onze toekomst. In elk geval
most vandalisme in v/elke vorm dan ook worden rifgekeurd,
alleen~reêcTs hierom, dat hierdoor de goede naam van ons
volk wordt bezoedeld en de zaak waarvoor wij heten op te
komen in discrediet kan worden gebracht.



Gelezen de door het Hoofd van het Zuidmolukse crisis-
centrum op 23 mei 1977 afgelegde verklaring, luidende:

"Korte Beginselverklaring van het crisis-centrum van
de R.M.S."

Als Hoofd van liet crisis-centrum van de R.M.S. betreur
ik deze 3,aatste gebeurtenis in .Ooven-Smilde en Haren
(tussen Assen en Groningen).
In eerste instantie omdat daarbij onschuldige kinderen,
vrouwen en kortom burgers betrokken zijn.
Maar aqn de andere kant meen ik te kunnen verklaren,
dat ik enig begrip kan opbrengen voor de motivatie, die d
deze jongens tot deze daad heeft aangezet.
Alleen de wijze, waarop deze tot uitdrukking is gebracht,
daar kunnen wij ons niet mee verenigen. Wij stellen ons
daarom beschikbaar om, indien zulks van ons mocht worden
gevraagd, mede naar de oplossing van dit probleem te
helpen zoeken.

CAPELLB aan den IJSSEL. 23 mei 1977.

Het Hoofd van het crisis-centrum
van de R.H.S.,

JL*W._JLOKOLLO.
VTc~e-Prè"sTdent - R.M.S.

Is van oordeel, dat deze verklaring in overeenstemming
is met bedoelde gedragslijn.

Keurt deze verklaring goed.

Dringt er bij alle Zuidmolukse personen, groepen er-
organisaties ernstig op aan, zich strikt te houden aan
meergenoemd gedragslijn.

2. Overwegende,
dat er duidelijke indicaties zijn te onderkennen van
spanningen tussen Nederlanders en Zuidmolukkers;
dat een waardig leefklimaat met wederzijdse erkenning
van eikaars identiteit van groot belang is.

Dringt met grote ernst bij Zuidmolukse personen, groepen
en organisaties op aan te ijveren voor waardige en
gezonde onderlinge verhoudingen en dito verhoudingon met
Nederland.

3. Overwegende,
dat er geen aanleiding is om de grondslag (Zuidmolukse
Zelfbeschikkingsrecht) en het doel (een zelfstandig en
menswaardig Zuidmoluks volksbestaan) van de Zuidmolulcse
vrijheidsstrijd te verlaten.

is van oordeel, dat de Zuidmolukkers er geheel vrij in
zijn hun politieke keuze te bepalen. Wijst elke dwong
voor een bepaalde keuze ten stelligste af.



1. Het Kongres doet een ernstig beroep op Regering en
Parlement
- te komen tot eon concreter erkenning dat er in
Nederland nu reeds 27 jaar lang een onopgelost poli-
tiek en volkenrechtelijk probleem van de H.II.S.
bestaat dat als zodanig om een dito oplossing
vraagt;
dat dit beroep gedurende de afgelopen jaren los
staat van de huidige gebeurtenissen;

- zich bewust te blijven van hun verantwoordelijkheid
jegens de Zuidmolukkers in Nederland die als gevolg
van de politiek-historische blunders van de Hedor-
landse Regering op bevel van de Regering naar
Nederland zijn getransporteerd;

- Het Kongres brengt tenslotte nogmaals naar voren
dat tussen directe erkenning van de R.M.S. - dit
vragen Zuidmolukkers niet - en onhaalbaarheid -
een standpunt, waaraan in vele kringen in Nederland
halsstarrig wordt vastgehouden- er een scala van
mogelijke openingen is.

Capelle aan den IJssel, 4 juni *77,

J3adan Persatuan.



Dit stuk bestaat uit 3 blz.

Behoort bij brief no. 13̂ 7-009

Bijlage: 1

Ex.no.: 7

Zuidmolukse notities

Jaarcongres van de Badan Persatuan

Gedurende het weekend van 13 en 14 augustus j.l. heeft de

Zuidmolukse eenheidsbeweging Badan Persatuan (B.P.) zijn

jaarlijkse congres gehouden.

Op de agenda stond ondermeer het kiezen van een nieuw

hoofdbestuur. Deze verkiezing is echter verschoven naar

een over enige maanden bijeen te roepen buitengewoon congres,

omdat onder druk van de talrijk aanwezige jongeren besloten

werd de leeftijdsgrenzen voor het actieve en passieve kies-

recht binnen de B.P. te verlagen. De jongeren krijgen nu

meer mogelijkheden om hun candidaten naar voren te schuiven.

Een voorstel van het hoofdbestuur van de B.P. om een "Poli-

tiek Forum" in te stellen

werd met grote meerderheid aanvaard,

hoewel ook daarbij van de zijde van de jongeren critiek werd

geuit. Openlijk werd in twijfel getrokken of het "Kabinet

MANUSAMA" zich in de toekomst iets gelegen zal laten liggen

aan de uitspraken van het "Forum".

De B.P. zal verkiezingen organiseren voor de samenstelling

van het "Politiek Forum".

Van het optreden van Ir. MANÜSAMA is een kalmerende invloed

uitgegaan op vooral het jongere deel van de congresdeelne-

mers.

- 2 -
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Tjjdens de eerste congresdag heeft hij gewag gemaakt van de

mogelijkheid dat hij gehoord zal worden door de "Subcommissie

voor Internationale Organisaties" van het Amerikaanse Huis

van Afgevaardigden. Hij zal trachten te bewerken, zo hield

hij het congres voor, dat deze commissie een onderzoek gaat

instellen op de Molukken naar het gedrag van de Indonesische

overheid.

Daarnaast maakte hij - tot grote verassing van zijn gehoor -

de inhoud bekend van zijn correspondentie met de leider van

een verzetsorganisatie op Atjeh. Deze heeft de "regering*1

' van de R.M.S. uitgenodigd haar zetel naar Atjeh te ver-

plaatsen.

Noot: De waarde van deze uitnodiging wordt dezerzijds niet

hoog geschat. Wij beschikken niet over aanwijzingen

omtrent het al of niet bestaan van een verzetsorgani-

satie op Atjeh.

Voorts lijke een succesvol samenwerken van Molukkers

en de bewoners van Atjeh niet erg waarschijnlijk op

grond van hetgeen zich in het verleden tussen beide

bevolkingsgroepen heeft afgespeeld.

Er bestaat verder twijfel of de leider van de verzets-

organisatie zelf wel op Atjeh verblijft.
r

Na afloop van de eerste congresdag heeft Ir. MANÜSAMA een

gesprek gevoerd met een delegatie van Zuidmolukse jongeren,

voor het merendeel afkomstig uit Assen en Bovensmilde. Ver-

nomen werd dat daarbij op openhartige wijze gediscussieerd is.

Deze informele bijeenkomst zou door de jongeren positief zijn

gewaardeerd.

Samenvattend mag gesteld worden dat het Molukse "establish-

ment" tijdens dit congres het gezicht niet heeft verloren.

- 3 -
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De aanwezige Zuidmolukse jongeren blijven critisch, doch de

indruk bestaat dat bij hen enig begrip is gekweekt voor de

huidige opstelling van de ouderen.

Voor de op het congres aangenomen resoluties moge worden

verwezen naar de bijlage»

19-8.1977



De Badan Persatuan in haar Congres te Assen bijeen op

augustus 1977

Overwegende,

- dat de Zuidmolukse kwestie in de voornaamste plaats is een

politieke kwestie; een kwestie van het Internationaal-

rechtelijk erkende Zuidmolukse Zelfbeschikkingsrecht; het

Recht van het Zuidmolukse volk op een zelfstandig bestaan;

het Recht van genoemd volk op behoud van eigen identiteit

en mitsdien om een dito oplossing vraagt,

- dat, m.b.t. genoemd Zelfbeschikkingsrecht én Nederland,

én Indonesië', als mede-ondertekenaars van bedoeld Interna-

tionaalrechtelijk accoord, medeverantwoordelijkheid dragen,

- dat het tot heden gevoerde beleid, instede van te leiden

tot een politieke oplossing van bedoelde kwestie, c.q« tot

bevordering van het behoud van de Zuidmolukse identiteit,

veeleer van dien aard is geweest dat daaruit zeer onge-

wenste repercussies zijn voortgekomen,

- dat tussen directe erkenning van de R.M.S. - en de zoge-

naamde onhaalbaarheid - een standpunt waaraan de Nederlandse

Regering met opvallende krampachtigheid vasthoudt - er een

scala van mogelijke openingen is,

- dat tot op heden geen of althans onvoldoende mogelijkheden

zijn geschapen voor Zuidmolukkers om hun politieke gevoelens

en verlangens directer te doen doorklinken in het Parlement

en in politiek bestuurlijke organen van provincie en gemeente,

dat zulks, enerzijds gelet op de aard en de ernst van de pro-

blematiek dienstig voorkomt, anderzijds gelet op de medever-

antwoord elqkheid van de Nederlandse Regering m.b.t. deze

problematiek iets is wat voor zichzelf behoort te spreken,

besluit,

er bij de Nederlandse Regering ernstig op aan te dringen

j
r'
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- de tot nu toe geboden hulp aan het dictatoriale regime van

Indonesië te staken,

- zich bewust te blijven van haar verantwoordelijkheid jegens

Zuidmolukkers in Nederland, die als gevolg van politiek-

historische blunders van de Nederlandse Regering op haar

bevel naar Nederland zijn getransporteerd,

- te komen tot een beleid ter versteviging en bevordering

van het behoud van diverse aspecten van de identiteit van

de Zuidmolukse bevolkingsgroep als culturele minderheid,

- en, op grond van het bovenstaande, alsmede ter integrale

behartiging van de Zuidmolukse problematiek - gelet met

name op het feit dat het nu bij de formatie van een nieuw

Nederlands kabinet zeer opportuun is - te komen tot de

instelling van Staatssecretariaat voor Zuidmolukse aange-

legenheden.

Overwegende,

- dat de Zuidmolukse volksgemeenschap - zulks gelet op de

ernstige gebeurtenissen in de laatste tijd - thans doende

is zich te heroriënteren en te bezinnen op het totstand-

brengen van een zodanige nieuwe ordening, t.w» de Zuid-

molukse Regering in ballingschap, het gekozen Hoofdbestuur

van de Badan Persatuan, het nieuw in te stellen politiek

overlegforum van in het bijzonder jongeren, teneinde bij te

dragen tot een oplossing van de gehele problematiek die

tot ongewenst repercussies heeft geleid,

besluit,

- er bij de Nederlandse Regering aan te dringen op respectering

en toekenning van gezag aan genoemde ordening.

Badan Persatuan (R.M.S.)

Assen, 14 augustus 1977.



AC D

datum

CO

b.

SEP. 197 7

d.

C ( CFO) nr.: ~3^ \

Aan : CF

Betreft : President MANUSAMA

d.d.

Bijl.:

Van werd op 28-7-7?
het navolgende vernomen:

Doordat de anti-MANUSAMA-jongeren nog niet over vol-
doende invloed beschikken (te kleine aanhang; niet
aaneengesloten zijn) ligt liet niet in de verwachting
dat op het a.s. congres 13/1^«8 een ander zal worden
gekozen in de plaats van MANUSAMA*
Mocht onverhoop toch een tegenkandidaat over meer stem-
men «»i gaan beschikken; dan zal MANUSAMA zich er op
beroepen dat de stemming geen juiste afspiegeling is
omdat het volk in de Molukken hun stem niet kunnen uit-
brengen en hij dus als president zal aanblijven.

301A10 - 506622*
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ACD

datum

CO

b. d.

d.d.C ( CFO) nr.:

Aan : CFB

Betreft : Congres 13/11* augustus Assen

Bijl.:

Het congres van de Badan Persatuan, dat op 13 en 1̂
augustus j.l. in de kerk in de Molukse wijk I in Assen
werd gehouden, heeft een zeer rustig verloop gehad.

Tegen alle verwachting in, is men niet aan de verkie-
zing van een nieuw kabinet toegekomen en is er vrij-
wel geen commentaar geleverd op het beleid van MANÏÏSAHA.
T.a.v. dit laatste punt werden wel enkele opmerkingen
gemaakt door de heer uit Bovensmilde

, maar aangezien deze duidelijk
"onder invloed" was, werd hier geen aandacht aan ge-
schonken.

Verder was de stemming erg lauw. Er werden - tussen de
toespraken door - erg veel psalmen gezongen. Tijdens de
pauze hielden tamelijk veel Molukkers het voor gezien
en vertrokken naar huis.
De opkomst op zondag zou klein geweest zijn.

Het nschaduwn-congres van de jongeren in Pattimura is
niet doorgegaan. Vel heeft een aantal Molukkers op
zaterdag het gebouw "bezet".
Noot: Mogelijk om het congres te boycotten, aangezien in
Pattimura het eten voor de congresgangers zou worden be-
reid.
E.e.a. werd vrij gemakkelijk opgelost door bij "familie"
te gaan eten.

301A10 - 506622*



datum 23 SER 1977

CO

b. d.

C(CFO)nr . : W-/ /^/V d.d.

Aan :

Betreft : BP-congres 13 en Hf augustus 1977

B3.SO.fCT

Bijl.:

Op werd
het yolgende vernomen:

A. Voor de negen openvallende plaatsen in het hoofdbestuur
van de BP i.v.m. het reglementaire aftreden van de helft
van het bestuur, hadden zich 2k personen kandidaat ge-
steld.
Op het op 13 en *\k augustus gehouden BP-congres is echter
door de jongeren o.m. bezwaar gemaakt tegen de leeftijds-
grens van 30 jaar voor verkiesbaarheid. I.v.m. nog op te
stellen nieuwe kriteria waaraan de kandidaten moeten vol-
doen, is de verkiezing verschoven naar een volgend congres
dat over enkele maanden zal worden gehouden.

B. Op het congres is wel formeel besloten tot het instellen
van een Politiek Forum dat uit 15 tot 17 personen zal be-
staan.
Twaalf leden zullen worden gekozen door de drie daèrahs
(3 x k). Daartoe zullen de drie daerah-vertegenwoordigers
in het BP-bestuur binnenkort verkiezingen organiseren in
hun district. De k daerah-vertegenwoordigers zullen van-
uit hun district gesteund en gevoed worden door een nog
eveneens te verkiezen groep van 15 personen.
Welke taken het PF zal krijgen, moet in feite nog volle-
dig worden vastgesteld.
Dit nieuwe lichaam zal zelf zijn werkzaamheden moeten
afbakenen. In kringen van BP- HB-leden wordt het PF voor-
al gezien als een uitlaatklep voor de onlustgevoelens
die vooral bij veel Zuidmolukse jongeren leven.

C. Op het congres, dat vooral in het Algemeen
Dagblad uitstekend is verslagen heeft MANUSAMA aangekon-
digd dat hij binnenkort de nieuwe samenstelling van zijn
kabinet zal bekend maken.
Volgens bron heeft MANUSAMA de BP gevraagd kandidaten
voor ministersposten te noemen; in dat verband zou
uit Rotterdam genoemd zijn, iemand die economie gestu-
deerd heeft en thans werkzaam zou zijn als notaris of

-P-
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Vervolg blad nr. 2 bij C-rapport nr.

kandidaat notaris.

D. Op het congres waren £ 300 personen aanwezig. 150 van
hen waren kiesmannen. De overige personen, in hoofd-
zaak jongeren, waren spontaan gekomen.

E. liet zich nogal sceptisch uit over de mededelingen
van Ir. MANUSAMA over de erkenning van de RMS door de
Republiek Atjen. Naar zijn oordeel zag het briefpapier
van Sultan di TIRO er indrukwekkend uit, maar het leek
hem wat moeilijk vast te stellen wat de Republiek Atjeh
werkelijk voorstelt. Een vestiging van de RMS op Atjeh,
E*als de Sultan heeft aangeboden, zag nog niet bin-
nen afzienbare tijd gerealiseerd.
Volgens is di TIRO een oude vrieiövan MANUSAMA.

F.

G. De Pers heeft de opening van het BP-congres mogen meema-
ken; daarna werd hen verzocht de zaal te verlaten.
Op zondag 1^ augustus hebben MANUSAMA en een pers-
conferentie gegeven om de resultaten van het congres mee
te delen.

E. Na afloop van de eerste congres-dag zou Ir. MANUSAMA nog
een gesprek van enige uren hebben gehad met een groep
jongeren, vooral afkomstig uit Assen en Bovensmilde, doch
ook uit andere delen van het land.
Niet bekend werd wat daar is besproken.

301A11



ACDSM
datum 2 3 S E P 1 9 7 7
co

b. d.

Aan

Betreft

dd 2 3 SEP. 1977

B.P.-congres te Assen 13/14 augustus 1977

Bijl.:

Op zaterdag 13 augustus om ca. 14.00 uur begon het
congres van de Badan Persatuan in de Molukse kerk
in Assen.
Deze 1e congresdag duurde tot circa 22.00 uur.
Naast het kabinet van de R.M.S., het hoofdbestuur
van de B.P. en een aantal genodigden, waren er nog
ca. 230 aanwezigen in de kerk.
Deze congresdag heeft een weinig interessant verloop
gehad. MEïlARY deed verslag van de activiteiten van
de B.P. Ook gaf hij een financieel verslag. Daar-
naast waren er de verslagen van (KPK-jaar
overzicht-gijzelingsacties-begrafenis) het verslag
van het crisiscentrum-Capelle, o.a. over de contacte
met Van AGT.

Opvallend was wel, dat 1) MANUSAMA niet
wezenlijk was aangevallen over zijn beleid.
Wel heeft MANUSAMA geïnterumpeerd toen
deze aan het woord was, met een opmerking in de
trant van "wij zijn geen kleine kinderen meer", maaz

zou daarop gesteld hebben dat
zich rustig moest houden., 2) er geen verkiezingen
zijn gehouden, maar dat deze zijn verschoven naar
een later tijdstip, (september/oktober).
Men heeft dit gedaan om de jongeren een grotere in-
breng te kunnen geven. Het ligt nu in de bedoeling,
dat de komende weken in alle wijken de jongeren gaai
vergaderen, waarna elke wijk 3 kandidaten zal lever»
voor de verkiezingen (zowel voor het kabinet als hei
B.P.-bestuur).

-2-
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Vervolgblad nr. _ - b'J C-rapport nr.

Deze kandidaten zullen aan het congres worden voorge-
steld, waarna dan de verkiezingen kunnen plaatsvinden
Men hoopt e.e.a. in anderhalf I twee maanden te kun-
nen realiseren.

301A11



b. d. '

c (QFO
Aan

Betreft

d-d 'J 4 OKT, 1977
CFK)

Congres van de Badan Persatuan te Assen

Bijl.:

Op werd
volgende vernomen:

het

Op zaterdag 13 augustus en zondag 1*f augustus vond in het
kerkgebouw in de Zuidmolukse woonwijk te Assen het jaar-
lijks congres plaats van de Zuidmolukse eenheidsorganisatie
de Badan Persatuan.
De opkomst was zeer groot ( 300 §. kOO personen!
De hele kerk tot de gangen en balkons toe was bezet. Op-
vallend was het grote aantal jongeren. Ook niet BP-leden
waren aanwezig, waaronder : en het meisje
uit Moordrecht.
De pers werd alleen toegelaten bij de openingsceremonie.
Voor het congres aanving liet de Zuidmolukse gemeenschap
van Assen een circulaire rouleren, waarin z±-j haar grieven
kenbaar maakt^ tegen dit congres . Volgens
bron blijkt hieruit de tanende macht vaq Ds. MECIARY in
zijn eigen woonwijk.
Het congres werd geopend door de voorzitter van de B.P.,
Ds. METIARÏ. Hij voorspelde de aanwezigen dat het ditmaal
een zeer moeilijk congres zou worden. Vervolgens gaf hij
een uiteenzetting over de diverse zaken waarvoor de BP
verantwoordelijk is.
Na BETIARY kwam aan het woord.
Dez"e gaf een kasoveVzicht van het Fonds Nasional. Hieruit
bleek voor het boekjaar 76/77:
Totale inkomsten ƒ 338991,-
Totale uitgaven ƒ 223766,- .

Saldo ƒ 115225,-

Positief verschil van ƒ 35.0OO,- in ontvangen contributie.
Aan een projekt B,P. (volgens het Vietnam projekt) is
ƒ 35-800,- uitbesteed.
Aan activiteiten van de regerifcî  MANUSAMA: ƒ 70.6̂ 9,-
De ex-RMS-advocaat Mr. heeft in '?6 nog een nabe-
taling van ƒ 57.1̂ 4,- ontvangen.

-2-
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Vervolgblad nr. _2- bij C-rapport nr.

Na mocht een overzicht geven van de
activiteiten van de KPK.
Van diverse wijkraden had hij klachten en vragen ontvangen
over het functioneren van de KPK na het kamerdebat overjrf
de ordedienst.
Volgens kan men voorlopig op de oude voet voort-
gaan. Uniformen dragen moet echter vermeden worden. In
welke vorm de KPK zal worden gegoten, hangt af van de of-
ficiële brief, die men verwacht van het Min. v. Justitie
waarin zal staan hoe de ordediensten exact zijn verboden.
Verzoeken van de plaatselijke politiekorpsen moet men in-
dien mogelijk inwilligen.

Vervolgens sprak de kepala negara, MANUSAMA, de aanwezigen
toe. In zijn inleiding deed hij nogal schamper over de
kritiek op zijn beleid, welke hij met name van de Molukse
jongejm uit het Noorden te verduren had gekregen.
Nogal sarcastisch sprak hij over de diverse jongerenorganisi
ties, die als paddestoelen uit de grond verschenen. Om aan
te tonen dat de kritiek op ajn persoon ongegrond was, deed
hifl uit de doeken wat hij de laatste tijd gedaan had:
1e. Een drietal bestuursleden van Pemuda Masjarakat is door

hem naar Londen gestuurd om daar besprekingen te voeren
met . Deze zou zich op internationaal
terrein inzetten voor onderdrukte volkeren in de wereld
Het resultaat van het gesprek van de drie met ,
kwam tijdens het congres niet geheel uit de verf.
Verder hadden de drie PM-leden een verklaring afgenomen
van mevr. , wiens man op Buru gevangen aau zit t ei
Mevr. _werkt volgens voor Amnesty Interna-
tional.

2e. Vervolgens verklaarde MANUSAMA dat hij enige weken gele
den twee Zuidmolukkers (op hun verzoek werden geen name:
genoemd) naar de USA had gestuurd om daar in contact te
treden met leden van een subcommissie van het Huis van
Afgevaardigden, welke onder leiding staat van Donald

en die zich bezig-houdt met de mensenrechten
Getracht zal worden om via deze commissie een onderzoek
op de Molukken te bewerkstelligen. MANUSAMA was erg
positief over het resultaat van het bezoek van zijn
mensen aan de USA. Voorlopig was het editer nog hoopvol
afwachten.

3e. Als deide punt las MANUSAMA een verklaring voor van de
"regering in ballingschap van Atjeh". Deze verzetsbe-
weging wordt aangevoerd door de vorst

een oude vriend van MANUSAMA. In de verklaring
"erkende de KMS en nodigde de EMS-regering uit
om haar zetel te verplaatsen naar Atjeh. (Volgens
zit achter in New York).
Door de meeste aanwezigen werd deze Atjeh-verklaring
zeer goed ontvangen.
Men vond dit een onverwacht goed resultaat van MANUSAR.

*fe. Om vooral de jongeren een kans te geven hun grieven ken
baar te maken, stelde MANUSAMA de instelling van een -3
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politiek forum voor.
Dit forum zou moeten bestaan uit één landelijk forum
(15 leden waarvan 3 blijvend), drie landelijk forums
(per daerah, minimaal bestaande uit 15 leden) en daaron-
der nog verscheidene plaatselijke forums.
Om zitting te kunnen hebben in het forum behoeft men
geen lid van de B.P. te zijn. Het is niet aan leeftijd
gebonden. Een zekere opleiding en ervaring wordmnrer-
eist. Het zitting hebben wordt verbonden aan een eedaf-
legging.
Over dit politiek forum werd tijdens de rondvraag op
het congres veel gediscussieerd. Vooral jongeren uitten
kritiek en eisten enige bedenktijd, om zelf na te gaan
hoe het politiek torum zou kunnen fungeren.
De vraag van Ŝ.P.P.R.M.S.) welke waarde
het kabinet MANUSAMA aan voorstellen van dit politiek
forum zou gaan hechten, werd door MANUSAMA weggepraat.
("Het politiek forum zou immers nooit met voorstellen
komen waar het kabinet niet achter zou staan").
Staande het congres werd uiteindelijk besloten om het
politiek forum in te stellen, doch pas bij het congres
in oktober te installeren. De verschillende daerahhoofd*
kregen opdracht in hun gebied de verschillende jongeren
aan te trekken.

5e* Tenslotte maakte de kepala negara bekend dat hij zijn
kabinet ontbonden had, maar dat hij nog geen nieuwe
leden bekend kon maken*

MANUSAMA werd gevolgd door , die een verslag gaf
van de activiteiten van het Zuidmoluks Crisiscentrum tij-
dens de gijzelingen.

Aanvankelijk stonden er B.P.-verkiezingenop liet programma.
Hierover ontstond echter grote onenigheid. Re/eds voor het
congres was bekend (zie bBiefjongeren van Aesen) dat de
jongeren uit het Noordèn^dweinet passieve/als actieve
kiesrecht wilden verlagen. Ook bestond erygroot verschil
van mening over enkele voo^telde kandidaaefeje.a. de van
pro-Indonesische gezindheid verdachte en Benny

. Verder vond men dat ICCAN-bestuursleden niet
tegelijkertijd B.P.-bestuurslid konden zijn.
Al met al reden genoeg voor een kerk vol Zuidmolukkers om
geweldig te bakkeleien en uiteindelijk niets te beslissen.
De verkiezingen werden uitgesteld tot een congres in okto-
ber. Intussen zal het huidige B.P.-bestuur nagaan of de
leeftijd van het actief en passief kiesrecht verlaagd kan
worden.

In de rondvraag kwamen behalve de reeds genoemde zaken nog
enkele problemen t.a.v. RMS-voorlichting faciliteiten paspo
ten etc. ter sprake. Een opmerkelijke vraag werd door

uit Zeeland gesteld. Hij was er achter gekomen dat
kinderen van Zuidmolukse ouders, die in Nederland geboren
waren, automatisch het Nederlanderschap verkregen.

verzocht het B.P. bestuur of zij vroegtijdig wilde
regelen, dat er voor Zuidraolukkas een uizondering zou -k-
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worden gemaakt. Zij stellen geen prijs op deze nationaliteit

De kritiek op MANUSAMA tijdens het congres van de jongeren
was minder dan verwacht. Deze jongeren kregen hier-
voor echter een speciale gelegenheid. Na de eerste congres-
dag, welke om 10.00 uur werd beëindigd, gaf MANUSAMA. hun
de kans om tijdens een koffietafel hun grieven jegens hem
kenbaar te maken. Velschillend^Zuidmolukse jongeren uit
het Noorden

maakten van
deze gedegenheid gebruik.
Ook en enkele Zuidmolukse jongeren uit Waalwijl
en Oostgaarde waren aanwezig.
Deze jongeren verweten MANUSAMA zijn negatieve houding tij-
dens de gijzelingen. Ze gaven hem zelfs de schuld van de
akties: "U doet immers niets meer voor de RMS". Deze trein-
kapers wilden U laten zien, dat zij nog steeds iets voor de
RMS over hebben. En wat doet U? U erkent ze niet eens als
Uw eigen jongeren terwijl hun ouders altijd trouwe BP-leden
zijn geweest".
Verder verweten ze MANUSAMA dat hij op dictatoriale wijze
regeerde. Alleen jongeren, die hij graag mocht, stuurde
hij op pad. Andere Zuidmolukse jongeren werden daar nooit
in gekend. Dat MANUSAMA de Zuidmolukse jongerenorganisatie
Pemuda Masjarakat nog steeds een hand boven het hoofd hield
vonèen ze een schande. "PM vertegenwoordigt immers niemand
meer".
Tenslotte wezen ze MANUSAMA op de goede resultaten van zijn
opponent TAMAELA.
Ze klaagden echter over de merkwaardige acties van de B.P.*-
voorzitter METIARY.
MANUSAMA heeft de jongeren nogmaals voorgehouden, dat ze
wel veel kritiek hadden maar dat zij als semi-intellectuele:
nog geen concrete dingen voor de RMS gepresteerd hadden.
Hij had daar tenminste nog niets van gezien.
"Maar" stelde hij,"als jullie zoveel kritiek hebben, neem
dan zitting in het politiek forum, dan kan erover gesproken
worden".
Ondanks alle kritiek vond Xdat dit onderonsje van
MANUSAMA met de jongeren uit Noorden tot meer wederzijds
begrip heeft bijgedragen.

De tweede dag van het congres beètond uit een kerkdienst
en het voorlezen van een resolutie
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datum H OKI 197 7

CO

b. d.

«w. 1 * OKT. 1977C ( CFO ) nr.:

Aan : CFB

Betreft : Congres Badan op 13/1^ augustus 1977

Bijl.:

— Op 17-8-1977 werd documentatie
verkregen, betrekking hebbende op genoemd congres.
Zie bijlage .
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Koncj'..-i_a '..i.v.'an PfirE.-itt.Kin r'.i!. 13 en V* aug. 1977.

f'
Hoi; kongres dat momenteel in Ap,&;-jn tuoi-i't gehouden i;; togen <!R uitdrukkelijke

unl van de Zuidmoluksa gt.-rriecr.sch :p (ra jat) alhier.

Dit heeft slechts kunnen gebeuren vnnucgc het f rit '.'.«-. t ('én enkeling - de

ketuo R. P. - de uül van r' R meordr rhcji ;'• naast zir.h ncjurJr.gt.

'Hot congres op zic.h7D.lF~ ir, uol.jr.n;? ('e afvaardiging uit A s o G n niet een congres

uaar hot volk netift inspraak cp henf t . De agendapunten zijn pas 2 dagen geloden

bekendgemaakt. Hoti kunncm n R aFgpvra'Tiügr'Rn r.' a n nog m G t. hot Zuidmoluksse volk

terplaatsn ovtr f jCi:c L-c) anqrijkr: punten rugqcapraak houden?

Is er überhaupt ruggc-;sprüak mc3t -.l£ cidhtcrban gehouden?

Worden u.1 i j v/nor uol.'ongsn feiten ncatcld? (medcvegnenr-chftp , ,« . .»)

Dezo gnng vnn zaken is naar onze r.pning volstrekt onaanvsari.'baar»

t/c stellen r!rjü rorn voor ;:'.u7E ontuikkcling nntnitl.iGl.l. ijk c t.' n halt toa te roepen.

Ten Eicnzien unn bc-f.ba.lc'R op h t j nc ' c f » zijnrïi? vcrnndc; i'ir.gon - verjonging binnen

do F.inéan Psr^cturm, hc. L vos' ircin v^r rion politieki'2 fovui f i menen uiij dat rte:<c

dan prss dnorqcwuior:' k ü n n F; n uurden, na rsen o n d o x z c c k voora f onder de B, P,

sanhanp luat. eon ten cianripfer v^r, t :ovcns tcande V6rant 'e r : ngcm t! e merkelijke

behoefte ir.. ^Tij cj-. J^h^ i' a_f_. . , . . ,

"Do pc;rc-ir.hi;kfri -'.-'• 1 1. .rak'1 ir. t v L UK .1 ir.tjp] i c:hi,o bronnen oer, c r i? i-, t i u van

buitor.,",r . (ü.-UK-.r. L-r ?????)

f.ursunr. O

Doze uerkicxing ir. o ui. cmc'cr slle omstandighedfin v c r s c. ! n VB TI u o r d e n en vjel

om c'e volgende- redentnj
• . i

xjordt sr gokozun?

Op het congres u o r cl t dit pas bekendgemaakt,

Dit houdt in dat c!o informatie omtrunt de kandidaton - minimaal ist

bijv: — »npacitf.;i t j

— sVholJng;

-- djiwa terhndap pcrdjuangan;

— porasah'n bangsa;

.̂— betrouwbaarheid,

Uij stolle8i''rl3f!rom von?;

Ui ty CB r i ge informatie van da kanr'insten ugoraf ,

Uillen ue verjonging binntn rie t c p van de ;?P, dnn ral c!c lefif tijdsgrens

van de kandidaat von !30 naar 23 jaar terug moeten worden gebracht.

Wat betr&Ft de leeftijd van do kiesmannen, dpr'e y-^n 3S naar 21 jaar tsrug

te brengeei' (Uijziging reglement).

Utusan fissen.
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C ( CFO)nr..

Aan

Betreft :

Bijl.:

d.d.
CFB

B.P.-congres

V. w. b-, het verloop van het congres deelde bron mede dat
hst er goed heeft afgebracht.

gs.TIETIARY heeft daarentegen moeten ervaren dat het meren
deel van de afgevaardigden het niet eens was met zijn be-
leid. M. b. t. de verkiezingen eiste men van hem dat:
a. de leeftijd van de kandidaten voor het HB van de BP

zou worden teruggebracht tot 25 jaar;
b. de kiesgerechtigde leeftijd wordt teruggebracht tot

21 jaar;
c. de namen van de kandidaten drie weken voor de verkie-

zingen bekend worden gemaakt;
d. leden van de T AM AELA- groepering uit te nodigen het

congres bij te wonen, echter zonder stemrecht.

N. a. v. deze eisen heeft MEIARY de verkiezing uit moeten
stellen tot 15 oktober a. s.
Naar had horen verluiden had het congres het aftre-
den van het HB geëist als niet op eerder gestelde eisen
was ingegaan.
Hij acht het niet uitgesloten dat e. e. a. alsnog 15 okto-
ber a. s. zal gebeuren.

Over het nieuwe door MANÜSAMA te vormen kabinet is nog
weinig bekend.

GW.
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datum

CO

b.

22MEI197S

d. ^

C (CFO ) nr.:

Aan

Betreft

d-d- 2 2 ME 11978

: B.P. -congres - 1 april 1978 - Moordrecht

Bijl.:

Op 1 april j.l. werd in Moordrecht het Congres van
de Badan Persatuan gehouden.
Het programma zag er ongeveer als volgt uit:
11.00 uur - Openingswoord van de voorzitter van de

B.P. Ds. METIARY.
- Uiteenzetting over de Tegen-Nota van het
Kabinet MANUSAMA en de Tegen-Nota van
de Badan Persatuan

- gelegenheid tot vragen stellen
- toespraak van Ir. MANUSAM, o.a. over het
door hem gevoerde beleid»

- gelegenheid tot vragen stellen
- persconferentie (om ca. 16.00 uur)
- verkiezing nieuwe leden voor het hoofd-
bestuur van de B.P.

18.00 uur - sluiting.

Dit B.P.-congres was hoofdzakelijk georganiseerd
voor de verkiezing van de nieuwe leden voor het
hoofdbestuur van de B.P., aangezien men daar tijdens
het vorige congres in augustus 1977 in Assen niet
aan toe gekomen was.
Naast deze verkiezing had men dan tevens de gelegen-
heid om enkele lopende zaken te bespreken.
Deze "lopende zaken" waren echter van een dermate
grote importantie (o.a. door het uitkomen van de
Nota's) voor de Molukse gemeenschap, dat men bij het
bespreken daarvan zeer duidelijk tijd te kort kwam.
Verscheidene organisaties (PM en SPP bv.) en ook
een groot aantal wijkraden hebben geen mogelijkheid'
gehad om hu*n mening te uiten dan wel om vragen te
stellen.

-2-
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Enkele reacties op de Nota van de Nederlandse rege-
ring:
Men betreurt de "leugenachtige taal" in deze nota.
De kloof tussen Nederlandse regering en Molukkers
is daarmee nog groter geworden. "We worden als een
vod behandeld". Er is al genoeg over ons gelogen",
"De vernedering was nog niet groot genoeg", etc.
De tendens van het geheel: Wij moeten onzelf be-
schermen/Wapenen" tegen een dergelijk standpunt van
de Nederlandse regering en ongeacht welk beleid die
regerig ook voert, doorgaan met de strijd om ons
streven te realiseren.
Buitenlandse politiek

In dit kader werd door het congres van MANUSAMA
geëist, dat er een actievere buitenlandse politiek
gevoerd moet gaan worden. Stem uit het congres:
"Ga naar het buitenland. Wij betalen wel".
In dit verband is er gesproken over het oprichten
van een nieuw Fonds, naast het bestaande Fonds Nasi
nal, dat dergelijks en andere activiteiten zou moe-
ten financieren.

Z.g. 3e Missie

Na de "missies" van en de groep
naar Indonesië zou er binnenkort een derde

reis plaatsvinden.
De reis van de groep werd door het congres
afgekeurd. Eenzelfde standpunt werd ingenomen t.a.v
de derde reis. Men gaat er namelijk vanuit, dat
deze reizen door Nederland en in overleg met Indo-
nesië worden georganiseerd en betaald. Standpunt
congres/: Wanneer er Molukkers naar Indonesië ge-
stuurd moeten worden kunnen wij zelf hun reis wel
betalen.

Inspraakorgaan

De commissie, die het Inspraakorgaan zal "opvolgen"
werd door het congres afgewezen. Men wil daar
niets mee te doen hebben.

Tegen-nota's

Het congres schaarde zich volledig achter de beide
tegen-nota's, zowel die van het Kabinet MANUSAMA
als die van de B.P.
Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat de terminolo-
gie in de BP-nota als "nog te fatsoenlijk" werd
aangemerkt.

25 April-viering

Aan de 25 april-viering dit jaar wil men een
enigszins demonstratief karakter geven, met dien
verstande dat men de Nederlandse regering en het
Nederlandse volk duidelijk wil maken "we zijn er -
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nog steeds en we gaan gewoon door".

Brief METIARY

METIARY heeft op het congres een brief voorgelezen
waarin de indruk gewekt wordt als zou hij contact
hebben gezocht met de Indonesische ambassade.
Kopie'én van deze brief waren vóór het congres aan
een aantal Molukkers verstuurd, O.a. in Zeeland
waren er 2 opgedoken. Overigens werd hierop nauwe-
lijks gereageerd.

Fanciliteitenwet

Aan de Nederlandse regering zal een brief worden
gestuurd met het verzoek om de faciliteitenwet te
wijzigen dan wel aan te passen. Gebleken is, dat
er zich met dit speciale paspoort voor Molukkers
veel problemen voordoen, vooral aan de grens met
Duitsland.
Tevens wordt in deze brief bekend gemaakt, dat het
automatische Nederlanderschap voor de derde gene-
ratie Zuidmolukkers in Nederland volledig wordt
afgewezen.
Hierbij wordt verwezen naar het feit, dat het ver-
blijf van de Zuidmolukkers in Nederland op andere
gronden is gebaseerd dan dat dit bijvoorbeeld bij
Turken of Marokkanen het geval is.

Positie MANUSAMA

Van ut*het congres zijn er enkele harde opmerkingen
geuit gericht tegen de persoon MANUSAMA en het
door hem gevoerde beleid ("U lijkt wel een pion van
Van AGT"; "wat nu? weer blijven zitten, bidden en
wachten?", etc.)
Desondanks heeft dit de positie van MANUSAMA niet
of nauwelijks aangetast. Men blijft hem nog
als leider accepteren. Hij is zeer consequent en
daar heeft men respect voor.

Verkiezing

Bij de verkiezing van 10 nieuwe leden voor het
hoofdbestuur van de Badan Persatuan werd de volgend
procedure gevolgd:
De 110 kiesmannen in het congres kregen ieder een
stembiljet, waarop zij 10 van de 1^ kandidaten moes
ten "aankruisen".
Als nieuwe leden werden gekozen, in volgorde van
het aantal stemmen dat zij behaalden:

-k-
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Resumé

Vanuit Moluks standpunt bezien een goed geslaagd
congres. Het was evenwel spijtig dat men over te
weinig tijd beschikte.

vond een opmerkelijk aspect van dit congres
het feit dat er zeer duidelijke taal gesproken werd
en dat vooral ook de ouderen zich in krasse be-
woordingen uitdrukten. Dit in tegenstelling tot
de gang van zaken voorheen.
"Degenen die altijd hun mond hebben gehouden, prate:
nu. Een teken dat er iets loos is. Eerst waren het
alleen de jongeren, maar nu beginnen de ouderen ook
Men loopt nog wel in het gareel, maar men begint
zich duidelijk te roeren".
Volgens is men "niet verslagen".
Men zit op de wip en de vraag is naar welke kant
deze door zal slaan nu er zich in dit congres een
duidelijke radicalisering van stellingname heeft
afgetekend.
Mocht zich dit voortzetten, dan zal dit ongetwijfel
de nodige consequenties voor de naaste toekomst
met zich meebrengen en zal dit naar verwachting de
positie van MANUSAMA niet vergemakkelijken.
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07 JUNI1978

d.

d.d.

CFB

Congres Badan Persatuan dd. 1-4-1978

Bijl.:

Het congres van de Badan Persatuan te Moordrecht
1 aprii j.l. is vrij rustig verlopen.
Door , voorz. wijkraad Moordrecht, werden
Se aanwezigen bedankt voor hun komst.
Vervolgens opende Ds. MEV&ARY het congres en liet bij
één minuut stilte houden TOSk de gevallen KMS-strijde
De dominee gaf hierna een uiteenzetting van de acti-
viteiten van de B. P. Hij las dit voor uit het jaar-
verslag
Belangrijkste punten hieruit:
1. Het politiek forum zal nog niet worden beëdigd.

De wijzigingen van het concept van de statuten
waren niet gereed. Bovendien is het P.F. daerah-2
nog steeds niet geïnstalleerd.

2. De hezettingsaktie van het Provinciehuis werd
vrij summier aangehaald. In aansluiting hieraan
werd bijna unaniem besloten tot het houden van een
ƒ 50,- aktie voor de bekostiging van de processen
van de bezetters. Een voorstel van iemand uit
Alphen a. d. Rijn om een vaste pot voor dergelijke
acties in te stellen werd verworpen.

3- Er werd een uiteenzetting gegeven van de werkzaam-
heden van een in 1975 ingestelde commissie, be-
staande uit de B. P. -bestuursleden , __

en , die de financiële recïiten (pen-
wac

,
nTg*8lden e. d.) van de ex-KNIL -2-
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militairen bestudeert.
De commissie kon het volk weinig beloven. Of er
überhaupt algemeen pensioenen kunnen worden uitge-
keerd, is nog de vraag.

k» De verkiezing van B.P. leden.

Nogal gemakkelijk deed de dominee over een brief,
die door hem werd voorgelezen, waarin hij werd
beschuldigd van contacten met de Indonesische
Ambassade. "Werk van de vijand", aldus MEHARI,
"en bedoeld om verdeeldheid te scheppen"»

MANUSAMA gaf in zijn toespraak een korte uiteenzet-
ting van zijn bezoek aan Minister WIEGEL. Tijdens
dit bezoek heeft hij opnieuw gepleit voor een
dialoog tussen de Ind. regering en de BMS-leiders
door tussenkomst van de Nederlandse regering.
Naast deze dialoog moet het contact met de Molukkers
worden gehdtthaafd en versterkt.
Door MANUSAMA werd toegegeven dat de oriëntatie-
reizen eigenlijk alleen maar indoctrinatiereizen
waren.
MANUSAMA riep ondanks alle moeilijkheden op voor
een massale komst naar Den Haag op 25 april a.s.
Het optreden van MANUSAMA vond zeer mat en
gematigd.
Door enkele aanwezigen o.m. de heren ,

en werden enkele vragen
gesteld o.m. betrekking hebbend op de dood van de
6 treinkapers
Ook gezeten bij de leden van de SMM,
trachtte het woord te krijgen.
, Ds. METIAHY heeft dit echter verhinderd.
Tenslotte liet de dominee nog weten, dat het niet iü
de bedoeling is, dat er dit jaar nog een B.P.-
congres zal worden gehouden, alleen dan wanneer
dit hoogst noodzakelijk wordt geacht.

Opvallend vond de afwezigheid van de Molukse
vertegenwoordiging (o.m. de kiesmannen) uit Assen.
Zij waren het niet eens met de ongewijzigde proce-
dure van de verkiezing van de B.P.-leden.
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Aan

Betreft

d.d.
' /

= CFB

= BP-congres 1-̂ -1978 te Moordrecht

Bijl.:

Bovenbedoeld BP-oongres daurde van 11.30 uur tot
circa 18.00 uur.
Het congres werd door opmerkelijk veel volksvertegen-
woordigers bezocht waardoor circa 400 personen aan-
wezig waren.
De plaatselijke BP-besturen waren allen aanwezig met
uitzondering van die van Waalwijk en van Assen.
De laatste als protestuiting tegen MAKUSAMA en
METIARÏ, die openlijk de bezetters van het prov.huis
'veroordeelden.
Alle afdelingsbesturen waren aanwezig.
Alle leden van het EP-hoofdbestuur waren aanwezig met
uitzondering van mej.
Van de regering waren aanwezig:
MANÏÏSAMA, en . Alle drie ver-
lieten het congres te circa 15-00 uur.
Van de S.H.H, waren aanwezig:

De commissie die belast werd met het toezicht op de
gang van zaken tijdens het stemmen bestond uit:

Ook aanwezig waren: v.d. P.H.t

Voorts nog aanwezig: van het Nationaal Fondi
METIARY deed het openingswoord waarin hij o.m. stelde
dat de strijd steeds moeilijker werd, omdat de -2-

301A10-72B017F-6e



l_ mogelijk /_ mens«

deze

Vervolgblad nr. -2- bij C-rapport nr.

BP-politiek werd vertroebeld, doo.r ongewenste ac-
tiviteiten die weer voortkomen uit het eigenzinnig
optreden van de jeugd waarop noch de BP, noch
de oudere enige greep hebben.
Voorts vermeldde METIAEY dat de BI-Ambassade hea
bij de Molukse gemeenschap in discrediet wil brengen
waarop hij de brief voorlas die hij zogenaamd aan
de RI-Ambassade schreef, en het z.g.n. antwoord
hierop.
De reacties hierop, vanuit de vergadering waren zo-
danig, dat METIABT werd vrijgepleit.
Vervolgens maakte METIARY bekend dat 2 Molukkers,
t.w. en schriftelijk verzocht
hadden om spreektijd op het congres. Staande de
vergadering stelde hij echter dat dit niet kon
worden toegestaan omdat op het congres slechts
BP-aangelegenheden besproken worden. Ook het tijd-
schema zou dit niet toelaten; volgens METIARY.
Ten aanzien van het door gestelde
plan om een door hem in te stellen onderzoek te
doen m.b.t. de politiek (Maatschappelijk) eigen
identificatie onderkenning bij de Molukkers, bena-
drukte METIABT, hieraan vooral geen medewerking te
verlenen. Vooral de wijkraden moeten dit tegenwerken
METIARY spreekt dan nog over het automatisch ver-
krijgen van het Nederlanderschap voor de 3e generati
en doet een beroep op "ouders" zich hiertegen te
verzetten.
Vervolgens doet METIARY een beroep op de aanwezigen
om zich er persoonlijk voor in te spannen 4mmt de
25-a.pril-viering door een zo groot/aantal/te doen
bezoeken, als demonstratie voor de eensgezindheid
waaraan door buitenstaanders wordt getwijfeld.
Het volgende punt welk door METIARY werd ingeleid,
betrof het voorstel voor een geldinzameling t.b.v.
de juridische verdediging van de 3 Prov.huis be-
zetters en ook t.b.v. een uitkering aan familie
van de bezetters. METIARY stelde voor, dat een
fonds zou worden gevormd waarvoor een bijdrage van
ƒ 100,- per gezin werd voorgesteld.
Op dit voorstel werd veel kritiek geleverd

Men was het er niet mee eens, da-
de BP en/of de regering voor deze verdediging zou
zorgen omdat immers zowel METIARY als MANUSAMA/had-
den veroordeeld en openlijk hebben gesteld dat deze
actie niets te maken had met de RMS.
Er ontstond hierover een nogal rumoerige discussie,
totdat afgevaardigden uit Ridderkerk een voorstel
inbrachten waarmede werd ingestemd. Te weten:
a. Geen inzamelingen meer die worden gedaan t.t.v.

een bepaald voorval (Vijster, de Punt, Assen)
b. Vel vorming van een fonds (naast nationaal fonds

in stand te houden daar permanente donatie e.d.
waarbij uit dit fonds alle noodzakelijk kosten -
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Vervolgblad nr. _3_ bij C-rapport nr.

worden betaald voor elke Molukker die betrokken
zal zijn bij acties als deze zich voordeden.

Als laatste besprak METIABY het probleem met B&V As-
sen die niet accoord gaat met de oprichting van een
monument Toor de gevallen treinkapers de Punt (noot:
METIART sprak over de "helden").
Tijdens het congres richtte zich tot MANUSA-
MA en verzocht hem in den vervolge vooral niet meer
openlijk te verklaren dat hij elk geweld afwijst.
MANÏÏSAMA antwoordde dat hij uit politieke overwe-
gingen wel eens genoodzaakt is om bepaalde uitsprakei
te doen. In dit geval (actie Assen?) had hij echter
ook de bedoeling met zijn woorden "de jongens" tot
nadenken te bewegen.

stelde MANÏÏSAMA de vraag: wat bedoelt
ü precies met perdjuangan sutji (eerbare-eervolle
strijd).
Bedoeld ïï "alleen maar bidden?"
MANÜSAMA: Neen, maar wel, géén ondoordachte acties.

Tijdens de pauze ontstonden kleine groepjes die
met elkaar van gedachten wisselden over diverse
zaken.
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Gekozen (herkozen) leden BP-Hfd. bestuur.
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ACD/J

datum

CO

b.

C (CFO ) nr: IQ'l JL^V V d.d.

Aan : CÏ"B

Betreft : Congres BP-Wierden 19 augustus

2 2 s:

Bijl.:

Volgens is het Congres van de Badan Persatuan in Wierden
naar wens (van de B.P. en Pemerintah) verlopen.
Alle organisaties, op het Congres aanwezig, hebben de geleger
heid gekregen zich uit te spreken.
Zij stemden alle in met het voorstel om de betrekkingen met c
Nederlandse overheid te bevriezen indien de Tweede Kamer
de regeringsnota m.b.t. de Molukse minderheid in Nederland or
veranderd zou goedkeuren.
Eveneens is een resolutie aangenomen, om bij de Kamer aan te
dringen op de instelling van een parlementaire enquête.
Indien WIEGEL zijn plannen doorzet, zal dit
weieens kunnen leiden tot een regeringscrisis.
(Noot: Tijdens het congres zou ir. MANÏÏSAMA zelf hebben opge-

roepen tot een demonstratie i.v.m. 'de aanstaande kame:
debatten).

301A10-729017F-69



ACD / V03. ara
datum 1 8 Ö K Ï 1 9 7 8

CO

b.

C (CFO ) nr.:

Aan : CFB

Betreft : Congres Wierden 28-8-1978

** 180KT. 1978

Bijl.:

Het congres werd voorgezeten door MATAÏÏSEA omdat ds. METIABY
(die toch aanwezig was) eigenlijk niet zou konen wegens
ziekte.
Het congres werd bijgewoond door circa 400 personen.
Aanwezig waren o.M.;

â /Zoals in het programma aangekondigd werd door
MANÜSAMA aan de aanwezigen officieel gepresenteerd, waarbij
MANÜSAMA opmerkte dat hij zelf, , in het verzet niet
heeft gekend omdat MAN9SAMA al naar Nederland vertrokken was
toen ., zich aansloot bij het verzet in de Nolukken.
MANÏÏSAMA stelde voor hen garant te staan en verklaarde dat
. door hem volledig is geaccepteerd als (betrouwbaar) EMS'ei

j hield hierop een korte (gematigde) toespraak -2-
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Vervolgblad nr. _2- bij C-rapport nr.

waarbij hij vooral benadrukte, dat het aan de Molukkers zelf
ligt of zij (hier in Nederland) al dan niet hun eigen iden-
titeit zullen behouden.

b. In een resolutie werd vastgelegd dat als de Ned. Reg. niet
zal nakomen met de wens tot het instellen van een zuiver
Moluks inspraakorgaan; dat de betrekkingen met de Ned. Reg.
dan worden bevroren (uitdrukkelijtywerd in het debat hierover
door METIARÏ en MANÜSAHA gesteld, dat de betrekkingen niet
worden afgebroken, maar bevroren.

c. Tevoren, toen de aanwezigen in de gelegenheid werden gesteld
vragen te stellen heeft uit Almelo er op aange-
drongen om het contact met de Ned. te verbreken als de Ned.
Reg. niet zou toegeven aan de Mol. eisen.
METIARÏ en MANÜSAMA gaven ten antwoord dat zo'n houding on-
gewenst en nadelig is.
Ds. merkte op dat het tijd werd om af te zien van
onderhandelingen en tot daden over te gaan.
METIARÏ reageerde hierop door te stellen dat zulke opmer-
kingen ongewenst zijn omdat dit onrust teweeg kan brengen.

d. stelde de vraag waarom METIARÏ zonder overleg i
met de regering het k landen congres had bezocht.
METIARÏ gaf ten antwoord dat het bijwonen van het congres
slechts bedoeld was als aftasten van de mogelijkheden en
dat toen gebleken was dat er voor de RMS inderdaad mogelijk-
heden zijn, heeft hij de regering op de hoogte gesteld en om
goedkeuring verzocht voor verder te nemen activiteiten
(vorming stuurgroep etc.)
Op 26/8 zal de stuurgroep bijeenkomen om uit de leden een
internationale commissie te vormen.

e. Mevr. stelde de vraag waarom MANÜSAMA eerst nu open-
baar maakte dat hij over documenten beschikt die de RMS
aanspraken ondersteunen.
MANÜSAMA antwoordde dat dit zijn beleid is en hij van
mening is dat men een troef zo lang mogelijk in kanden
moet houden.
Overigens (aldus MANÜSAMA) beschikt hij over meerdere troevc

f. (uit Eist) verweet de leidinggevende figuren dat
in Nederland veel wordt gepraat maar van de Molukkers in
het moederland niets wordt bereikt terwijl zij reikhalzend
uitzien naar resultaten.
Het sluimerend verzet in de Molukken wacht op steun v.d.
RMS en Nederland. Het wordt tijd (aldus ) dat vooral de
SMM eindelijk een infiltratie actie of dergelijke onderneem'
Zelf had hij tijdens zijn vakantie op Soparua met vele
Malukkers gesproken die klaar staan om te strijden tegen de
RI als de RMS in Nederland hen zal steunen.
N. heeft tijdens zijn vakantie vele foto*s gemaakt, waar-
mede men zich een beeld kan vormen van de onderdrukking
door de RI.
Kol. TAHAPARY gaf ten antwoord dat de SMM wel degelijk be-
reid is om een actie in te leiden op de Molukken maar dat
e,e,a, ter dege moet worden voorbereid en gemaakt moet
worden op het juiste tijdstip.

-3-
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Vervolgblad nr., _jj_ bij C-rapport nr.

g. uit Wierden stelde dat het dienstig is o» op
29/8 tijdens de hoorzitting in Den Haag te demonstreren
om druk uit te oefenen op de Kamerleden en de Begering.
HANUSAMA (en ook METIART) keurden dit plan af omdat zij
bevreesd zijn dat e.e.a. zou kunnnen leiden tot ordeversto-
ringen .
Na enig gedebatteer verd besloten dat het BP-hoofdbestuur
e.e.a. in beraad zou nemen en op korte termijn zal beslis-
sen of een demonstratie gehouden zal worden.
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INFO. BAIÏAW PER3ATÜAN (lUJAT ÏÏALÜKÜ STCLATAN)

Medio juni van dit jaar heeft een delegatie van de Badan Persatuan, onde:

leiding van ds.S.Metiary en vergezeld van representanten van Zuidmolukse

Jongerencentrales op uitnodiging van de "Gesellschaft für bedrohte VSlke:

een congres van genoemde Gesellschaft bijgewoond.

Deze Gesellschaft is een organisatie die opkomt voor het voortbestaan va:

volkeren die dreigen te worden uitgeroeid.

In hetgeen hieronder volgt ligt het antwoord vervat op de vraag waarom

tot het bijwonen is besloten.

Uitgangspunten : Onze opvattingen en uitgangspunten hebben wij bij her-

haling al dan niet te bevoegder plaatse kenbaar gemaakt

Voor een goed begrip herhalen wij dit hier weer.

Heer dan een kwart eeuw geleden proklameerde het Zuidmolukse volk de

vrije Republik Maluku Selatan. Meer dan een kwart eeuw verblijft een

deel van dit volk onvrijwillig in ballingschap in Nederland.

Evenzo lang is men zich bewust van het bestaan van een internationaal-po<

litiek 'probleem'tussen Nederland, Indonesia en de I'uid-Molukken.

Een internationaal-politiek probleem dat om een dito oplossing vraagt.

Het onrecht, ons volk aangedaan zal moeten worden weggenomen. Dit kan

slechts geschieden op basis van de uitoefening van het zelfbeschikkings-

recht. '</ij zien niet in waarom dit standpunt moet worden verlaten.

Integendeel, vanuit een bepaald gezichtspunt bekeken kunnen wij vaststel-

len, dat een toenemend zelfbeschikkingsbewustzijn bij vele volkeren ver-

schillende vormen van politieke onderdrukkingen aan het licht brengt.

Met zijn vrijheidsproklamatie bracht het Zuidmolukse volk zijn politieke

wil tot uitdrukking om een einde te maken aan vreemde overheersingen en

onderdrukkingen uit zijn geschiedenis.

De R.M.S. had het recht de onafhankelijkheid uit te roepen en is gerech-

tigd haar onafhankelijkheid tegenover iedereen te handhaven.

Indonesië" heeft de rechtmatige uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht

der Zuid-Molukken gewapenderhand onderdrukt.

Het gaat ons sinds de proklamatie van de R.N.S. in 1950 om de bevrijding

uit het Javaans neo-kolonialisme van ons land en volk naar zelfbeschik-

king en onafhankelijkheid.

Het probleem van de R.H.G. maakt deel uit van de algemene problematiek

van het zelfbeschikkingsrecht van gekoloniseerde volkeren. Bovendien is

het zelfbeschikkingsrecht wat de R.K.S. aangaat, gegarandeerd in een

ïntemationaalrecht-srlijk (R.T.C. )-verdrag met Indonesië* en Nederland

als verdragspartners.

Het preVleem van de R.̂ .S.



.4

r Het probleem van de R.M.S. is derhalve een internationaal-politiek pro-

bleem. Het is in deze zin geen Indonesische, evenmin een Nederlandse

binnenlandse aangelegenheid.

En als oud-kol on i a%l e mogendheid en als verdragspartner van de R.T.C.-

verdragen was en is Nederland politiek en moreel verantwoordelijk voor

de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht van de door hem gekoloni-

seerde volkeren. Diezelfde verantwoordelijkheid blijft op Nederland rus-

ten voor het voortbestaan van de onderdrukking van het Zuidmolukse volk

en andere Indonesische volkeren mede als gevolg van de Nederlandse hulp-

verlening.

Nieuwe koers ?

De bevrijding van de Zuid-Kolukken heeft voorop gestaan en zal dit ook

_̂ blijven. Dit was en is onze koers.

Gezien vorenbedoelde verantwoordelijkheid van Nederland jegens ons en

het Zuidmolukse zelfbeschikkingsrecht en de voortdurende noodzaak om dit

nu reeds 28 jaren durende conflict tot een voor alle partijen bevredi-

gende oplossing te brengen, hebben wij achtereenvolgens de Nederlandse

Regering de volgende suggesties aan de hand gedaan.

"Wij zijn van oordeel dat tussen directe erkenning van de R.M.S. - dit

"vragen Zuidmolukkers niet - en onhaalbaarheid - een standpunt waaraan

"de Nederlandse Regering met opvallende krampachtigheid vastnoudt - er

een scala van mogelijke openingen is"

(Uit Zuidmolukse manifest dd.27 december 1975)

- de onopgeloste internationaal-politieke problematiek van het interna-

x"~ . tionaalrechtelijk gegarandeerde zelfbeschikkingsrecht van het volk der

Zuid-Nolukken ter kennis van en behandeling door geëigende internatio-

nale forum langs geBigende diplomatieke en politieke kanalen te brengei

in dit kader üe destijds door de Suidmolukse politieke leiding bij de

Regering Biesheuvel bepleite dialoog .te bevorderen.

- de Zuidmolukse politieke leiding zoveel mogelijk faciliteiten (ook fi-

nanciële) om op legale en verantwoorde wijze voor het door Indonesië

onderdrukte Zuidmolukse zelfbeschikkingsrecht op te komen, te ver-

strekken;

- de vraag aangaande de al dan niet gerechtvaardigd zijn van de Zuidmo-

lukse vrijheidsstrijd aan een door haar in overleg met de Zuidmolukse

politieke leiding in te stellen commissie van internationaal deskun-

digen voor te leggen.

Gedachten en suggesties van gelijke strekking zijn te beluisteren bij

zowel het L.A.C, als



zowel het L.A.C. (Landelijk Actie Comité) als de Commissie Köbben, om

ons te beperken tot deze 2 instanties.

Inhakend op de Regeringsnota m.b.t. de "/uidmolukse problematiek heeft

de Badan Persatuah in baar Kota van l april 1978 als suggestie naar

voren gebracht:

"Dat er reden is om de vraag inzake de rechtmatigheid van de Zuidmolukse

"onafhankelijkheid en het Zuidraolukse zelfbeschikkingsrecht aan derden

"ter beoordeling voor te leggen". (B.P. liota 2,J en 2.5.)

Op bovengenoemde voorstellen antwoordde de Nederlandse Regering botweg

dat zij daar geen gevolg aan kan geven. Dit antwoord vinden wij niet

alleen diep teleurstellend maar het is tegelijkertijd zorgwekkend.

Het getuigt van een negatieve en halsstarrige houding die tot geen enkel

politieke oplossing bijdraagt.

In deze zorgwekkende situatie terechtgekomen rekent de Badan Persatuan

het temeer tot haar plicht en verantwoordelijkheid andere wegen van

internationaal-politieke aard te bewandelen die zullen kunnen bijdragen

tot'de uiteindelijke bevrijding van de R.M.S., van Papua, Tinor, Atjen

en andere vrijheidsminnen'de volkeren in de voormalige Nederlandse koloni

Het is o.m. om deze overwegingen dat de Badan Peraatuan deelnam aan het

Congres van de "Gesellschaft für bedrohte VBlker" in West Berlijn.

Dit ontslaat de Nederlandse Regering niet van haar vorengenoemde poli-

tieke en morele verantwoordelijkheid jegens ons, ons volk en zijn zelf-

beschikkingsrecht .

Ter Congres heeft de Badan Fersatuan voorgesteld een internationaal !

onderzoekcommissie in het leven te roepen die een onderzoek zal instelle

naar de onderdrukking van minderheden in Indonesië en de rol die buiten-

landse mogendheden (Amerika, Nederland, Duitsland) daarin spelen.

Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Voorts zullen ook

contacten worden gelegd met buitenlandse bevrijdingsbewegingen.

Deze eigen initiatieven moeten niet worden uitgelegd (betekenen niet) l

dat wij een andere mening zijn toegedaan wat betreft de plichten en

verantwoordelijkheid van de Nederlandse Regering als oud-koloniale

mogendheid en als ondertekenaar van. de R.T.C.-verdragen, jegene ons volk

zijn vrijheid en zelfbeschikkingsrecht.

Onze deelname is geschied met medeweten en met instemming van de

R.M. S.-re ge ril

's-GRAVBïIHAGE, 4 juli 1978.-

HOOFDBESTUUR BADAN PERSATÜAN,



datum Q 2 N O V . 1 9 7 8

CO

b.

C ( CFO ) nr, 3 (

Aan : CFB

Betreft : EP-congres in Wierden

d.d. I 2 NOV. 1978

Bijl.:

Op 13-9-1978 werd
volgende vernomen:

het

Gedurende het BP-congres in Wierden werd kritiek geuit
op het feit dat er meer over de Ministers Van AGT en
WIEGEL werd gesproken dan over de Molukse problemen.
Vragen over werkgelegenheid, druggebruik, woningbouw en
de toenemende criminaliteit werden niet beantwoord.

Op een vraag van het Bfi-Hpofftbestuurslid
uit Breda, waarom Ir. BUTÏÏSAMA pas na het verschijnen
van de nota van de Nederlandse regering over de Molukse
problematiek met een eigen nota over deze problematiek
was gekomen, werd door ds. METIARY dreigend geantwoord
dat als lang hoogdbestuurslid wilde blijven,
hij dergelijke vragen niet moest stellen.
De zaal heeft op luidruchtige wijze haar afkeuring uit-
gesproken over dit optreden van Ds. METBteY.

was overigens van mening dat het stounzoeken van
de BP-top bij landen van de vierde wereld voor het
RMS-ideaal een devaluatie inhoudt van dit ideaal.
Eerst wordt er steun gezocht in het buitenland bij
soevereine staten. Als dat niet lukt, wendt men zich
tot landen van de vierde wereld. Een frustrerend gebeu-
ren, aldus .

301A10-729017F-69



ACD
datum O 8 OK1 1979

b. d.

Bjjl. :

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : BP-congres Wierden

d.d. Info:

20-8-1979

het volgende vernomen:

Vanuit Zeeland zijn op het congres van de Badan Persatuan op 18
en 19 augustus in Wierden aanwezig geweest:
- de wijkraad van Middelburg, incl. Koudekerke, vergezeld van
3 kiesmannen;

- de wijkraad van Souburg (5 personen) eveneens vergezeld van
3 kiesmannen;

- de wijkraad van Vlissingen (de z.g. buitenwonenden) 3 personen,
vergezeld van 1 kiesman.

Ds. METIARY heeft zich op verzoek herkiesbaar gesteld als lid
van het hoofdbestuur van de BP. Hij werd herkozen met 100# van de
stemmen, t.w. 81 stemmen van 81 kiesmannen.
Van de andere leden die zich herkiesbaar hadden gesteld, komt er
slechts één niet terug , voor hem in de plaats werd

gekozen.
Bij de daarop volgende verkiezing van de voorzitter van de BP
werd ds. METIARY herkozen met ?6 stemmen. Zijn tegen-kandidaat,

, kreeg 5 stemmen op zijn naam.
werd opgenomen in het kabinet van MANUSAMA, maar

hij moet zijn jaren als hoofdbestuurslid van de BP wel uitdienen.
. komt in de plaats van

Noot: Op voorstel van Zeeland werd er dit jaar een andere proce-
dure gevolgd bij de verkiezing van de voorzitter van de BP.
Voorheen werd de voorzitter gekozen uit de nieuw gekozen
bestuursleden, nu kon ook gekozen worden uit de nog zit-
tende leden. Ditzelfde gaat ook gelden voor de functie van
secretaris.
Het voorstel van Zeeland werd ingebracht op de pleno-verga-
dering in de Bazarstraat, voorafgaande aan het congres, Het
voorstel werd aangenomen met 1? stemmen voor en 1 stem tegen.
Alleen METIARY had tegen gestemd.

-2-
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Vervolgblad n r. 2 bi] C-rapport nr.

De motie van Zeeland betreffende een koerswijziging in
het beleid werd met algemene stemmen aangenomen en ook
door MANÏÏSAMA aanvaard. Deze aanvaarding zou niet alleen
in theorie zijn.
Noot; De motie van Zeeland betreffende de brief aan Benin
was eveneens op bovengenoemde pleno-vergadering bespro-
ken. Na overleg werd deze motie ingetrokken, omdat men

hiermee "niet voor schut" wilde zetten.

I.v.m. de 30-jarige herdenking van de RMS-proclamatie,
zal de 25 april viering volgend jaar groots opgezet
worden. Een commissie zal nadere plannen hieromtrent
uitwerken.

Er zal wederom een bundeling van jongerenorganisaties
gaan plaatsvinden. N.a.w. zal dit middels de SPP-RMS
gaan gebeuren.

Voorts zal er gestreefd gaan worden naar een vorm'van
samenwerking met andere minderheidsgroeperingen, zowel
nationaal als internationaal. Het RHS-streven blijft
daarbij evenwel op de eerste plaats staan.

Tevens werden teer enkele resoluties opgesteld, o.m.
betreffende het zelfbeschikkingsrecht van het Molukse,
volk, de ontwikkelingshulp aan Indonesië, het Waiame-/dok
en het overbrengen van Javanen naar de Holukken.

Het programma voor de tweede congresdag is altijd het-
zelfde:
- Rondvraag
- Verkiezing
- Persconferentie.

De verkiezingscommissie werd dit jaar voorgezeten door
uit Zeeland. Verder

-3-
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Vervolgblad nr. 3 bij C-rapport nr.

maakten
commissie.

en deel uit van deze

Over de stemming tijdens het congres zijn geen bijzon-
derheden te melden, evenmin als over het verloop. Niet
negatief en niet positief.

Om 17.30 uur was het congres afgelopen.
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datum

b.

O B O K T . 1979

d.

C ( C F O ) n r . :

Aan :

Betreft :BP-congres Wierden

d.d 8 OKT. 1879 Info

Bjjl. :

Op. werd

het volgende vernomen:

Aanwezig waren +_ 200 belangstellenden. Uiteraard waren pres.
MANÜSAMA en ds. METIARY aanwezig.
Van het kabinet waren aanwezig:

Opgemerkt werd de aanwezigheid van de ex-kabinet sleden MANUSAMA
en . Kol. TAHAPARY was niet aanwezig. Toen later op de
dag de kwestie TAHAPARY aan de orde kwam en zijn afwezigheid
werd geconstateerd werd dit uitgelegd als een voortvloeisel van
schuldgevoelens bij TAHAPARY.
METIARY verklaarde echter dat TAHAPARY wel had willen komen; maar
hem dit ontraden werd door MANÜSAMA en het kabinet.
Inz. de kwestie TAHAPARY ontstond een nogal rumoerig debat tussen

(bijgestaan door , en ) en MANÜSAMA/
METIARY.

c.s. hadden critiek op MANUSAMA's houding omdat TAHAPARY
de handen boven het hoofd worden gehouden ondanks het feit dat
hijzelf (op het beruchte bandje) verklaarde, voor de Indonesiërs
te werken.
MANÜSAMA gaf weinig zeggende antwoorden en was gebelgd over het
feit dat het "bandje" ter sprake werd gebracht.
METIARY maakte de opmerking dat men toch wel zoveel vertrouwen
moest hebben in TAHAPARY om te begrijpen dat hij de RMS-zaak niet
zal verraden. Na veel geharrewar kwamen de opposanten met het
voorstel; TAHAPARY te confronteren met zijn mededelingen, gere-
gistreerd op het bewuste bandje. Hierbij zou dan aanwezig moeten
zijn: MANÜSAMA en het kabinet, de SMM en afgevaardigden van de
volksvertegenwoordiging.
Aan de hand van het verweer van TAHAPARY moet hij dan al-dan-
niet aan de kaak gesteld worden.
Een besluit werd niet genomen.
Hieropvolgend werd de kwestie van benoeming tot voorzitter
Comité BPP ter sprake gebracht door , bijgestaan door

-2-
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Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

Met 's benoeming was men het niet eens en men ver-
weet METIARY onrechtmatig ojtreden in deze kwestie.
Na veel heen- en weer gepraat waarbij duidelijk bleek
dat de leden van de 3 BPP's geen genoegen namen met
METIARY's handelwijze; werd MBTIARY als het ware ge-
dwongen, de toezegging te doen dat hij binnen een maand
met de BPPs nader overleg zou plegen.
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datum 0 2 0 K T . 1 9 7 9

CO

C(CFO )nr.:

Aan :

Betreft :

Bijl. :

d. d Info:

CF

19.8.79'

OP- werd

het volgende vernomen:

Van werd het navolgende vernomen.

Het 3P-congres werd bezocht door circa 20O Molukkers. Slechts een
zeer klein aantal jongeren was aanwezig.

Tijdens het congres werd m.b.t. het Nationaal Fonds bekend gemaakt
dat het reserve fonds werd aangesproken omdat ƒ 115-000,- aan uit-
gaven waren gedaan en in het N.F. slechts ƒ 83.000,- aanwezig was.

Uit de toespraak van MANUSAHA .zijn de navolgende punten vermeldens-
waard.
Als gevolg van de Molukse gi'jzelakties heeft de RMS image een gevoe-
lige klap gekregen hetgeen merkbaar is aan de afwijzende houding
van de Nederlanders t.b.v. Molukkers.
Ook hebben deze akties gemaakt dat de Nederlandse Overheid zich zeer
critisch heeft opgesteld t.a.v. de HMS-regering en de Molukkers in
het algemeen.
Hieruit voortvloeiend is ook het actiever optreden van de politie
tegen Molukkers.
Noodzakelijk is dat de Molukkers zich onthouden van harde akties en
gestreefd moet worden naar het terugwinnen van de good-will van het
Nederlandse volk.

M.b.t. de RMS-politiek gericht op het buitenland, wordt gestreefd
naar het leggen van contacten met zoveel mogelijk landen met de be-
doeling deze landen (en ook verschillende groeperingen, organisaties,
e.d.) voor het EMS politiek/streven te winnen.
In dit verband werden:
a. informatieve brieven verzonden aan 1*4-0 staatshoofden en hun rege-
~ ring.

Helaas hebben slechts enkelen hierop gereageerd.
b. en gingen naar Amerika waar zij met
~ verschillende instanties contacten legden en voorlichting gaven

over het RMS streven.

- 2 -
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Vervolgblad nr. - 2 - bij C-rapport nr.

c_. MANUSAMA zelf bracht het RMS probleem ter sprake c.q. het
ICC-congres waarmede bereikt werd dat de RMS ook onder
de aandacht kwam van de verscheidene kerken.

Voorts vertelde MANUSAMA dat hij van het verzet in de
Holukken een brief had ontvangen waarin gemeld wordt, dat
Molukkers te Nollot de Rl-vlag hebben verbrand en de RM3-
vlag hebben gehesen.
Het Indonesische gezag heeft hierop JO Molukkers gearres-
teerd die bij dit incident betrokken v/aren.

Toen de aanwezigen in de gelegenheid werden gesteld om
vragen te stellen werd onmiddellijk de kwestie TAKAPA2Y
ter sprake gebracht, waarbij de vragenstellers blijk gaven
zeer ontevreden te zijn over de v/i j ze waarop MANU3AMA
de kwestie had afgedaan.
Fel in hun opmerkingen hierbij waren:

MANU3AKA had een weinig zeggend antwoord.
Uiteraard kwam ook liet bekende TAHAPARY-bandje ter sprake.
MANUSAMA aei hierover dat de inhoud nog werd bestudeerd en
derhalve nog geen mededelingen kon doen.
Hij maakte nog de opmerking dat verkeerd heeft
gehandeld door van het bewuste bandje kopieën gemaakt te
hebben en deze aan verschillende personen heeft doen toe-
komen.
Hij vond dit een ongepaste handelswijze.

deed het voorstel in een bijeenkomst (bestaand*
uit MANUSAMA en het kabinet, hoofdbestuur BP, SMM) TAHAPARY
te confronteren met het bewuste bandje en hem in de gelegen-
heid te stellen zich nader te verklaren.
Afhankelijk hiervan zou TAHAPARY dan wel of niet openlijk
veroordeeld moeten worden.
Een besluit over dit voorstel werd niet genomen.

maakte nog de opmerking dat het RMS-vaandel dat
bij hem in bewaring was destijds door TAHAPARY werd geleend
en dit vaandel snel terug moest komen omdat het geen pas
geeft dat dit vaandel in huis is bij een verrader.
Vervolgens werden verwijten aan METIARY gericht i.v.m. de
benoeming van tot voorzitter Centr. BPP.
Van METIARY werd geëist dat hij op korte termijn schrifte-
lijk antwoord zou geven op een door de drie BPP afd. geza-
menlijk opgesteld bezwaarschrift in deze kv/estie.
METIARY weigerde hieraan gevolg te geven maar beloofde bin-
nen een maand deze kwestie te zullen bespreken met de ~$
BFP afdelingen.
Me j. (BPP) heeft zich in de discussie erg opge-
wonden en riep geërgerd dat het "allemaal een rotzooi is"
waarop .zij het congres verliet.

MP.
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C(GFO )nr.:

Aan :

Betreft :

Bijl. :

GF

d-d': 2 G KT. W79 Info:

Congres Badan Persatuan.

Op- werd

het volgende vernomen:

Op 18 en 19 augustus 1979 werd in Wierden het jaarlijkse BP-congres
gehouden.
Het congres werd redelijk goed bezocht.
Aan de hand van een programma (zie bijlage) werden de diverse punten
afgewerkt.
Van de belangrijkste zaken volgt hieronder «en summier, verslag.

De vice-voorzitter van de BP, Drs. ', heeft het jaarverslag,
van de BP behandeld aan de hand van het door hem opgesteld manuscript

- 2 -
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Vervolgblad nr. - 2 - bij C-rapport nr.

MANUSAMA heeft op de middag van de eerste dag een verslag
gegeven van de politieke activiteiten van het "Kabinet".
Dit verslag Toestond uit 3 punten:
a) het politiek beleid t.a.v. de Nederlandse overheid
b) " " " gericht op het buitenland
c) " " " gericht op het moederland
Daarna kreeg men gelegenheid om vragen te stellen.

ad a. MANUSAMA zal veel moeite doen om de UKP-organisatie
- wellicht in een andere vorm - voor de gemeenschap
te behouden.
Verder waarschuwde MANUSAMA voor de goede samenwerkir
die bestaat tuesen Nederland en Indonesië binnen het
Joint Comtriittee. Ook beschuldigde hij de Nederlandse
overheid van het voeren van een "verdeel en heers
politiek".
De Nederlandse regering (ra.n. CRM) zou in zee zijn
gegaan met kleine Molukse organisaties.

ad b. MANUSAMA gaf een opsomming van de verschillende acti-
viteiten die waren ontplooid op het "buitenlands
terrein".
- Op 19 februari 1979 heeft de Badan Persatuan een

brief gestuurd naar de regeringenaï^0 verschillend*
landen. In de brief werd attentie gevraagd voor de
RMS-zaak.
Enkele landefi (zouden hebben gereajcaerd op deze
brief.

en zijn naai' de Ver-
enigde Staten gev/eest waar ze hebben gesproken met
een commissie voor mensenrechten.
De commissie zou beloofd hebben een onderzoek in
te stellen naar het RMS-vraagstuk.
De resultaten van dit onderzoek zullen t.z.t. wordi
bekendgemaakt.

- Er zouden goede contacten zijn gelegd met A- ê

wereldlanden (?).
- De stuurgroep RMS heeft positieve resultaten be-

^ reikt bij Amnesty International.
Voorts is nen nog steeds bezig met het vormen van
een internationale commissie, die het RMS-vraagstuk
volgens internationaal juridische rechtregels zal
gaan verdedigen.

- 3 -
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Vervolgblad nr. - 3 - bij C-rapport nr.

De commissie zal geïnstalleerd moeten zijn voor
volgend jaar, zodat de leden aanwezig kunnen zijn
bij de viering van het 6e lustrum van de RMS.

- KANU3AMA heeft liet congres bezocht van de ICGC
in de Verenigde Staten.
Op 26 juni 1979 heeft het ICCC-congres besloten
om een commissie in het leven te roepen, die de
SMS zaak zal gaan bestuderen. Een zekere

is als voorzitter van deze commissie be-
noemd.

- Het pas gevormde Centraal Politiek Forum zal even-
eens belast worden met buitenlandse activiteiten.
Kosten zullen v/orden betaald uit het Fonds Nasional

ad c. MANÜSAHA las een brief voor uit het "moederland",
waarin melding werd gemaakt van het oppakken van
30 RMS-gezinde Molukkers op de Molukken.
Genoemde Molukkers zouden op het plaatsje Nolot een
rood-witte vlag hebben neergehaald en hiervoor in
de plaats de RMS-vlag hebben gehesen.
Wanneer dit bericht op andere wijze zal worden be-
vestigd, zal MANUSAMA de nodige protesten bij de N<
derlandse en Indonesische regeringen laten horen.
Ook Amnesty International zal op de hoogte worden
gebracht van deze wandaad van de Indonesische
regering.

Bij de vragen aan MANUSAMA werd de "TAHAPARY-zaak" aange-
kaart. Hierover werd langdurig gediscussieerd. In de dis-
cussie beschuldigde MANUSAMA, van onrustzaaiende
activiteiten. Voorts vilde hij vasthouden aan zijn eerder
genomen besluit over deze zaak, die hij per brief aan de
wijkraden heeft bekend gemaakt.
Het congres stelde uiteindelijk voor dat MANUSAMA samen met
de SMM en ÏAHAFARY nogmaals rond de tafel gaat zitten om
de zaak uit te prafce»*
MANUSAMA zou dit voorstel in zijn kabinet bespreken.
Cok het pas gevormde Centraal Politiek Forum is langdurig
en zeer emotioneel ter discussie gekomen. Kernpunt \̂ as het
(automatische) voorzitterschap van
Met name allen uit
Capelle a/d IJssel, uitten zich hierover in zeer felle be-
woordingen.
Na ruggespreek tussen diverse kopstukken werd uiteindelijk
besloten op l of 8 september het voorzitterschap te bespre-
ken in een bijeenkomst van het Bedan Fersatuan bestuur met
het GPF.
Gezien de agressie tegen zijn persoon binnen het forum, zou

in principe bereid zijn af te treden.

MANUSAMA kondigde in een apart punt aan dat het kabinet en
de BF grootse plannen hebben met de viering van het 6e
lustrum van de RMS.
Het thema van dit lustrum zal "eenheid" zijn.

301A11



Vervolgblad nr. - ^ - bij C-rapport nr.

Er zal een commissie worden gevormd, die landelijk diverse
culturele activiteiten moet organiseren.

Op de avond van de 18 augustus werden verkiezingen voor het
hoofdbestuur BP gehouden. Opmerkelijk was dat 20 v/ijken
verstek hebben laten gaan
De verkiezing gaf de opzienbarende uitslag
Ps. KETIABY werd weer als voorzitter herkozen.

uit Krimpen a/d IJssel is v/eer terug in het
bestuur.

uit Bovensrailde kreeg te weinig stem-
den voor een bestuursfunctie.

p

De 2 dag van het congres werd gewijd aan een vraag en
antwoordspel tussen de aanwezigen en het hoofdbestuur BP en
MANÜSAMA.
Hieronder volgen een aantal punten die aan de orde zijn ge-
v/eest en waarvan gezegd werd. dat ze in overweging zullen
worden genomen:
1. Molukse intellectuelen aantrekken voor bestuursfuncties,

die nu nog door oudere Molukkers worden ingenomen.
2. De dienstplicht van de 3e generatie Molukkers, die autorric

tisch Nederlander zijn geworden, laten afschaffen.
3. Heer voorlichting over politieke (buitenlandse) aktivitei-

ten.
4. Het opstellen van een 5 jarenplan voor bepaalde Molukse

activiteiten.
5. Verbeteren van de plaatselijke begeleiding.
6. Contacten aanknopen met Indonesische Molukkers ajla

?. Contacten leggen net socialistische landen.
8. Protesteren tegen liet xiit Ambon weggehaalde scheepsdek.
9. Hot organiseren van een jongerencongres (FM/GPP3K3) evt,

Goheba) teneinde tot een nieuwe eenheidsorganisatie te
komen.

Na afloop van dit "vraaguurtje" werden de resoluties opge-
steld, die door het congres werden aanvaard en vervolgens
aan de persmedia medegedeeld.

MP.
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BADAN PERSATUAN. (RAJAT MALUKU SELATAN)

SECRETARIAAT ALGEMENE ZAKEN - BAZARSTRAAT 50

Nummer

Bijlagen

Onderwerp

6172/EK/001/5P.

geen

Resoluties

2518 AK 's-GRAVENHAGE, 12 november. 1979

Tel.: (070) 45.52.91

Sijns Excellentie

de Vice-lonister-Fresident

ï/o-nisterie van Binnenlandse

Postbus 26011

2500 '2.V. 's-Gravenhage.

Excellentie,

ïïarcens deze delegatie van B.P.-congres betuig ik ors te beginnen

dank dat u, ondanks alle druklce v;erkzaanheden nu tijd heeft willen

naken on ons vandaag te ontvangen»

Ik hoef niet te benadrukken dat een ontmoeting als het onderhavige

zeer door ons wordt ge\7aardeerd, alleen reeds vanwege het feit dat U

hierdoor rechtstreeks hetgeen onder ons leeft kan vernemen.

Hetgeen onder ons leeft is onlangs op het congres van de Badan Persa-

tuan te Jierden in een aantal resoluties verwoord welke ik U hierbij

rnag aanbieden.Uiteraard verwachten wij thans geen reactie ur-verzijds.

Hetgeen wij hopen en verwachten is dat dese resoluties,waarvan enkele

reeds bij herhaling naar voren waren gebracht,uv/erzijds ernstig in

overweging worden genomen en dat II mettertijd tot een verantwoorde

beslissing kor.it.

Van deze gelegenheid vd.1 ik ook gebruik maken on IJ . onze mening te

doen kennen dat hot regeringsbeleid ra.b.t. de 'identiteitsbelevins'

onbevredigend is. Incaers de practijk blijkt niet in overeenstemming te

zijn net de op schrift gestelde beleidsgedachten.Ook v/il ik niet na-

laten hier op te merken dat hét subsidiebeleid vaa de HeBering wat de

Badan Persatuan aangaat ons tekort doet.



r

Toorts wil ik benadrukken dat de Badan Persa"tuan niet alle Zuidaolukkers

in Nederland vertegenwoordigd.Duidelijk is wel dat de neerderheid tot de

Badan Persatuan behoort .Dit betekent dat een beleid dat ds Badan Persa-

tuan frustreert niet bevorderlijk is voor een goed leefklimaat»

Ik nag deze woorden afrondend besluiten met dank te betuigen Toor de

door U ran-iaag aan ons geboden gelegenheid en spreek hierbij tevens de

hoop uit dat U bereid zal worden gevonden dergelijke gelegenheid te

scheppen, indien in de toekomst uwerzijds of onzerzijds de noodzaak wordt

gevoeld-voor een-ontmoeting als deze»

PEHSATUAMj

Met de meeste hoogachting,

BADAN PERSATUAN (EAJAT MALUKÜ SELATAF),

Namens het Hoofdbestuur,

De voorzitter,

De aeoretaria,

V.MUNSTER



R E S O L U T I E S

Eet Congres van de Badan Persatuan, bijeen te Vierden op
18/19 augustus 1979:

1. Gelet op de brief van de Nederlandse Regering (ministerie van
Binnenlandse Zaken) van 1? maart 1979 nr. CMM 79/1192; gelet
voorts op het antwoordschrijven van het Hoofdbestuur van de
Badan Persatuan dd. 14 juni 1979 nr. 6066/PR/001/B.P.;

overwegende,

- dat het "Inspraakorgaan Molukkers" is ingesteld na
moeizaam overleg tussen een delegatie van het Ministerie van
CRM en het Hoofdbestuur van de BPj

- dat daarbij van de zijde van de Nederlandse Regering in het
vooruitzicht werd gesteld een wettelijke regeling als basis
van genoemd Inspraakorgaan,, en er daarom reden is erop te
vertrouwen dat de wet welker totstandkoming wordt afgewacht,
qua wezen, strekking en inhoud overeenstemt met de beschikking
waarop het "Inspraakorgaan Molukkers" thans -voorlopig- steunt;

- dat voornoemd Congres zich tot heden in-essentie k&n vinden
in de door het "Inspraakorgaan Molukkers" uitgedragen
gevoelens en gedachten en zich overigens op grond van de
ontstaansgeschiedenis van bedoeld orgaan gerepresenteerd acht
door dit orgaan;

- dat het congres gezien het voorgaande zich niet kan vinden
in het haar thans ter beoordeling voorgelegde voorontwerp
van Vet.

Verwerpt dit voorontwerp van Wet, zoals dit haar ter beoorde-
ling is voorgelegd.

2. overwegende,

- dat de Nederlandse Regering, blijkens haar "brief dd. 26
januari 1978, Nr. SGC78/U21 terecht heeft erkend de ernst
en het bestaan van politieke idealen bij Zuidnolukkersj

- dat die politieke idealen mede stoelen op het zelfbeschikkings-
recht dat in een internationaal verdrag namelijk de
zogenaamde RTC-overeenkomsten is gegarandeerd;

- dat er dan ook reden is op te merken dat de Nederlandse
Regering met haar in haar voornoemde brief gestelde politieke
stellingname nl. dat zij geen steun kan verlenen, geen
bijdrage levert aan door allen begeerde oplossing van de
nu bijna drie decennia bestaande politieke problematiek;

- dat de opstelling van de Nederlandse Regering een impasse
in stand houdt welke niet bevorderlijk is voor een leefbaar
klimaat en harmonisch samengaan dat door allen wordt begeerd;



besluit,

- een beroep te doen op de Nederlandse Regering zich opnieuv te
beraden op de ondervolgende punten, welke in de brief van
de BP dd. 11 november 1977 nr. 5628/PR/001/BP reeds eerder
naar voren zijn gebracht, te weten:

- de onopgeloste internationaal-politieke problematiek van
het interoationaalrechtelijk gegarandeerde zelfbeschikkingsrecht
van het volk der 2-u.idrao lukken ter kennis en behandeling van
geëigende diplomatieke en politieke kanalen te brengen; in dit
kader de destijds door de Zuidmolukse politieke leiding bij de
Regering Biesheuvel bepleite dialoog te bevorderen;

- iedere vorm van hulpverlening, welke mede bijdraagt tot
de versterking en het voortbestaan van da Indonesische dictatuur
met de ernstige gevolgen van dien voor de volkeren van Atjeh,
Papua, Oost-Timer en Zuid-Molukken die terecht ijveren voor
onafhankelijkheid ten opzichte van Indonesië, achterwege te latenf
de Zuidaiolukse politieke leiding zoveel mogelijk faciliteiten
(ook financiële) om op legale en verantwoorde wijze voor het
door Indonesië onderdrukte Zuidmolukse zelfbeschikkingsrecht
op te komen, te verstrekken?

- de vraag aangaande de al dan niet gerechtvaardigd zijn van de
Zuidmolukse vrijheidsstrijd aan een door haar in overleg met
de Zuidmolukse politieke leiding in te stellen commissie van
internationaal deskundigen voor te leggen;

3. overwegende,

- dat de regeling van de rechtspositie van staatloze Zuidmolukkers,
welke waarborging vindt in de faciliteitenwet, in dit opzicht
te wensen overlaat, dat het hieraan gerelateerde paspoort in het
buitenland niet die gelding heeft w-elke het, gelet op het
karakter van genoemde wet behoort te hebben}

- dat een paspoort voor vreemdelingen wat bedoelde Zuidmolukkers
aangaat zich niet alleen niet verdraagt met de rechtspositie,
welke zij krachtens meergenoemde wet hebben, maar bovendien
hen in materieel opzicht vergeleken met een Nederlander net
wie zij, gelet op de bedoeling van de faciliteitenwet qua
behandeling in rechtspositie gelijkgesteld worden benadeelt,
aangezien zij voor toelating tot bepaalde landen een visum
blijken nodig te hebben en daarvoor moeten betalen}

- dat overigens naar de praktijk uitwijst de Republiek Indonesia
wat de staatloze Zuidmolukkers aangaat bezitter van een paspoort
voor vreemdelingen toelating weigert.

Is van oordeel, dat de faciliteitenwet in vorenbedoelde opzichten
zorgvuldige voorbereiding heeft ontbeerd. Vraagt de Nederlandse
Regering maatregelen te treffen om bedoeld tekort in rechtspositie
ongedaan te maken.



4» overwegende,

- dat in de faciliteitenwet onder meer ligt besloten, dat een
Zuidnolukker niet een nationaliteit wordt opgedrongen, welke
hij niet wenst;

- dat dit ook geldt voor de derde generatie Zuidmolukkers}

- dat het automatisch in aanmerking brengen van de derde generatie
Zuidmolukkers voor een nationaliteit bezwaren ontmoet "bij het
congres}

Vraagt de Nederlandse Regering bij de wijziging van de Wet op
het Nederlanderschap m.b.t. de Nationaliteitskwestie van kinderen
van staatloze ouders in deze zin ermee rekening te houden dat
aan artikel 1 wordt toegevoegd:

"Onder staatloos wordt niet verstaan het niet bezitten van een
nationaliteit, indien de betrokkene de behandeling als Nederlander
geniet ingevolge de V7et van 9 september 19.76, Stb. 468" .

5» Gelet voorts op de brief van de Badan Persatuan dd. J februari 1977
nr. 5350/ÜS/003/BP en de brief van de Commissie ad hoc van de
Badan Persatuan dd. H september 1977 nr. 5592/US/003/BP}
Gelet op de "Nota" van de Badan Persatuan dd, 1 april 1978,
waarin op bladzijde 27 onder 4»8. met vreugde het voornemen van
de Regering om op korte termijn een wetsontwerp in te dienen
om de door de betrokken Zuidmolukkers met inbegrip van Zuidmolukkers
met minder dan vijftien dienstjaren ervaren onbillijkheden op
het stuk van hun rechtspositie uit de wereld te helpen
werd begroet;

Vraagt nogmaals met klem aan de Regering om deze aangelegenheid
afdoend af te wikkelen, ook t.a.v. de groep met minder dan 15
pensoengeldige dienstjaren en dringt thans bij de Regering erop
aan de nodige spoed te betrachten bij de afdoening van deze aan-
gelegenheid, mede in verband met de hoger wordende leeftijd van een
groot deel van vorenbedoelde groep.

6. kennis genomen hebbende van:

het bericht, dat het Waiame-dok uit Ambon is weggesleept naar
Surabajaj

overwegende,

1. dat dit dok in 1967 is gebouwd met een kredietgarantie van
de Nederlandse Regeringi

2. dat het Waiame-dok speciaal was bestemd voor de opbouw
van de Molukkenf

3. dat de versleping heeft plaatsgevonden tegen de uitdrukkelijke
wil van de bevolking?



"besluit,

net kracht te protesteren tegen deze vorm van afbouw van de
Zuid-Molukken en de Nederlandse regering te verzoeken haar •
financiële steun aan de Indonesische Regering in zorgvuldige
heroverweging te nemen en in geen geval nieuwe projecten voor
de ontwikkeling van de Molukken in behandeling te nemen alvorens
het Waiame-dok is teruggevoerd naar Anibon,

7. kennis genomen hebbende van:

- berichten in de Indonesische pers, dat de komende 5 jaren van de
Javaanse bevolking ruim 2̂  miljoen zielen zullen worden overge-
bracht naar gebieden buiten Java; en tienduizenden van bedoeld .
aantal zich in de Zuid-Molukken zullen moeten vestigen;

- de bekendmaking van het Indonesische departement van Transmigratie,
dat met ingang van september 1979 maandelijks J>00 Javaanse
gezinnen sullen worden verscheept naar het Zuidmoluks eiland Buru;

overwegende,

- dat de uitvoering van deze plannen een ernstige bedreiging vormt
voor de cultuur en de identiteit van het Zuidmolukse volk;

- dat hierdoor grote ongerustheid is ontstaan, zowel in de
Zuid-Molukken als onder de Zuidmolukse gemeenschap in Nederland^

- dat een dergelijke volksverhuizing bovendien in strijd is met
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de
Conventie voor Inheemse en Stamvolkeren van de Internationale
Arbeidsorganisatie;

besluit,

zijn ernstige verontrusting uit te spreken en een klemmend beroep
te doen op de Nederlandse Regering om al haar invloed aan te
wenden - inklusief stappen bij de Verenigde Naties en andere
internationale organen - teneinde Indonesië ervan te weerhouden
deze plannen uit te voeren.

ISADAN PERSATUAH!

Wierden, 19 augustus 1979

Het congres vanj\de Badan Persatuan

de Voorzitter,
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Aan : CFB

Betreft : BP-congres, 27 en 28 september 1980

Bijl. :

Op werd

Info: 5

het volgende vernomen:

Bron overhandigde het officiële programma van de beide congres-
dagen (zie bijlage).
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KONGRES ORGANISATIE BADAN PERSATUAN
TERTANGGAL 27 dan 28 SEPTEMBER 1980
Bertempat di woonwijk: MOORDRECHT

A. Pembukaan : - d.1am 11.30
1. Sepata-kata, oleh Tuan Rumah.
2. Kata penjambutan, oleh Ketua Badan Persatuan.
3. Upat.lara pembukaan pendek:

a. Menjanji : Tahlil 85 : 1, 3, 4, 5.
b. Membatja,

Firman Tuhan : Mazmur 6
c. Menjanji : Thalil 7 : 1, 2, A.
d. B e r d o ö

e. Berdiri diam semenit, untuk kenangkan "korban2" jang
sudah gugur karena "Perdjuangan Tanah Air Kita" mau
Didalam dan Diluar Negeri, dan jang masih ada didalam
siksaan pendjara2 Didalam dan Diluar Negeri.

f. Menjanji Lagu Kebangsaan ajat 1, 2.
g. Djam 12.00 - 13.00 Makan siang

B. Agenda rapat hari ,1ang pertama.27 september 1980
1. d.1am 13.15 - 13.00

Pertanggungan-djawab P.P. Badan Persatuan, untuk tahun
kerdja 1979/1980.
a. Organisatie Kita, dan kepentingan hidup Kita, selama

Kita berdiam di Tanah ini.
b. Organisatie Kita,. dan Bantuan Kita, untuk meneruskan

Perdjuangan Tanah Air Kita.

2. d.1am 15.13 - 17.00
a. Warta Kepala Negara Republik Maluku Selatan

PJM. Ir. J.A. MANUSAMA.
b. Bersoal - djawab
c. P a u z e

3. d.lam 19.30 - 20.00
Pemilihan dan Penetapan Anggota2 "Fonds Nasional" jang bar

4. d.1am 20.00 - 21.00
Usul2 dan warta2 Pemimpin2 Wijk.(sebagian sudah termasuk
dalam hal membitjarakan Pertanggung-djawab PP.BP.diatas).
- Soal keliling, klak disambung pada be'sok harinja.
- Kesimpulan Hari Pertama

5. Penutup Hari Pertama
a. Menjanji : Tahlil 180 : 1, 2, 3.
b. Berdoa.
Malumat. untuk besok hari. oleh Tuan Rumah

oooooooooOOOoooooooo
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C. Agenda rapat Hari .lang kedua.28 september 1980

1. dJam 09.00 atau dJam 11.00 - KEBAKTIAN

2. djam 13.00 - MAKAN

3. djam sesudah makan - Rapat diteruskan.

a. Usul2 dan soal keliling

b. Kesimpulan

c. Putusan2 (kalau ada)

D. KONGRES Dl TUTUP. DJAM 16.00

a. Sepata-kata, oleh Tuan Rumah.

b. Kata Penutup, oleh "Ketua Kongres"

c. Upatjara Penutup (pendek) oleh ketua Badan Persatuan

- Manjanji, Tahlil 274 : 1, 2.

- Firman Tuhan. Mazmur 20

- Menjanji, Tahlil 274 : 5, 6

- B e r d o ö

- Berdiri diam semenit, dengan perasaan memandang kemuka

- Menjanji, Tahlil 78 : 1

• d. Selamat tinggal, bagi segala Kekasih jang tinggal.

Selamat djalan, bagai segala Kekasih jang pulang.
TUHAN MEMBERKATI DAN MENJERTAI KITA SEMUA,

DAN SAMPAI BERTEMU PULA DENGAN SELAMAT.

Moordrecht. 27 SEPTEMBER 1980

PUSAT PIMPINAN BADAN PERSATUAN
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Betreft : BP-congres 1980.

d. d.: ,

Bijl. :

2 O KT, 1980
Info:

np 27.8.1980 Werd

na
het volgende vernomen:

Bij rondschrijven werd eerder bekend gemaakt dat het BP-congres niet
eind aug. gehouden zal worden maar verschoven wordt naar eind septem-
ber.
Met verwijzing naar dit schrijven, werd in een rondschrijven geda-
teerd l*t augustus, bekend gemaakt dat het congres gehouden zal wor-
den op 27 en 28 september en wel te Moordrecht in de woonwijk

Hoofdpunten uit het congresprogramma zijn:
- Verantwoording BP-activiteiten jaar 1979 - '80.

- Mededelingen van de President (MANUSAMA).

- Verkiezing en bevestiging nieuwe leden Fonds Nasional.

MP.

301 A10-919260F
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ACD 1517200
datum

CO

b.

C( GFO )nr.:

Aan : CFB

d.d.:
: 2 2 OKT.

Betreft : BP-congres Moordrecht 1900

Info: 1

Bul. :

Op_ werd

het volgende vernomen:

Op 2? en 28 september heeft de Badan Persatuan in Moordrecht
wederom een congres gehouden.
Het programma is als bijlage bij dit Mpport gevoegd. (Onder-
staande nummering correspondeert met die van het programma)*
2? september
A.1. 11.30 uur. Opening en welkomstwoord door de heer

voorzitter van de wijkraad Moordrecht.
2. Voorzitter BP-ds. METIARY.

1 minuut stilte voor de gevallenen.
Gezang en gebed.
12.00-13.00 uur. Middageten.

B.1. De jaarverslagen van de Badan Persatuan, stuurgroep
en Badan Perembukan Politik

heeft de problemen van het Inspraakorgaan
sterk benadrukt en een zeer dringend beroep op de aan-
wezigen i.c. de hele gemeenschap gedaan. Met name
zijn de wijkraden gevraagd om toch vooral bekend te
maken dat de instructies (adviezen) opgevolgd moeten
worden.
Het Inspraakorgaan realiseert zich dat de door haar
te behandelen onderwerpen (beleid, gebouwen, bicul-
tureel onderwijs, etc.) voor de gemiddelde Molukker
erg moeilijk zijn. De mensen begrijpen dat vaak niet
(of verkeerd) en daarom is begeleiding noodzakelijk.
Derhalve zouden er beleidsmedewerkers aangesteld moe-
ten worden voor de uitvoering van het beleid, maar
het Inspraakorgaan heeft daar het geld niet voor en
de Nederlandse overheid wil dit ook niet betalen.
Noot: Het Inspraakorgaan is op 25 september j.l. kwaad

weggelopen van een bespreking met Minister
WIEGEL. Praten, terwijl de beslissingen al ge-
nomen zijn heeft totaal geen nut.

Het Inspraakorgaan heeft nu besloten om 3 week-endoon-
ferenties te houden, t.w. 1/2 november voor Dearah I,

-2-
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Vervelffelaë nr. 2 «r.

8/9 november voor Daerah II en 29/30 november voor
Daerah III. De 1e en 2e conferentie vinden plaats
in (Warfu/Wargem?) bij Zutphen, de 3e in Helvoirt.
ledere wijk kan maximaal 3 personen afvaardigen,
in welk geval de kosten ƒ *tO,~ per persoon pis reis-
kosten zijn. Normaal zouden de kosten ƒ 70»- P»P«
moeten zijn, maar CRM betaalt het verschil.

B.2.b. Financien. Het aantal personen dat nog contributie
betaalt is sterk terug gelopen. Reden kan zijn ge-
makszucht (vergeetachtigheid), dan vel "men ziet
het niet tmr zitten.
Ook hier is een nuttige taak voor de wijkraden weg-
gelegd.
Daarnaast zal er naar andere bronnen van inkomsten
moeten gaan zoeken.

2.a. Verslag van MANUSAMA.
Er zijn verschillende mensen naar het buitenland ge-
reisd om contacten te leggen en steun te zoeken.
Vorig jaar zijn en van 1 tot 15 oktober
in Amerika geweest. Dit heeft evenwel niets opge-
leverd, heeft een verslag van zijn activitei-
ten opgestuurd, maar ook dat leverde niets bijzon-
ders op.

heeft in New York contact met een advo-
catenkantoor gehad. Dit kantoor wilde behulpzaam
zijn, maar dan wel tegen een honorarium van 2500 US
dollars per maand (zie punt B.2.b. Financien-Contri-
buties).
Noot: , die met dit advocatenkantoor

relaties onderhield, was zeer verbolgen ge-
weest over dit eigenmachtig optreden van MANU-
SAMA. Eerst had zij nog wel over samenwerking
willen praten, maar na deze affaire niet meer.

Op dit moment zijn en
"onderweg".

MANUSAMA wilde hun verblijfplaats niet noemen, maar
uit telefonische gesprekken was hem gebleken, dat e.e.
"gunstig leek".
Eet aanstaande Internationale Tribunaal verdient een
algehele inzet.
MANUSAMA verdeelde het Molukse volk in Nederland in
3 catagorieen.
1_. de stayers (de blijvers);
]|. de lauw/lauw (moeilijk te polsen, soms kritisch,
~" bruikbaar als instrument door de andere kant);
J5. de andere kant (PRO-HI, nader commentaar overbodig)
MANUSAMA benadrukte het gevaar dat van de 2e groep
kan uitgaan.
Omtrent de 1e groep merkte hij op, dat deze slinkt,
waarschijnlijk omdat de controle daarop wat verloren
is gegaan. De wijkraden zullen met deze groep een
intensiever contact moeten gaan onderhouden.

-3-
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Vervolgblad nr. 3 bij C-rapport n r.

2.b.

Het grote nieuws in het verslag van MANUSAMA be-
trof de aankondiging van een wakil-kepala negara
in de persoon van dokter TUTDHATUNEWA. Deze bekend-
making heeft geen reacties opgeleverd en werd zonder
commentaar geaccepteerd. Slechts Oom
heeft hier wat minachtend over gedaan, maar dat is
zijn normale manier van doen.
Vervolgens kreeg TUTUHATUNEWA het woord. (Een exeptie,
aangezien leden van het kabinet voordien nooit in de
gelegenheid werden gesteld.)
TUTUHATUNEWA deed een beroep op het volk om tot
grotere eenheid te komen en om de diverse organisaties
te bundelen, waardoor er effectiever opgetreden kon
worden tegen zaken als drugsbestrijding en de grote
werkeloosheid. Ook hij is van mening, dat de wijk-
raden meer attent c.q. alert dienen te zijn.
Eet kabinet stippelde een bepaald beleid uit, waar-
van de uitvoering door andere organen diende plaats
te vinden. Slechts met een eenheid kon het goed func-
tioneren gerealiseerd worden.

Hierna sprak ook nog • Hij wees
op de noodzaak van een samenbundeling van de ver-
schillende jongerenorganisaties (SPP-EMS).
Een eerder* poging daartoe in 1978 was op een fiasco
uitgelopen. Hieraan was de persoon van
schuld geweest. Peter hoopte nu op een betere situ-
atie en ook hij deed een beroep op medewerking van
de wijkraden en andere organisaties.

Vraagstelling.
Op dit punt heeft de wijkraad van Bovensmilde t.o.v.
de andere wijkraden volledig gedomineerd. Voorzover
de andere wijkraden 'al vragen hadden, konden deze
bijna allemaal worden ondergebracht bij de lijst
die Bovensmilde had ingediend.
Noot: Deze vragen 'zijn opgesteld n.a.v. een onderzoek

dat men had ingesteld, als gevolg van de er-
varingen opgedaan tijdens de " ƒ 100,-Aksi" en
door de geringe opkomst bij politieke verga-
deringen.

A. In de huidige sitidtie kunnen alleen BP-Hoofdbe-
stuursleden lid zijn van een Daerah-bestuur. In
de praktijk functioneert dit niet. Voorstel; een
andere structuur, waarin ook gewone BP-leden (even-
tueel zonder functie) lid van het Daerah-bestuur
kunnen zijn.
Na een stemming werd dit voorstel aangenomen.

B. Omtrent de activiteiten van de BP en de Pemerintah
ontbreekt de voorlichting aan de gemeenschap.
Dit wordt als een gemis ervaren.

C. Betreft een vaandel dat jaren geleden door MANUSAW
aan kol. TAHAPABY in het Zuiderpark in Den Haag
was overhandigd. Het vaandel was afkomstig uit
Kamp Schattenberg en Bovensmilde wilde dit nu
terug hebben. -*»•-

301A11



Vervolg blad n r. k bij C-rapport nr.

Deze vraag leidde tot een oeverloze discussie.
MANUSAMA stelde o.m. dat vaandel is van mij,
want ik heb het overhandigd.
Uiteindelijk werd - toen - afgesproken, dat
MANUSAMA zou trachten het vaandel van TAHAPAHY
terug te krijgen. Daarna zal de destijds opge-
stelde beschikking worden vernietigd om vervol-
gens het vaandel aan de SMM te doen toekomen.

D. In het kader van een streven naar eenheid, dienen
alle reeds eerder genomen initiatieven nader te
worden toegelicht.

E. De Pemerintah moet een politiek overzicht geven
van haar activiteiten. Bij voorkeur ieder half
jaar en schriftelijk; wel of geen resultaten^
Momenteel wordt hier overdreven geheimzinnig over
gedaan. Het volk heeft daar recht op.

F. Nadere informatie over de buitenlandse contacten.
MANUSAMA: loopt moeilijk en stroef. Belichtte nog-
maals reis van en de huidige reis.

6. Wie is momenteel vice-president?
Antwoord: TUTÏÏHATUNEWA.
Noot: De vragen moesten voorafgaand aan het con-

gres worden ingeleverd.
H. Gevraagd wordt naar een financieel overzicht van-

af 1950, aangezien men daar nimmer een duidelijk
inzicht van heeft gehad.
METIARY deed hier "een beetje" moeilijk over.
Antwoord volgt nog.

I. Van bovenaf worden te veel besluiten genomen, zon-
der dat daarover de mening van het volk gevraagd
is, zelfs zonder dat zij daar (voor)kennis van
draagt c.q. kan nemen.
Derhalve het instellen van een Adviesraad. Ant-
woord volgt.

Noot: MANUSAMA en METIARY hebben niet op alle vragen
een antwoord kunnen geven. Enkele vragen die-
nen nader bestudeerd te worden.

Het Internationaal Tribunaal zal ongdwijfeld een hoop
geld vergen. Hoeveel? Niemand wist daarop een ant-
woord te geven er waren geen cijfers voor handen, maar
het was wel duidelijk dat de contributie-opbrengst
niet afdoende zou zijn. Dan dus e.o.a. actie houden,
maar wat voor? (NB.: het resultaat van de ƒ 100,-Aksi)
METIARY: Een onderwerp dat het nieuwe bestuur van
het Fonds Nasional intern maar eens moet bespreken.
Vraag Capelle-(Oostgaarde):
- eenheid niet alleen politiek, maar ook op kerkelijk
gebied;

- valt er m.b.t. de pensioenen nog iets te bespreken
voor degenen die minder dan 15 dienstjaren hebben?

2.c. Pauze en avondeten.
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Vervolgblad nr. 5 bij C-rapport nr.

3. "Fonds Nasional".
Dit punt werd verschoven naar de volgende dag»

4. Besluiten en Rondvraag.
Ook hierover werd weer druk gepraat, zodanig dat
met punt 5 (gezang en gebed) eerst om 22.JO uur be-
gonnen kon worden.
A. De gang van zaken m.b.t. de pensioenregelingen

begrijpt men niet goed.
Het bicultureel onderwijs functioneert niet naar
behoren. behandelt deze zaak vanuit zijn
stoel en Ais niet op de hoogte met de praktijk.

B. Het Politiek Forum moet blijven bestaan. Zij be-
hoeft niet langer zichzelf te bekostigen, maar
heeft over komend jaar financiële steun toegezegd
gekregen (van MITIARY).
Het afgelopen jaar moet gezien worden als een
"opofferingsjaar", waarover geen declaratie inge-
leverd kan worden.
Daarnaast zal er een nauwe samenwerking tussen BPP
en de "Stuurgroep" worden bewerkstelligd.

C. Het "bandje TAHABEY" (een vraag van !
was door aan een onderzoek
onderworpen, zo ook deze hele affaire.
was tot de conclusie gekomen, dat "alles m.b.t.
de persoon , onzin was".
Een vieze zet van "de andere kant" kon
daarmee volledig gerehabiliteerd worden. Hij zou
ook weer opgenomen worden in Daerah I van de BPP.
De naam TAHAPARY moest maar niet meer genoemd wor-
den. De zaak was hiermee afgedaan.

5. Gezang en gebed.
Hiermee kon eerst om 22.30 uur een aanvang worden
genomen.

28 september
13.30 uur. Rondvraag.
Over het besluit om de beschikking - verband houdende met de
vaandel-kwestie - te vernietigen, werd wederom een hele dis-
cussie op gang gebracht. Deze moest op een gegeven moment door
de dominee gestopt worden. Het kabinet zal hierover contact
opnemen met TAHAPARY.
De uitzendingen van Suara Maluku zijn in Den Helder slecht te
ontvangen, terwijl men daarnaast (hoe paradoxaall) het niet eens
was met de samenstelling van het programma. uit Den
Helder was van mening dat er een perschef o.i.d. moest worden
aangesteld, zodat niet altijd MANTJSAMA hoefde op te draven.
MANUSAMA was het daar wel mee eens. Nader overleg volgt.

Er zijn k resoluties opgesteld.
1. Wensen van het Inspraakorgaan (het uitvoerende deel).
2. Pensioen-rege^lingen.
3. Decentralisatiebeleid. (Niet mee eens, Kan verlies van eigen

identiteit betekenen door te moeten opgaan in andere (Ned.)

-6-
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Vervolgblad nr. bij C-rapport nr.

organisaties).
k. ??

Verder noemde METIAHY puntsgewijze de onderwerpen die op de
eerstkomende pieno-vergaderingen behandeld zullen gaan worden:
a. eenheid betrachten
b. Suara Maluku
c. evt. andere golflengte voor Suara Maluku
d. bevestiging BPP, financiële steun en samenwerking stuurgroep
e. zaak TAHAPART afgedaan
f. vaandel
g. vernietiging beschikking-vaandel
h. Bazarstraat 50.

Te leen van de kerk. Geldnood. Beroep op de kerk doen.
Even afwachten

i. bevestiging nieuwe leden Fonds Nasional.
Samenstelling hetzelfde gebleven, uitgebreid met SINAIJ,
wijkraadslid Krimpen

j. stimuleren contributie betalen.

16.00 uur Persconferentie ANP en T.V.

Noot: A. schatte het aantal aanwezigen op ca. 130 personen.
Op dit geringe aantal is vrijwel zeker van invloed ge-
weest:
- 1. De GIM-jaarvergadering in Breda.
-2. Het PPKM-congres in Hatert.
- 3* De voorbereidingen in de wijken voor het heilig

aondmaal.

B. De wijkraad Assen is niet op het congres geweest.

C. De SPP is een stokpaardje van en
bestaat eigenlijk alleen uit die groep in Middelburg
(SOU «66).
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NOTA VAN CFB.

NR.: 2̂ 33/80

Betr.: Congres Badan Peraatuan 1980.

ACD 1 5 1 7 1 9 9
datum 2 H O KT, 1980

d, —

I* Inleiding.

Hoofdbestuursleden van de Badan Persatuan zijn van mening, dat
het jongste congres van hun organisatie, dat op 2? en 28
september 1980 in Moordrecht heeft plaatsgevonden, een van
de slechtste sinds jaren is geweest. Met name de magere op-
komst - slechts 130 (!) leden waren aanwezig - speelt een
grote rol in dit waarde-oordeel.
Evenals bij voorgaande congressen heeft ir. MANUSAMA ook nu weer
verantwoording afgelegd van zijn binnenlands- en buitenlands
beleid.
Verrassend was de benoeming van de 'minister van interne en
maatschappelijke zaken', de arts TUTUHATUNEWA, tot 'vice-president'
Een hoofdrol in dit congres speelde de wijkraad van Bovensmilde
door de 'regering' en het hoofdbestuur van de B.P. het vuur aan
de schenen te leggen.

II. Beleid 'kabinet' MANUSAMA.

In zijn redevoering gaf ir. MANUSAMA tijdens het congres een
opsomming van de gebeurtenissen zoals die in het afgelopen
jaar hebben plaatsgevonden.
Met betrekking tot het buitenlands beleid, deelde ir. MANUSAMA
het congres mee, dat de reizen naar New York van

en , alsmede die van de 's geen
positief resultaat hebben opgeleverd. Als een van de oorzaken
van dit falen werden onder meer financiële problemen aangevoerd.
Voorts deelde ir. MANUSAMA mee, dat in de maand september van
dit jaar mej. namens de "Stuurgroep R.M.S."
samen met de 'minister van voorlichting', ', uit
Portugal teruggekeerd was. In Lissabon hebben beide R.M.S.-
vertegenwoordigers besprekingen gevoerd met leden van het
Fretelin. De kontakten die in Lissabon gelegd zijn noemde
MANUSAMA bemoedigend van aard.

Voor wat betreft de problematiek van het Molukse volk en haar
leiders in Nederland constateerde "de president" met zorg het
gebrek aan motivatie onder een groeiend aantal landgenoten.
Niet de politieke ontwikkelingen van de laatste jaren of het
falend beleid van de Molukse leiders zijn de oorzaak van deze
tendens, doch het tekort aan motivatie en controle van de
wijkraden, aldus MANUSAMA.
Voorts merkte hij op, dat de bereidheid tot het betalen van
contributie sterk afneemt. Door voorlichting vanuit de wijkra-
den moet getracht worden de financiële positie van de Badan
Persatuan te verbeteren.
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A. Opening; 11.30

1. Inleiding door de heer des huizes
2. Welkomstrede door de voorzitter van "Badan Persatuan1
3« Korte openingsceremonie;

B,

a. Zingen : Gezang 85
b. Bijbellezing: Psalm 6
c. Zingen : Gezang 7
d. Gebed
e. Staande blijven voor 1 minuut stilte ter her-

1, 3, 'S 5.

.1, 2, k.

denking van de gevallenen voor de strijd van het
vaderland alsmede voor degenen die nog steeds
lijden in de gevangenissen in binnen- en buiten-
land.

. Volkslied, couplet 1,2. .

. Lunch : 12.00 - 13.00

Agenda voor de vergadering op de eerste dag, 2? sept.'8(

1. 13.15 - 13.00

Aflegging van de verantwoording van het hoofdbestuur
van de Badan Persatuan betreffende het werkjaar
1979/1980.

a. Onze organisatie en onze gemeenschappalijke
belangen sedert ons verblijf in dit land.

b. Cnse organisatie en onze medewerking voor de
voortzetting t^b.v. de strijd voor onze vaderland.

2. 13.15 - 17.00

a. Boodschap van de president der Zuid Molukse Republiek
Ir. J.A. Manusama.

b. Discussie

c. Pauze

3. 19.30 - 20.00

Verkiezing en benoeming van nieuwe leden voor
"Fonds Nasional".

*f. 20.00 - 21.00

Moties en verslaggeving van de wijkhoofden.
(Gedeeltelijk reeds besproken tijdens de aflegging
der verantwoording van het hoofdbestuur van boven-
genoemde Badan Persatuan).

- Rondvraag, wordt de volgende dag vervolgd.
- Samenvatting en conclusie van de vergadering op

de eerste dag.
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5« Sluiting van de vergadering op de eerste dag

a. Zingen t Gezang 1SO : 1, 2, 3*
b. Gebed

Mededeling voor de volgende dag door de heer des huizes.

C. Agenda voor de vergadering op de 2e dag» 28 sept. 1980

1. Kerkdienst : 9-00 - 11.00
2. Lunch : 13«00

3. na lunchtijd: voortzetting van de vergadering

a. Suggesties en rondvraag
b. Conclusie
c. Besluitvorming (indien aanwezig)

D. Sluiting van het congres; 16.00

a. Redevoering door de heer des huizes
b. Slotrede - -^i door de voorzitter van het congres

c. Korte ceremonie t.b.v. de slotrede door de voor-
zitter van de"Badan Persatuan".

- Zingen : Gezang 27̂  : 1,2.
- 3ijbellezing : Psalm 20
'- Zingen : Gezang 27̂  : 5, 6.
- Gebed

- 31ijven staan met volle aandacht voor 1 minuut stilte
met de blik naar voren gericht.

- Zingen : Gezang 78 : 1

d. Vaarwel voor alle achtergelatene geliefden.
Goede reis voor alle gestorven geliefden.
God zegene en zijt met ons allen en tot
voorspoedige weerzien.

Moordrecht, 27 september 1980

Hoofdbestuur van de
"Badan Persatuan"



Ook het 'kabinetslid' en de tot "vice-
president" benoemde TUTUHATUNEWA drongen in hun toespraken
aan op grotere attentie en medeleven van de wijkraden.

deed voorts nog een beroep op de wijkraden
om hun medewerking te verlenen aan de samenbundeling van de
twee Molukse jongerenorganisaties de S.F.P. en de P.M., ter-
wijl TUTUHATUNEWA opriep tot een eendrachtig strijden tegen
werkeloosheid en drugsverslaving.

III. Opvallende rol van de wijkraad van Bovensmilde.

De wijkraad van Bovensmilde bleek zich grondig voorbereid
te hebben op dit congres. De aanwezigen ontvingen een door
hen opgesteld wensen- c.q. eisenpaket. Een initiatief dat zowel
door de Molukse leiding als door de leden van het congres
erg gewaardeerd werd.
In dit wensenpaket signaleerde de wijkraad van Bovensmilde
het gemis aan goede voorlichting en openheid vanuit de Badan
Persatuan en de 'R.M.S.-regering'. Zij wenst danook in de
toekomst, halfjaarlijks, een schriftelijk politiek overzicht
van de regering, waarin in ieder geval informaties opgenomen
moeten zijn omtrent buitenlandse kontakten. Voorts stelde men
voor, dat de Badan Persatuan een financieel overzicht publi-
ceert vanaf 1950.
Bovendien verklaarde de wijkraad van Bovensmilde het wenselijk
te vinden, indien het 'kabinet' een public-relations-man zou
aanstellen, zodat de 'president' niet altijd zelf 'acte de
presence' behoeft te geven. Ir. MANUSAMA verklaarde veel voor
deze suggestie te voelen, doch dat een besluit hierover eerst
genomen kan worden na intern beraad binnen het 'kabinet'.
Tot slot sprak de wijkraad van Bovensmilde het ongenoegen uit
over het feit, dat door de B.P. teveel besluiten genomen worden,
zonder dat een vorm van inspraak en/of medezeggenschap hieraan
vooraf is gegaan. Het voorstel om een Adviesraad voor de B.P.
op te richten wordt echter in beraad gehouden.
Wel werd het voorstel aangenomen om de verkiezingsstructuur
van de afdelingsbesturen zodanig te wijzigen, dat niet alleen
bestuursleden gekozen kunnen worden, maar ook 'gewone' leden.
c

IV. Het Politiek Forum.

Het Politiek Forum kan na een proefperiode van 1 jaar blijven
voortbestaan. Met dien verstande, dat deze organisatie nauwer
gaat samenwerken met de "Stuurgroep H.M.S." op met name het
buitenlands terrein.
Voorts zal het Politiek Forum financieel afhankelijk blfiven
van de Badan Persatuan.

V. Conclusie.

De herhaaldelijke oproepen aan de wijkraden om te komen tot een
vergroting van hun verantwoordelijkheidsbesef vormen de rode
draad tijdens dit congres. Meerdere malen werd in speeches van
de Molukse prominenten aangedrongen op het politiek motiveren van
de lokale Molukse bevolking.
De achtergrond voor deze houding vormt ongetwijfeld het groeiend
besef bq de Molukse leiding, dat de kloof tussen het 'kabinet'
van ir. MANUSAMA en de Badan Persatuan enerzijds en het Molukse
volk anderzijds welhaast onoverbrugbaar lijkt.



ACD 1 5 1 6 0 0 3
datum ,, ,. . ,.,

CO

b.

d.d.C(CFO )nr.:

Aan : CF

Betreft : BP-congres Moordrecht

Bijl.:

* 6 OKT, 1980 Info:

nr 17.9.1980 werd

het volgende vernomen:

In het Noorden van Nederland valt te constateren, dat voor het a.s.
BP-congres nauwelijks belangstelling bestaat.
Vooral valt dit af te leiden uit het feit, dat tot nu toe, de ver-
schillende wijkraden nog geen vergadering hebben uitgeschreven ter
bespreking van zaken, die op dit congres naar voren gebracht of be-
sproken moeten worden.

MP.

301 A10-919Z60F



ACD 1 5 1 7 7 9 1
Q3NOV.1980

d»

CO

b .

d.d.:C( CFO)nr.:

Aan :

Betreft : BP-congres 27/28-9-'80.

L 3 KOV. 1980

Bijl.:

Op. 14-10-80

het volgende vernomen:

Het BP-congres 1980 werd gehouden te Moordracht op 27, 28
taher. Op de eerste dag waren 130 belangstellende aanwezig
en op de 2e dag (zondag) slechts kO.

genodigden waren aanwezig de leden van de stuurgroep;
de LAC-leden en en de ex-Siwa Lima leden: het
echtpaar , en nog 2 personpa. _

Voorzitter van het conges was 'ds. METIARI.
Tegen dit jaarlijks voorkomende voorzitterschap METIARI werd
later, bij monde van' , kritiek uitgeoefend omdat
hij van menig Is dat de congres voorzitter door het congres
gekozen dient te worden en niet tevoren moet worden aangewe-
zen. Het congres nam zijn mening over en besloten werd dat
vanaf volgend jaar aan zijn wens gevolg gegeven zal worden.

_ maakte bekend dat het inspraak-orgaan op 25 sept. een
bijeenkomst hield met verscheidene Mol. organisatie ter bepa
ling van het standpunt welk het inspraak orgaan zal innemen
bij het overleg met CRM dat zij bfnnenkort zal hebben.

maakte de opmerking dat bij de besprekingen
met CRM*ier een voorstander van is dat ook de verschillende
organisaties zelf met CRM praten omdat immers de eigen belan-
gen duidelijker uiteengezet kunnen worden.
Zijn opmerking ondervond veel kritiek en werd dan ook van de
hand gewezen.

deelde nog mede dat het Inspraakorgaan zich zal blijven
verzetten tegen de opvatting van de Ned. regering dat bij de
uitvoering van haar Molukken beleid, gedecentraliseerd over-
leg met de Molukkers moet bestaan.

vindt dat dit neerkomt op ondermijning van positie van
het Inspraakorgaan.
I.v.m. deze kwestie zal het Inspraakorgaan drie studie
week-ends beleggen; omstreeks begin november.

-1-

301 A10-919260F



Vervolgblad nr. bij C-rapport nr.

Ene (ex-KNIL) suggereerde dat intensief gewerkt
moet worden aan het (alsnog) verkrijgen van alle KNIL-
rechten. Hierover werd enige tijd gediscussieerd zonde r
dat tot een afgerond geheel werd gekomen.

De voorzitter van de Wijkraad Smilde kreeg het
woord en herhaalde de namens de gemeenschap Smilde, de kriti
en grieven tegen de BP en de reg. MANUSAMA zoals deze schrif
telijk werd vastgelegd in een stencil tij-
dens het congres werd verspreid.
Vooral werd de regering zwijgzaamheid verweten m.b.t. het
buitenland beleid en wilde .hierover opening van zaken.
De BP werd verweten d at het een ongezonde organisatie is vc
al wat betreft de financiële verantwoording en dat hierom
(en zolang dit zou duren) geen geld meer werd gjestort t.b.v
BP en/of haar activiteiten.
Uit naam van MANUSAMA antwoordde dat uit vrees
voor vijandelijke, tegenwerkende activiteiten; de regering
genoodzaakt is, veel van haar op het buitenland gerichte
activiteiten geheim te houden. Wel zal de regering later,'
bij regeringsbulletin nadere mededelingen doen. Nu alvast,
kan worden medegedeeld dat de regering nietstilzit en dalj
o.a., in opdracht van -MANUSAMA, " en

in het buitenland verblijven ter uitvoering
van een missie.
Mede in verband v.d. buiteH*!ldn poiitiek moet worden gezien,
het succes welk werd behaald door'dat het overgrote deel v.d
TAMAELA aanhang o.l.v. en zich aansloot
bij de MANUSAMA aanhang en de kwestie Benin in deze nog niet
werd opgelost als gevolg v.d houding v. mej.,
MANUSAMAvertrouwt er echter op dat hij mej. . binnenkort
tot rede zal hebben gebracht en blijft met haar in kontakt.
Vervolgens maakte bekend dat er een verande-
ring in de regering was aangebracht; in die zin dat
MANUSAMA uiteraard president blijft en derhalve traditionee
leider blijft. Naast hem werd echter benoemd de functioneel
leider in de persoon van TUTUHATUNEWA die derhalve in de
praktijk de regering zal leiden.
Met betrekking tot de Staf Missi Muiter maakte
bekend, dat als leider/voorzitter hiervan was
benoemd omdat gezien zijn invaliditeit, deze
functie niet kan behartigen.
Overigens werd medegedeeld, is ook leider van de
groep oud-TAMAELA-aanhangers, die voortaan wordt aangeduid
met gro§p Missi Militer en feitelijk als groep onder
direct commando, staat van de SMM.
De SMM heeft nu als eerste prioriteit, het streven naar
bundeling van alle jongeren groepen. Hierin is al enig suc-
ces geboekt doordat tussen SMM en SPP-RMS reeds overeenstem
ming werd bereikt.

-2-
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Vervolgblad nr. bij C-rapport nr.

had de regering nog verweten, dat zij het &MS
vaandel nog steeds in handen heeft gelaten van kol. TAHAPARY
waarvan toch vast stond dat hij verraad pleegde door naar
eigen zeggen voor de Indonesiërs te hebben gewerkt.
MANUBAMA gaf hierop te kennen dat destijds was bepaald dat
het vaandel onder berusting behoort van de opperbevelhebber
(Panglima) v.d. RMS strijdkrachten en het vaandel dus niet
bij TAHAPARY weggehaald kan worden.
Van vele zijde kwam protest op de woorden v. MANUSAMA waarbi;
men er op wees dat aan een verrader als . de titel van Pang-
lima ontnomen moest worden en dat hij in ieder geval als
zodanig niet meer wordt geaccepteerd.
Hierover werd uitgebreid gepraat waarbij MANUSAMA zich terug
trok en het woord namens de regering werd Kevoevrd door

Geëist werd dat het vaandel bij TAHAPARY zou -wJrden wegge-
haald en zou worden toevertrouwd aan één der SMM-leiders.

zegde toe een commissie te vormen om deze
kwestie af te handelen.

Ene uit den Helder, verzocht het daartoe te willen
leiden, dat MANUSAMA niet meer op radio of t.v. verschijnt
omdat hij onwaarachtig overkomt bij velen in den lande
maar ook in^ de Molukken zoals heeft vernomen uit
brieven uit de Molukken.

uit Eist sloot zich aan bij het verzoek om meer
openheid van de regering over haar buitenland politiek en '
drong aan op 2 andere zaken; tw.:
a. een eis om een verslag v. METIARY over zijn contacten

destijds met de Rl-ambassade.
b. het openbaar maken van het verslag over resultaten c.q.

financiële verantwoording over de Lustrum activiteiten
in Den Haag.

Ten aanzien van punt a. deed de mededeling
dat METIARY over bedoelde kwestie een uitgebreid verslag gaf
aan de regering.
T.a.v. punt b. heeft de kwestie afgedaan door te
stellen dat er financieel geen verlies werd geleden en dat
aan een verslag werd gewerkt.

Min of meer aansluitend op de eerder ter sprake gekomen
TAHAPARY affaire; werd door de opmerking
gemaakt, dat de verrader TAHAPARY destijds een aantal
Molukkers betichtte van samenwerking met de Nederlanders
(volgens het bekende tape-bandje) en dat hieruit voortvloeid
dat het voorzitterschap van de BPP-afd I werd ont
heven. Hij stelde, dat tot op heden, de regering zich niet
heeft uitgelaten over de al- of - niet betrouwbaarheid van

en dit een eventuele rehabilitatie val! in de
weg staat.
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Vervolgblad nr. 3« bij C-rapport nr.

antwoordde dat de kwestie TAHAPARY als e__en
afgedane zaak beschouwd moet worden omdat de regering deze
kwestie reeds behandelde.
Ten aanzien v. (aldus ) is te stellen dt
de regering hem als absoluut betrouwbaar ziet en het volk
in hem onvoorwaardelijk vertrouwen kan stellen waardoor
niets in de weg staat hep weer te doen optreden als voorzit-
ter BPP-Afd.I. , r

Later gaf te ïcënnën dat hij zo spoedig moge-
lijk een verg. zal bijeenroepen om weer als voor-
zitter aan te wijzen.
Hij vond (en met hem enkele andere aanwezigen uit BP-
daerah I) dat ook nog de meest aanvaardbaar persoon
is om het voorzitterschap te bekleden v.d. BP-daerah I.

De verkiezing van de leden die het Nationale fonds beheren
liep uit op de .herverkiezing van de .ou/je leden, waaraan
toegevoegd:
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ACD 1527702
datum O 8 M 198 l

CO

b.

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : Badan Persatuan.

d.d.: O * JAS.

Bul. :

Op 6.11.80 werd

het volgende vernomen:

Info: V

de volgende correspondentie van de BP:

Nr. 051/80/K.I. - d.d. J>Q juli 198O.
Betr.: BP-congres en Fonds National.

MP.

301 AIO 019246F



INHOUD

's-Gravenhage, 30-7-1980

Aan:
De Heren van de Wijk-/
Kampraad.
(Afdelingsbestuur van de
Badan Persatuan)

Nummer: 051/80/K.I.
Bijlagen: Geen
Onderwerp:
1. De jaarlijkse vergadering,

(het congres)
2. De toestand in alle

wij k e n/kam p en.
3« Ledenverkiezing voor

het Nationaal Fonds
en de Kas-Commissie.

Geachte Heren (Leiders van wijk/kamp) en Ingezetenen (Volk),

Het Hoofdbestuur, in voltallige vergadering bijeen op 28 jun
j.l., heeft betreffende de hierboven vermelde onderwerpen
eea aantal beslissingen genomen, welke U en het volk hierbij
ter kennisname en verdere behandeling worden aangeboden.

1. De jaarlijkse vergadering (het congres) van de Badan Persitu

Voor het jaar 1980 is de datum, waarop dit congres zal
plaats vinden, vastgesteld op 30 augustus 1900.
Tot nu toe zijn wij er echter niet in geslaagd een geschikte
vergaderruimte te bemachtigen. Zodra ons dit gelukt is |
zullen wij U hiervan z.s.m. op de hoogte stellen.
Anderzijds zijn wij U zeer erkentelijk, indien ïï ons behulpzaam
wilt zijn met het ter beschikking stellen van bedoelde
vergader- ( congres- )ruira te.

2. De toestand in de wijken en kampen.

Natuurlijk zal het jaarverslag van de 3adan Psrsatuan ove
de periode 1979-1980, zodra dit compleet is, nog vóór
het congres aan II worden toegezonden.
Het verslag van de toestand in de wijken en kanpen op dit
moment is hiervoor uitermate belangrijk i.v.m. de
decentralisatie-kwestie, c.q. het huidige beleid van de
Nederlandse regering.
Reeds is het merkbaar en voelbaar dat voornamelijk aan de
gemeenten is opgedragen om terzake maatregelen te treffea
voor de Suidmolukse ingezetenen van die gemeenten, overeen-
komstig de richtlijnen vastgesteld in een nota nopens het
treffen van maatregelen-analoog aan die geldend voor de
Nederlandse ingezetenen van die gemeenten-voor de
"minderheden", waartoe ook het Zuidmolukse volk wordt
gerekend.
Uw verslag is van groot belang, aangezien het de bedoeling
is er gezamenlijk over te praten, opdat wij t.a.v. deze
kwestie één gezamenlijk standpunt zullen kunnen innemen.
(Uiteraard moet dit verslag slechts hoofdlijnen bevatten)

3. Verkiezing van nieuwe leden voor het Nationaal Fonds en
de Kas-Commissie.

Aangezien de huidige leden van het Nationaal Fonds reeds



- 2 - INHOUD

reeds langer dan volgens de statuten wordt geëist hun
functie hebben vervuld, is er besloten om tijdens dit congres
de verkiezing van de nieuwe leden voor het Nationaal Fonds
te laten plaats vinden.
Uiteraard zijn wij zeer dankbaar voor de opofferingen, die de
leden van het Nationaal Fonds zich gedurende de afgelopen
periode hebben getroost. Dit hebben ze gedaan uit liefde
voor hun volk en t.g.v. de strijd voor hun geboorteland.
De aftredende leden zijn:
a. De heer B. KAITJILY, woonachtig in Rotterdam.
b. De heer F. RIRIA3A, woonachtig in Alphen a/d Bijn.

Vanaf heden heeft ïï dus de taak candidaten voor te dragen
om de open gevallen plaatsen in te nemen.
Bovendien zal er nog één persoon extra bij moeten komen, zodjat
U dus in totaal drie candidaten zult moeten voordragen.
Hun namen kunnen tot uiterlijk 20 augustus 1980 worden opgeg|eve

De candidaten moeten aan de volgende eisen voldoen:
a. De RMS niet hart en ziel toegewijd zijn.
b. Expert zijn op financieel gebied.
c. Bereid zijn zich te onderwerpen aan de statuten van het

Nationaal Fonds.
d. Bereid zijn een berisping te ontvangen, indien er sprake

is van fouten of nalatigheid in de uitoefening van hun
taak.

e. Godvrezend zijn.

Hierna zal liet congres weer een nieuwe Kas-Commissie benoem|en.
De huidige Kas-Comraissie bestaat uit de heren:
1. S. LEKATCKFSSSY.
2. H.M. SAYA.
J>. Chr. üAHHSTIAH.
*t. A. 3ALAMCSR.

Wij hopen dat U goede nota neemt van de inhoud van deze brie(f
en U voor de van U verlangde werkzaamheden z.s.m. met het
volk beraadslaagt, opdat ons beleid op een goede (sterke)
basis wordt geschoeid.

Tot slot willen wij U, heren leiders en volk, danken en ver-
blijven met verschuldigde eerbied en een heilvvens voor ons
gehele, geliefde volk!

MEHA HÜRIA
(3ên voor allen, allen voor één)

3ADAN PERSATÜAN (HAJAT MALÜKU 33LATAN)
(Eenheidsorganisatie v/h Zuidmolukse volk)

Hoofdbestuur/Dagelijksbestuur
Voorzitter, Secretaris,

w.g. 3. HETIARY w.g. V/. MUNSTER
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P E N D A H Ï Ï L Ü A N .

Kongres Badan Persatuan tahun ini(l980), diadakan pada suatu waktu
jang kurang tepat.

Itupun disebabkanf '

a. pemunduran hari berkongres darl tanggal 23 augustus ke 27 septem-
ber 1980, berhubung dengan keadaan di Moordrecht pada tanggal 23
augustus itu, tidak mengizinkan, dan baru dapat diterima pada 27
dan 28 september 1980, dengan kita tidak berketinggian terlebih
dahulu, tentang penjediaan jang sudah diambil, bahva pada tanggal
28 september dalam Djumat akan diadakan "perhal iran dan Perdjamuan
Asja jang Sutjiï

b. bukan sadja di Moordrecht, tetapi djuga pada bebarapa tempat jang
lain, ada diadakan Perhaliran dan Perdjamuan Asja jang Sutji.

o* Berarti dengan pengalaman ini, baiklah tiap2 tahun Kita adakan
Kongres dalam bulan "augustus", ketjuali bila penting harus diada-
kan Kongres kilat.

Sekalipun demikian, dalam hari pertama 85$ tiap2 tempat dapat mengi-
rim utusannja ke Kongres, sehingga Kongres dapat bersidang menurut
programmanja.

Bagi Tuan2 Pemimpin Wijk Moordrecht, Kami utjapkan atas nama Kongres
beribu-ribu terimakasih atas kebidjaksanaan Tuan2, sehingga Kongres
ini sudah dapat diselenggarakan*

Sedang bagi Bapa2,Ibu2 dan Anak2 muda kita, dengan istimewa melalui
varta ini, Kami mohon dimaafkan sangat2, itupun karena Bapa2,Ibu2 dan
Anak2 muda djuga jang ada Anggota2 Geredja mau G.P.M.B. maupun G.I.M,
jang pada hari2 ini, ada melengkapkan diri masing2 untuk turut didalam
"perhaliran dan Perdjamuan Asja jang Sutji, telah Kami ganggukan, di-
dalam hal membantu Kami selenggarakan Kongres ini, sehingga sudah ber-
aohir dengan selamat, berkat bantuan pengorbanan Bapa2,Ibu2 dan Anak2
muda Kita. Atasnja Kami utjapkan beribu-ribu terimakasih.

Utusan2 jang tidak dapat menghadiri Kongres ini disebabkan pergantian
hari berkongres, mohon dimaafkan, dan ikutilah warta ini, dan perhati-
kan pertanggungan-djawab Pusat Pimpinan dalam tahun kerdja 1979/1980,
jang berisi,nperdjalanan pajah, usaha2 jang ada sekarang, rentjana un-
tuk masa depan, mau setjara kemasjarakatan, mau setjara politik untuk
meiandjutkan Perdjuangan Kita.

Untuk sedapat mungkin, dapat kita berusaha untuk membava kerinduan2
Kita kepada kenjataan2 jang menghiburkan, itulah jang pertama-tama
bergantung dari Kita sendiri, jang tersusun rapih, satu perlu akan
jang lain, dengar2an dan kerdjakan dengan radjin segala sesuatu jang
sudah mendjadi tugas Kita.

Perhatikan pada achir varta ini, Kami ada hadapkan suatu gambaran, se-
bagai ukuran untuk mengukur benar tidaknja perbuatan anak2 jang kala-
bor, jang menjatakan "Manusama bersalah, penipu, jang memimpin rajat
atas djalan jang salah, oleh sebab itu, Ia harus diadili dimuka Hakim.

Dalam urusan2 sesetempat, djangan ingat diri sendiri dengan keperluan-
di tempat, melainkan hendaklah engkau sadar, bahwa engkau ada bersama-
sama dengan jang banjak, jang senasib, setudjuan dan sekerinduan.

Achirnja Kita mohon, Tuhan jang Maha Kuasa dan jang Murah Baik, mau
memberkati Kami semua djua, jang kini Kami sama2 ada aendjalani satu
perdjalanan jang agak sukar, jang atas perdjalanan ini, Kami perlu
Tuhan mau berdjalan sama2 dengan Kami, dan jang diatas perdjalanan ini
pun Kami perlu seorang akan jang lain.

T e r i m a k a s i h .



BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)

SEKERTARIAT - BAZARSTRAAT 50 2518 AK '*CRAVENHAGE, - Tel.: (070) 45.52.91

Nomor : 'S-GRAVENHAGE,
Lampiran :

Pokok : "HASIL KONGRES MOORDRECHT" _,
27,28 aapambar 1980. JAH(, DI])EHGARt JANG DIBITJARAKA*,

JANG DIPEHTIMBANGKAN, JAHG DIUSÏÏLKAH,

JANG DIKERDJAKAN, DIDALAM KOMGRBS

Dl

MOORDRECHT,TT. 2?, 28.'SEPTEMBER 1980.

L -l•

I. Kongraa mandengar,

a. Varta Penjahutan Pakardjaan Pusat Piapinan Badan Peraatuan, da-
lam tahun kerdjanja 1979/1980, tarmuat didalam satu buku Partang-
gungan-djavab dan jang talah dimiliki olah Paalmpin2 saaatempat,
•aainggu sabalum berkongras.

b. Varta Politik PjB. Kapala Nagara R.M.S.

e. Ïïsul2 Tjabang2 dan Daerah .

II. Kongres meabitjarakan,

Varta Pertanggungan-djavab P.P. Badan Paraatuan dalam tahun kardja
1979/1980, Jang beriai tjara am,. * .

a» Penderitaan, dalam mendjalankan putusan2 Kongrea Vierden, t.t.
18 dan 19 augustus 1979, jang isinjaf

- Parsoalan Inspraakorgaan,

- Peraoalan Struktuurplan R.M.S.

- Peraoalan Perumahan

- Parsoalan Bahasa

- Persoalan ez-Knil dan Korban Perhambatan parang.

Bantuan untuk Perdjuangan Tanah Air,

- Parsoalan Keuangan, - Keanggotaan Fonds Nasional M.S.jang baru.

- Rantjana Stuurgroep R.M.S.

- Badan Ferembukan Politik dan Tahun pekerdjaannja jang baru.

- Pendapatan Politik aetjara ümum dari Badan Peraatuan.

- Usul2 RaJat, melalui Daerah dan Tjabang2.

- Varta Politik Pjm. Kepala Negara R.M.S.

Lain dari pada Varta politik Pjm.Kepala Negara, maka uraian aanga-
nai pokok2 jang terdapat didalam Varta Pertanggungan-djawab P.P.
Badan Persatuan, sudah diuraikan didalam warta tersebut. Hasil
Perbitjaraan, Pertimbangan dan Djawab, menganal tindiaan ataa ba-
ba rapa pokok, diuraikan sebagai berikut:
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PEMBITJARAAN, PERTIMBANGAH DAN DJAWAB.

Warta Pertanggungan-djawab P.P.Badan Persatuan, dalam Kongres ini ha-
nja jang dianggap penting sadja jang dibatjakan, itupun disebabkan, u-
tusan2 ke Kongres sudah mempeladjarinja seusbu dimuka berkongres.

Tekanan mengenai beberapa persoalan, jang oleh Kongres di Vierden te-
lah membebankan Pusat Pimpinan untuk mengerdjakan dia, antara lain,

resolutie jang dipersembahkan kehadapan Vice Minister President Wiegel
pada tanggal 12 november 1979» oleh beberapa ketegahan, belun» dapat di-
adakan pertemuan, untuk mendengar djawab keatas resolutie tersebut,Jang
isinja mengenai,

- hal mempertahankan Inspraakorgaan, hal mengakui "politik idial Bang-
sa Maluku Selatan", membetulkan rechtspositie dari staatloze Bangsa
Maluku Selatan seturut faoiliteitenwet, Warga Negara supaja tidak di-
paksakan (3e generatie), ex-Knil dibawah 15 tahun dienstnja, Bok-
Vaiame, Transmigratie Bangsa djawa ke Buru.

Ketika kita mempertahankan punt2 jang diatas ini, dan sementara m«nan«
ti-nantikan djawab keatasnja, Pemerintah Belanda sudah berdjalan te-
rus menurut rentjananja menudju kepada decentralisatie, Jang dianp
gap klak mendapat dukungan dari rajat Maluku Selatan, sesudah Pemeixn-
tah ini mengetahui keadaan2 disesetempat jang .sudah buka pintu2 pe-
rundingan dengan gemeente2 ditémpat.
Ketua Inspraakorgaan menggambarkan keketjewaannja mengenai perundi-
ngan-perundingan dalam hari2 jang achir ini dengan C.R.M, Perundingan
ini untuk sementara diputuskan.

Ditekan disini,ialah; daja-upaja dentralisatie dari fihak kita,supaja
dipertahankan dengan sehabis-habis daja-upaja.

Dan daja-üpaja decentralisatie dari fihak Pemerintah Belanda, supaja
dengan sehabis-habis daja-upaja, minta disingkirkan. Itupun disebab-
kan pertahanan kita, jang memandang Kemasjarakatan dan politik kita
itu satu adanja.

untuk ini, disusun sebagai berikut:

- ada Centraal-inspraak, ialah Inspraakorgaan(Lewan Maluku)

ada Lokaal-inspraak.(lihat gambaran)

C.i»A ^inspraakorgaan

L.I. l.i. 1.1. l.i. .1.1. l.i 1.1.

Anggota2 Centraal-inspraak dan anggota2 Lokaal-inspraak, harus diten-
tukan, oleh Bangsa Maluku Selatan sendiri.

Sama seperti susunan organisatie Kita Badan Persatuan,seperti diba-
wah ini:

- Pimpinan-Centraal * Pusat Pimpi
- Pimpinan-Lokaal= Pimpinan Wijk

nan.
atau tjabang.

p.l. p.l. p.l* p.l. p.l. p.l« p.l.**.*..
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Sedikit uraian, selaku ulangah»

Selalu diulang-ulangkan,ialah: Kita perdjuangkan selama ini, adalah
d u a hal jang utama sekali.

a. hal hidup kita dan tempat kediaman kita untuk sementara diaini.

b, bantuan kita untuk Perdjuangan Tanah Air kita.

Kedua hal ini dipandang s a t u adanja.

Bahagian a. tentu sekali lebih lekas berhasil baik,bila dua hal ini di-
pisahkan satu dari pada jang lain.
Ban ini artinja, tiap2 Pemimpin seseterapat, dapat mengatur sendiri, me-
nu rut keadaan sesetempat, dan menurut hukum2 Negara ini»

Dalam Kongres ini ditekan sekali lagi, bahwa Pusat Pimpinan, tetap mem-
per djuangkan, bahwa DUA hal ini dipandang SATU. Kesukarannja sudah di-
uraikan didalam warta "Pertanggungan-djawab" jang ada didalam tangan
Tuan2, dan Nona2.
Madju dengan tidak madju, berhasil dengan tidak berhasil sekarang, kita
tetap pertahankan dan tetap perdjuangkan. Dalam arti,bahwaj "pengakuan"
atas beleid kita setjara manusia dengan hak2 asasinja, harus dihormati
dan diindahkan' oleh siapa sekalipun.

Pemerintah Belanda perdjuangkan selama ini, ialah; supaja lambat-laun
kita merasa diri, adalah penduduk tanah ini. Begitu banjak djalan diper-
gunakan, jang kelihatan sangat berperi kemanusiaan, tetapi jang sebenar-
nja, adalah ratjun jang mematikan.
Semua hal ini, bergantung dari kita sendiri. Djatuh bangunnja, bergan-
tung dari kita sendiri. Kita,ialah; Pemimpin dan Rajat, Atasan sampai
bawahan.

Sebelah lain, dapat kita pergunakan bersama-sama sesuatu beleid Pemerin-
tah ini, bila kita anggap tidak mentjeraikan kita dari penderian kita,
eekalipun niatnja kesitu.

Untuk ini, patutlah Tuan2 sadari, bahwa Tuan2 sekarang berdiri di front
(dimuka).Itu artinja Tuan2 berdiri menghadapi semuanja.Karena serangan
serangan untuk mengerdjakan kehendaknja, tidak ditudjukan kepftda Pimpin-
an Centraal(mereka tidak mau) melainkan ke Pimpinan lokaal,ialah Tuan2-
lah. Sehingga djatuh bangunnja Pimpinan, bahagian besar, bergantung dai?i
Tuan2 sendiri.

Mengenai peperangan jang hébat ini dari tahun ke tahun, rajat tidak me-
rasa bahwa ada amt pajah peperangan ini. Mereka hidup dengan tidak mera-
sa pajah, tagal itu Hidup senang2 sadja, hal mana dengan gampang mereka
terbawa-bawa, dengan tidak pusingkan otak dengan sesuatu pimpinan jang
ada memperdjuangkan hak2 asasi sesuatu manusia dari sesuatu Bangsa, jang
tidak diindahkan dan tidak dihormati öleh Pemerintah inif jang memper-
djuangkan politiknja jang bertentangan.

Kongres mehimbang suasana ini, \ Perlu ada sesuatu peraturan untuk semua, dari atas sampai kebawah.

- Mengatur penerangan2 jang teratur, jang ditetapkan éekali setahun, dan
bila perlu 2 sampai 3 kali.

- Bila peraturan untuk semua belum sedia, maka jang menghadiri pertemuan2
hanja bersifat mendengar.

- Kader-cursus dalam bulan November jang akan datang harus diperhatikan.
a. l dan 2 november 1980, bertempat di Barchem djuga 8 dan 9 november.
b. 29 dan 30 november 1930, bertempat di Helvoirt.

Kader-cursus atau studie-bijeenkomsten ini diselenggarakan oleh
Inspraakorgaan. Ongkos perdjalanan + flO,- ditanggung oleh masing2
jang turut didalam kader-cursus ini.



Aohirnja dari "pembitjaraan dan pertimbangan ini", mau dilengkapkan sa-
tu "resolutie" mengenai Inspraakorgaan dan didalam persconferentie be-
sok hari, mau diumumkan melalui pers2 tersebut.

Sedang mengenai handtekening-actie hingga kini belum berhasil. Didalam
Kongres ini kedapatan, bahwa banjak tempat tidak mendapat surat2 terse-
but jang sudah disiarkan sekian lama oleh Inspraakorgaan ke wijk2 dll.
Dengan segra Inspraakorgaan telah membuat tjatjatanaja.

Djuga ditekan didalam satu resolutie mengenai wWelzijnsorganisatieMmo-
hon supaja dengan segera mendapat rüpanja untuk menjelenggarakan segala
sesuatu jang berhubungan dengan Welzijn tersebut, menurut tjara2 jang
kita sudah rentjanakan jang kita anggap tepat adanja, tertera diatas kar-
tas Jang berkepala "Struktuurplan R.M.S. hal mana persoalan "politik"di-
tekan mendjadi hal jang utama, tertera didalam satu "Manifest" jang isi-
nja mengenai "Penda.patan Politik setjara Umum dari Badan Persatuan"

Berhubungan dengan ini, tidak dapat dilupakan nasib dari ex-KNIL, jang
setjara politik (Belanda Indonesia) jang atas perintah dibawa ke Neder-
land ini, mendapat urusan jang berbeda, diantara ex-KNIL Belanda dan ex-
KNIL Maluku Selatan, hal ini ditekan sekali lagi didalam satu resolutie
mengenai persoalan ini.

Isi lengkap dari resolutie2 dan manifest Kongres Badan Persatuan, dapai,
dibatja pada Iembar2 jang berikut.

Soal Eahaaa.

Hal melengkapkan sebuah "Logat" dari Bahasa kita, sebagai jang sudah di-
wartakan didalam warta Pertanggungan-djawab, dianggap sangat penting»
Penjediaan untuk maksud tersebut, akan diteruskan,

Sebelah lain, timbul perdebatan mengenai persoalan "Bi-cultureel onderw,
jang dimaksudkan oleh Pemerintah Belanda, untuk mengadjar kepada anak2
kita disekolah-sekolah bahasa Indonesia jang ^** sekarang.

Kongres achirnja berpendapat dan sudah mendjadi putusan, ialah:

"Menjrat kehadapan Minister v.Onderwij s untuk melarang mengadjarkan baha-
sa Indonesia jang ada sekarang kepada anak2 kita, dengan mempergunakan
guru2 jang didatahgkan dari sana".
Kongres bertanja selandjutnja tentang tugas pt, Lilipalij jang ditempat-
kan didalam bahagian ini, mengganti pt.Kuhuwael almarhum.
Inspraakorgaan mendjawab dengan raenjatakan, bahwa pt.Lilipalij keduduk
nja tidak sama atau berbeda dengan pt.Kuhuwael. Kedudukan ini tidak men-
tjampuri urusan onderwijs di sesetempat.
Djawaban ini tidak memuaskan, karena Kongres rindu mengetahui arti kedu-
dukan seorang anak Kaluku Selatan dalam persoalan onderwijs, jang djuga
sekarang tinggal mendjadi titik perbitjaraan.

VARTA PJM. KEPALA NEGARA R.M.S.

Paduka jang mulia, dengan pendek menggambarkan 'suasana politik R.M.S.
jang ada sekarang tjara am, hal2 jang dapat diwartakan. Sambil menetap-
kan hati para pedjuang jang setia.

Sesudah ini, maka utusan2 Kongres menghadapkan beberapa pertanjaan dan
usu!2 dan menantikan djawaban dari jang mulia, sebagai berikut:

1. Soal persatuan Bangsa,
2. Pemerintah dengan perhubungan2nja,(Buitenlandse Politiek)
3. Wakil Kepala Negara,
4. Perschef,
5. Perhubungan dengan radio, termasuk siaran "suara Maluku"
6. Vaandel
7. Aksi2 keuangan untuk perdjuangan
8. Persurat Kabaran Pemerintah(Penerangan2)
9. Keadaan di Tanah Air, berhubung dengan politik Luar Negeri.
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l«Soal persatuan Bangsa,

Soal ini tidak didiamkan, dianggap sangat perlu. Persatuan jang sudah
diadakan, tidak menjenangkan, sebab Nona Sahureka masih aktip tersen-
diri. Ini benar, dan djuga Nona ada menjurat kepada Kepala Negara,ten-
tang hal berpindahnja sebahagian dari kepünjaan Nona ke Kepala Negara
hal mana bukan untuk memperbaiki, melainkan hanja menanamkan kerusakan

• lebih bertambah, demikianlah i si surat Nona.
Surat ini diterima oleh Kepala Negara dengan penuh pengertian dan akan
membalasnja, kalau2 Nona dapat mengerti bahwa sebelum soal perpisahan
ini dibereskan, maka soal2 jang menjakiti hati mau Nona maupun Kepala
Negara sendiri, ta'mungkin dihindarkan.
Persatuan jang didalam lustrum ke 71 didapat, itupun bérdasarkan "se-,
ruan persatuan Bangsa" jang diseruhkan, jang mendjadi salah satu titik
jang utama jang termasuk didalam programma Lustrum ke VI tersebut.
Sebelah lain, Persatuan ini akan tertjapai oleh kemauan dari dua fihak,
dan itulah ada usaha kita sekalian,

2»Pemerintah. dengan perhubungan2nja,(Buitenlandse Politiek).

Ïïtusan2 Kongres menuntut, supaja sesuatu usaha untuk politik, harus
terang bagi Rajat jang ada membantu politik itu. Rajat djadi lemah
dan tidak mau lagi menjokong politik tersebut, pada pendapatannja ti-
dak ada gunanja. Lain berkata, kalau sudah merdeka baru dia bajar.
Orang berpendapat bahwa untuk perdjuangan, djangan selalu berkata,ha-
rus di geheim2kan.
Selaku djawab, Kepala Negara mengerti perasaan ini. Tetapi adakah benar
pendapatan jang sematjam itu. Pendapatan ini sangat disukai oleh musuh.
Dan sudah terbukti dalam usaha2 jang gagal.
Sebelah lain, beliau berbangga, bahwa hingga kini ada banjak orang jang
mengerti akan arti kata perdjuangan untuk mau mendapat kemerdekaan,dari
satu Bangsa dan jang diistimewakan Perdjuangan Kita dalam dunia zaman
ini. Dengan mereka kami dapat teruskan Perdjuangan ini, sekalipun berat.
Lain hal, bila kami bermain, atau maias didalam usaha, dan keberatan
Rajat diatas ini tepat.

3«Wakil Kepala Negara. .

Orang bimbang, disebabkan Kepala Negara makin sehari makin lebih tua,
sedang hingga kini beliau belum mengatur pembahagian pekerdjaan dida-
lam Kabinetnja. Teristimewa mengenai seorang Wakil Kepala Negara.

Dalam djawab dari Kepala Negara, achirnja sudah ditangkap salah dan su-
dah mendjadi berita2 melalui surat2 kabar dan radio sampai di Tanah
Air, bahwa didalam Kongres B.P. Pt. Dr. Tutuhatunewa sudah dilantik
mendjadi Kepala Negara, mengganti Ptjm. Kepala Negara Ir.J.A.MANÏÏSAMA,

Berita jang benar ialah: Bila ada terdjadi kesukaran tiba2, maka pt.
Dr. Tutuhatunewa, mendapat hak untuk bertindak pada mengatur aegala
sesuatu jang perlu, dalam menjsun Pimpinan selandjutnja untuk menerus-
kan Perdjuangan ini.

4.Perschef. .

Soal ini timbul, disebabkan ada orang berkeberatan, bahwa Pt.Kepala
Negara terlalu banjak mengambil bahagian dalam siaran televisi dan ra-
dio.
Orang berpendapat, bagi Pemerintah, harus ada mempunjai satu"perscheffl
jang bertugas untuk memberitakan berita2 Pemerintah. Atau Pemerintah
dengan perschef ini, mengatur bersama-sama peri bagaimana siaran2 itu
harus disiarkan.
Usul ini,oleh Pemerintah diperhatikan.

5.Perhubungan dengan radio, termasuk siaran "suara Maluku"«

Soal ini timbul, ketika dihadapkan oleh utusan2 Kongres, mengenai si-
aran "suara Maluku", mempunjai banjak storing. Orang berpendapat supa-
ja tukar gelombangnja. Dan berhubung dengan perhubungan2,minta gelomban
pendek.
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Siaran "Suara Maluku" kurang menjenangkan. Kemasjarakatan dan politik
tidak mendapat tempat jang teratur. Minta perobahan didalam program-
man ja,

6. Vaandel»

Kongres menanjakan, berhubung dengan hingga kini, seolah-olah Kepala
Negara sudah mendiamkan persoSlan Vaandel jang sudah diperdebatkan di-
dalam Kongres di Wierden» sedang Kepala Negara ada djandjikan beberapa
usaha, untuk membereskan saal ini, hal mana djawab jang menjenangkan
ada dinanti-nantikan oleh rajat, ialah; Vaandel tersebut, harus dise-
rahkan oleh tuan Tahaparij ,kepa.da Kepala Negara.

Djawab Kepala Negara sebagai berikut: Memang benar, hingga kini bèta
belum berhasil mengambil Vaandel itu dari tuan Tahaparij, sekalipun
bèta sudah menuntut supaja tuan Tahaparij, serahkan Vaandel itu kepada
bèta.
Kalau2 pertahanan tuan Tahaparij itu berdasarkan "besluit" penjerahan
Vaandel jang dibuat oleh Kepala Negara R.M.S. kepada achting panglima
perang R.M.S.Kol.Tahaparij dalam tahun 1956, Vaandel jang mana diberi-
kan oleh rajat R.M.S. di tanah Belanda kepada Pedjuang2 Kita di Tanah
Air.
Besluit dibatja oleh Kepala Negara dihadapan Sidang Kongrea.

Sekalipun demikian, utusan2 Kongres berpendapat, bahwaj

1. besluit dan penjerahan dikedjakan didalam sesuatu suasana jang lain.

2, djalan ke Tanah Air, masih belum terbuka,

3» keadaan tuan Tahaparij, sudah bersifat pensioen,

4. terlebih,keadaan tuan Tahaparij dalam hari2 kebelakangan ini, menje-
babkan: Vaandel tersebut ta'pantas lagi tinggal didalam tangannja.

Dengan sebab ini, Rajat tetap menuntut,

"Vaandel ini, harus dikembalikan kepada Kepala Negara,

a. besluit dan penjerahan jang dikerdjakan oleh Kepala Negara didalam
suasana ketika itu, berbeda dengan suasana jang ada sekarang, se-
hingga besluit itu dapat ditarik oleh Kepala Negara sekarang ini,

b. hal adanja Vaandel itu oleh usaha Rajat, tagal itu Rajat berhak pu-
la menuntut, "Vaandelrf itu harus berada didalam tangan orang jang~
selajaknja",

Untuk ini, Kepala Negara ada djandjikan usahanja lebih djauh, sekali-
pun, pendapatan Beliauw, supaja orang lebih punja pemandangan harus
ditudjukan kepada persoalan2 jang lebih penting dari ini.

7, A-ksi2 keuangan untuk perdjuangan.

Aksi2 keuangan untuk Perdjuangan, tidak berhasil, demikianlah hal ini
dihac"pl:an kèmuka oleh utusan Kongres (sekalipun utusan rajat jang meng-
hadapkan soal ini, ada membawa hasil aksi jang memuaskan) tidak berha-
sil jang mana dengan sebab2nja dapat dibatja kembali didalam punt jang
ke 2 diatas ini jang berpokok:Pemerintah dengan perhubungan2nja,(Buiten
landse Politiek).

Dalam djawaban2 jang pendek dari Kepala Negara, menggambarkan sebagai
berikut: Hendaklah orang2 memikirkan Perdjuangan Tanah Airhja dengan
fikiran seorang jang sudah "dewasa", untuk mau mengerti arti. Perdjua-
ngan untuk mau mendapat "Kebebasan Tanah Air",
Ada banjak Bangsa2 jang tertindis, dan jang ada tjari kemerdekaannja,
terlepas dari pendjadjah-pendjadjah jang bengis. Perdjuangan ini besar,
berat, dan sukar. Perdjuangan ini memakan Korban2 jang bukan sedikit,
mau harta benda teristimewa "djiwa". Adakah hal ini asing dari pedju-
ang-pedjuang R.H.S.?
Sebelah lain, semua merindukan, supaja lekas djua mendapat kemerdekaan
itu.Ini hari lebih baik dari besok.
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Soal ini dihadapkan, bukan dengan maksud supaja Pemlrapln? Perdjuangan
dapat membelah dirinja terhadajp tuduhan2 rajat, sebab hingga kini belum-
nampak hasil apa2, melainkan membawa pëmandangan rajat Iebih2 memandang
kepada kebenaran2 dan keadilan2, memandang .kepada kenjataan2 jang dida-
pat didalai» praktijk.
Sehingga melainta pertanggungan djawab dari tahun'1951i dari Pemimpin2 jg
sudah sekian banjak berganti-ganti, dianggap permintaan ini tidak sehat.

Boleh djadi orang berpendapat untuk tjari tau sokoïigan rajat i tü sudah. di-
pergunakan untuk apa2, sedang tidak ada hasi!2 jang menjenangkan. .;'
Sebelah lain, untuk ini sudah tirobul dua matjaro rajatv jang berdjuang.

a. rajat jang sudah berikan apa2 kepada Perdjuangan dan menuntut Pertang-
. gungan-djawab keatasnja, sedang

b, rajat jang sudah memberikan apa2 kepada Perdjuanöannja, sedang merasa
belum seberapa. Rajat ini sadar tentang besarnja perdjuangan, beratnja

- perdjuangan, sukarnja perdjuangan ditengah-tengah keadaan Dunia Inter-
nasional zaman ini, jang meminta pula banjak pengorbanan2t meminta ke-
sabaran-kesabaran dan ketetapan2 hati dari Bangsa jang berdjuang.

Hal ini diuraikan seketika, sesudah mempeladjari djawab2 jang pendek dari
Këpala Negara.

Sekalipun demikian, Perdjuangan harus terus digiatkan, antara lain kelapa-
ngan internasional menurut rentjana, berhasil dan tidaknja, "angkatlah
mata hatimu kepada Tuhan jang ada berkehendak dengan uma'tnja Maluku Sela-
tan, sedang tanganmu letakkan pada dadamu, raba dadamu untuk memeriksa di-
rimu siapakah engkau ini deflgan Bangsamu, jang harus Perdjuangkan Perdju-
angan Bangsa jang serba sukar dan berat ini. Oleh pertolongan Tuhan sadja
kita dapat kerdjakan semuanja, sadarlah akan hal ini. Tuhaft Kita ialah
Tuhan jang Kudus dan Adil dan Benar. Ia sudah mentj^takan Dunia ini üntük
didiami oleh maqusiax berbangsa-bangsa.

8. Persurat-kabaran Pemerintah.(Penerangan2)«

Usul2» untuk penerangan2 jang teratur dari fihak Pemerintah, antara lain,
mengeluarkan suatu "Surat kabar Pemerintah, supaja setiap kali rajat dibe-
ri berketinggian terhadap suasana politik Tanah Airnja, dari hari ke hari
dan setefusnja. Surat kabar.ini aederhana aadja tjukuplah.
Permintaan i'ni dibenarkan, hanja harus dipeladjari, mengingat kepada kega-
galan "Surat kabar Mena Muria".

9. Keadaan di Tanah Airt berhubung dengan politik Luar Negeri.

Këpala Negara tidak rela menguraikan soal ini, sebelum waktunja, sekal'i-
pun suasana internasional sekarang ada menuntut itu. Hal mana tidak dike-
tjewakan, sebab perhubungan2 ada raenjenangkan.

Ïïsul2 Rajiat jang menantikan keterangan dan djavab dari Pusat Pimpinan
Badan Persatuan dan meminta perhatian Kongres untuk inengatur langkah-langkah
bersama.

a. Kongres minta dipimpin 'oleh seorang jang bukan Ketua Badan Persatuan,

b. Struktuur Baerah, minta mendapat perobahan

„c. Komisi keuangan,

d. Minta djawab mengenai sure.t Bist, berhubung dengan pertemuan dengan
Ambaaadeur Indonesia. .

e. Minderheden.

Ada usul rajat, jang sudah dibitjarakan, dan sudah diterangkan didalam''war-
ta ini. Ada usu!2 djuga jang ta'dapat dibitjarakan lagi, berhubung dengan ke-
adaan waktu jang tidak mengizinkan.
Djuga didalam warta ini, ada dilampirkan surat2 jang didapat sesudah berkong-
res, dan sikap Pusat Pimpinan terhadapnja.

a.b.c.d.e.did.iawab pada leinbar .iang berikut



a. Kongres minta dipimpin,oleh seorang jang bukan Ketua Badan Persatuan.

Minta perhatian,untuk ini,

- Kongres ini, adalah Kongres Badan Persatuan. Artinja, tjuma satu or-
ganisatie. Berarti tepat, kalau Kongres ini dipimpin oleh Ketua or-

. ganisatie itu sendiri, jang mengetahui seluk-beluk organisatienja.

- Lain perkara, kalau Kongres itu terdiri dari beberapa organisatie,ma-
ka perlu sekali Kongres itu dipimpin oleh seorang Ketua jang tidak
terikat dengan salah-satu organisatie jang bersangkutan, Atau Kongres
dipimpin oleh seorang, jang disetudjui oleh organisatie2 itu jang ada
termasuk didalam Kongres tersebut.

- Boleh mengusulkan ialah: minta Ketua Kongres bukan Ketua organisatie.
Itu dapat, dan harus ambil seorang Anggota Pusat Pimpinan, atau seo-
rang jang faham mengetahui struktuur organisatie ini.
Hal ini djuga, dapat berlaku didalam Daerah2 dan sesetempat, mengenai
rapat2nja.
Kudah2an soal ini difahami oleh Utusan2 Kongres.

- Sudah pernah terdjadi,Kongres2 kita diketuai oleh Paduka Tuan2 Kuhu-
wael, pt.Hitijahubessij, dan Pt.Dr.H.Tan. Mulanja berlaku, ketika —
organisatie masih mempunjai roch Badan Persekutuan, berhubung dengo.̂
beberapa organisatie ada tergabung didalamnja, Bekalipun untuk semua
organisatie jang tergabuhg, diketuai oleh seorang Ketua sadja, jang
sudah dipiijih oleh organisatie2 itu.
Tjara jang sematjam ini, masih dipergunakan sesudah Badan Persekutuan
dilebur kedalam Badan Bersatuan.

b. Struktuur Daerah, minta mendapat perobahan.

Kongres mengusulkan, supaja struktuur Daerah minta dibaharui,ialahj
Ketua Daerah ta'usah seorang Anggota Pusat Pimpinan, melainkan seorang
jang ditundjuk oleh bestuur Daerah, diantara anggota2 bestuur Daerah
tersebut.
Usul ini, sudah diterima baik, hanja jang penting ialah anggota Pusat
Pimpinan jang ada didalam Daerah tersebut, harus duduk mendjadi anggota
didalam bestir Daerah, mengingat kepada penerangan2 jang diturunkan da-
ri fihak atasan.

Djuga diandjurkan supaja, dimuka dari Kongres bersidang, Bestir Daerah
sudah mengadakan penjediaan2, sehingga suara jang dibawa, ialah suara
Daerahc
Sebelah lain harus disadari, bahwa tiap2 utusan ke Kongres, mempunjai
hak bersuara, tidak terikat oleh Daerah, itupun berhubung dengan ada
persoSlan2 jang perlu tiap2 utusan mengeluarkan perasaannja dan penda-
patannja dengan bebas, untuk mengambil putusan2 Kongres jang sjah.

c. Komisi keuangan.

Soal jang penting ini, tidak dibitjarakan didalam Kongres berhubung de-
ngan waktu ta'mengizinkan. Sebelah lain soal ini ta'dapat diabaikan.
Pusat Pimpinan harus membereskan soal ini, dan dipertanggung-djawabkan
klak kepada sidang Kongres jang berilcut0
Kal membereskan soal ini, dengan memperhatikan usu!2 Daerah jang ada
didalam tangan Pusat Pimpinan.

d. Minta djavab mengenai surat Eist, berhubung dengan pertemuan dengan
Ambasadeur Indonesia»

Pemimpin Tjabang Eist, merasa ketjewa sebab suratnja t.t, 21 Januari
1980» jang berpokok: resolutie minta Kongres berdasarkan:Pertemuan
Ketua dan 3 anggota bestir dengan K.B.R.I., dibalas oleh Ketua bukan
kepada Pemimpin Tjabang Eist melainkan tjara ocnom ketua menjurat ke-
pada ocnom2 pemimpin jang ketua kënal.
Surat Pemimpin Eist ini, dikirim keseluruh Tjabang2 dan Daerah Badan
Persatuan.
Dalam Kongres ini, ketua mengaku salahnja, bila itu dipandang aalah.
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Sebelah lain, dapat diuraikan sedikit, apa sebab Ketua sudah berbuat de-
mikian, beginilahs

Ketua men jura t t j ara ocnom dan kepada ocnom2 jang ketua kenal, itupun hen-
dak membava kedua saudara ini melihat kepada tindakan jang diambil jang
tidak pada tempatnja. a, rapat daerah di Vugt kedua-duanja tidak menghadi-
ri rapat ito, jang ada digambarkan .oleh ketua daerah sepintas lalu menge-
nai soal ini,jang belum ada waktunja untuk mevartakan itu, berarti b* ke-
dua saudara ini hanja mendengar-dengar sadja, dan terus bertindak c. min-
ta Kongres berhimpun. Adakah ini sehat?

Sebelah lain, surat ocnom ketua jang ditudjukan kepada ocnom2 jang ketua
kenal, disusul oleh djawab jang resmi -jang ditudjukan keseluruh rajat,
surat bertanggal 31 januari 1980, nomor OOJ/80/KI, berpokok:"kabar2 menge-
nai oriëntatiereis Ketua Badan Persatuan ke Indonesia, Djawab didalam su-
rat ini terang adanja, hal mana tidak diharapkan, bahwa soal ini harus di-
hadapkan didalam Kongres sekarang ini pula.

Sedang mengenai, tjaranja pertemuan jang tidak disetudjui, berhubung de-
ngan pertemuan ini diadakan dirumah Ambasadeur dan bukan ditempat jang
neutraal, hal mana bagi Badan Persatuan itu bukan soal jang penting, ka-
rena kita bukan Pemerintah R.M,S,

Keterangan diatas ini, tidak dipergunakan didalam Kongres untuk mendjawab
pertanjaan Jang dihadapkan,itupun karena soal itu sudah didjawabnja,

•• Minderheden.

Dalam Pertanggungan-djawab Pusat Pimpinan jang lalu muka l dan 2 ajat
3 dari bahagian Pendahuluan, tëlah dimalumkan tentang sikap Pemerintah
Belanda terhadap Kita, dan sikap Kita terhadap Pemerintah Belanda»
Pemerintah Belanda; Ia masukkan Kita, kedalam nasib jang sama dengan min-
derheden jang biasa disebut dengan kata jang dimelajukan, ialah minoritas2
jang ada ditanah ini.
Sikap Kita; Kita ta'dapat diurus sebagai "minderheden", sekalipun sebaha-
gian persoalan Kita itu sama, mengenai tempat kediaman Kita disini dan
tuntutan hidupnja hari2. Hanja perbedaan urusan mengenai persoalan mendja-
di "minderheden" itu besar.
Untuk artikan hal ini lebih djauh, batja pula seluruhnja kata Pendahuluan
ajat l hingga 6. v . .

Sesudah Kongres, Pemerintah Belanda terus mengerdjakan rentjananja terha-
dap minderheden jang didalamnja Kita termasuk.(Lihat surat undangan dan
daftar nama2 dari "Interdepartementale Coördinatiecommissie Minderheden-
beleid) jang harus dilantik pada tanggal 10 november 1930, kini ditundakan
2 minggu, berhubung dengan hal meninggal dunia-.Isteri dari Min .Wiegel.

Undangan ini ditolak oleh Pusat Pimpinan Badan Persatuan', dengan dasar2
jang tertera didalam sebuah surat jang ditudjukan kehadapan Min.v.Binnen-
landse Zaken.(Surat tersebut, belum dapat dimuatkan didalam warta ini).

PERTAHGGUNGAN-DJAVAB PUSAT PIMPINAN BADAN PERSATUAN DALAM TAHUN KERDJA
1 9 7 9 / 1 9 8 0 J : ~ ~

Sedikit uraian mengenai pendapatan Daerah jang berbunji:

1. Warta ini terlalu luas, tetapi tidak ternjata dasar2 perlu didjadikan
persoalan.

2. Banjak soal jang diwartakan dengan keaukarannja, akan tetapi tidak ada
barang kenjataan pari bagaimana kesukaran itu harus diatasi.

Untuk mendjawabnja, terlebih dahulu kami minta maaf bila kami katakan,bah-
wa atas djalan ini, kami mau membantu Tuan2 dalam hal membatjanja warta
ini dengan artinja Pertanggungan-djawab terhadap, jang sudah dikerdjakan,
jang ada dikerdjakan, pergumulan, pengalaman, pertentangan, kenjataan,ke-
sadaran,ketetapan bathin, sebagai berikut;

Muka l dan 2 - Pendahuluan.(lihat lembar jang berikut)
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- Pendahuluan, menggambarkan dari tahun ke tahun pertahanan Kita, djuga ter-
istimewa didalam tahun pekerdjaan baru2 ini, Inilah sikap kita jang ti.dak
berobah, sedang jang menentang kita itu kuat dan berkuasa

- Muka 3» pokok2jang diperdjuangkan jang ditetapkan didalam satu resolutie,
menggambarkan sesuatu djalan jang sebaik-baiknja jang menudju kepada kema-
djuan2, ialah kesadaran,(inilah djalan untuk atasi rintangan jang kita ber-
temu)

- Muka 3 dan 4 Tindjauan sepintas lalu kedalam Wijk2. Menggambarkan ha!2 jg
njata jang diketemui didalam praktijk pekerdjaan dalam tahun pekerdjaan i-
ni dan jang ada sekarang. Djuga menggambarkan hal2 jang membawa kerugian,
dengan pendapatan supaja djangan kerdjakan ha!2 jang membawa kerugian jang
dikerdjakan tjara perseorangan.

- Muka 51 Soal2 jang ada dikerdjakan dan diusahakan dalam tahun pekerdjaan,
oleh segala alat2 Badan Persatuan didalam Badan2 dan Komisi2 jang diakui
sjah.

- Muka 6, Tjara2nja membantu Perdjuangan dan kesukaran2 jang tidak disadari»

- Muka 7,8, Sikap Kita terhadap politik Perdjuangan Tanah Air Kita, jang Ki-
ta tetap perdjuangkan dengan dasar2nja jang terang selama ini -dan seterus-
nja.

Inilah ada isi pertanggungan-djawab jang sangat terang. Dan punt2 ini su-
dah mendjadi pokok2 perdebatan didalam Kongres, sekalipun oleh kesempitan
vaktu, ada beberapa soal2 jang penting belum dibawa kedalam perdebatan,
misalnja muka 6-aoal Keuangan jang ada alat perdjuangan jang penting jang
sekarang sangat lemah. Dimana duduknja hal kelemahan itu. Hal ini harus di-
tindjau kembali, hal mana djuga ada terdapat didalam usu!2 Vijk2 dan Dae-
rah.

Pengawas FONDS NASIQNAL MALTJKÜ SELATAN. • •

Telah ditetapkan untuk mendjadi "Pengawas Fonds Nasional Maluku Selatan
jang baru, ialah paduka tuan2:

1. E. Kaitjilij - Kellogplaats 92 - Rotterdam - tel. 010-550834
2. P.Ririasa - Meidoornstraat 11-Alphen a/d Rijn tel. 01720-92855.
3. Ph.Sinaij - Roerdompstraat 8 - Krimpen a/d Yssel tel. 01807-13191.

BADAN PERBMBÜKAN POLITIK.

Telah diterima baik usul Pemerintah dan Badan Persatuan, untuk Badan
Perembukan Politik, landj.utkan ueahanja dalam tahun pekerdjaannja jang
baru. Lamanja tahun pekerdjaannja jang baru, kelak dikeluarkan melalui
besluit Pemerintah, sesudah dipertimbangkan dalam Rapat pleno, sesudah
Kongres ini.
Pertanjaan, mengenai; tidak kedengaran gerakan Badan ini didalam setahun
pekerdjaan jang sudah ditetapkan baginja, dapat dibatja didalam warta
pendek Badan Perembukan Politik, jang mendjadi lampiran warta ini.

STUURGROEP R.M.S.

Orang ingin mengetahui hal lahirnja Stuurgroep dan usahanja sampai sekarang
dapat digambarkan sekali lagi dengan pendek2, sebagai berikut:

Stuurgroep, adalah suatu Badan jang dibentuk, pada ketika2 jang genting da-
lam masjarakat Maluku Selatan di Belanda, disebabkan persoalan Republik Ma-
luku Selatan.

Badan ini bermaksud untuk bergerak keluar Negeri mentjahari perhubungan2
dengan Badan2 Internasional, jang ada sibuk memperhatikan Bangsa2 ketjil
jang tertindis dan teraniaja oleh Negara2 dan Pemerintahan2 jang tidak me-
ngenai "hak2 asasi dari tiap2 Bangsa, hak2 kemanusiaan, hak2 kebebasan ina-
nusia xuituk menet-p^an nasib sendiri".
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Telah bertahun-tahun Kita bergumul dengan Pemerintah Beland», jang achir-
achirnja terdjadi perkara2 jang besar dan jang pedis. Sedang perkara2 jg
besar dan jang pedis ini tidak akan berachir, bila Kita terus-menerus me-
nuntut dari Pemerintah Belanda untuk mengerdjakan Kebenaran dan Keadilan.
Karena soal ini tidak akan habis sebelum soal ini dibereakan,

Telah ternjata, oleh perhubungan baik diantara Belanda dan Indonesia, ke-
lihatan amat sukar untuk Pemerintah Belanda mengobahkan beleidnja jang ke-
djam itu, sekalipun beleid itu tidak berdasarkan Kebenaran dan Keadilan.

Untuk ini, Stuurgroep bermaksud untuk melangkah keluar Negeri, sekalipun
Pemerintah Belanda pada achir2nja ta'dapat melarikan dirinja dari pertang-
gungan-djavab terhadap persoalan jang disebabkan olehnja.

Dengan aebab2 ini, telah beberapa tahun Stuurgroep sudah tjari perhubungan-
pe rhubungan.

Perhubungan jang pertama, dengan senang Kami sudah diterima oleh Gesells.
fttr bedrohte VSlker dan dengan mereka telah Kami bekerdja beberapa tahun
lamanja.

Dan kini bersama-sama dengan mereka,Kami meluaskaii diri, kalau2 atas dja-
lan ini, Kami dapat berhasil untuk membentuk satu komisi Internasional,
untuk menjelidiki persoalan Kita.

Tudjuan Stuurgroep jang sekarang ada, ialah tengah melengkapkan diri un-
tuk mengadakan satu Internasional tribunaal.(pokok ini sudah diuraikan di-
dalam warta Pertariggungan-djawab 1979/1930 muka 18. Minta dibatja kembali).

Surat dari Russell Peaqe Foundation(RPF) tertanggal 8 januari 1980, menja-
takan, bahwa mereka bersedia untuk memimpin tribunaal tersebut.

Kini timbul soal, - ada djalan, ada kans, ada bantuan, - sedang bagaimana-
kah dengan "kesanggupan" Kita?

untuk ini pula, Stuurgroep sedang sibuk meminta bantuan sana dan sini.
Pintu2 ada terbuka, hanja hasil tidaknja, kini Kami bersifat menanti.

oooooooOOOOOoooooo

SELAKtl PENUTUP, KAMI TJOBA HSNDAK MEMBANTU PEMIMPIH DAN RA JAT DALAM HAL
MEMBATJA HASIL KONGRES MOORDRECHT JANG SUDAH DISUSUN DIDALAM WARTA INI.

- muka l, sesudah Pendahuluan, ada digambarkan beberapa tekanan
keatas titik2 jang penting, jang mehdjadi perhatian Kong-
res didalam perundingannja.

- muka 2, . Hal mempertahankan Centralisatie dan mengusahakan dengan
seboleh-bolehnja Lokaal-inspraak.

- muka 3» Kemasjarakatan dan politik itu satu(ini selaku ulangan)
- menjusun satu peraturan untuk semua,
- mengatur penerangan2 jang teratur.

- muka 4, Hasil perbitjaraan dan pertimbangan, memutuskan menjusun
satu resolutie, untuk memalumkan pendapatan Kita kehada-
pan Pemerintah Belanda, sebagaimana selalu djuga dan de-
ngan tidak berhenti-hentinja Kita memalumkan itu, dengan
mempunjai sesuatu pendirian jang tetap.
(surat kepada v.minister-president dan resolutie jang di-
persembahkan, dibatja pada muka 13,14,l5tl6,17)

- Soal Bahasa, berhubung dengan rentjana bi-oultureel-
ondervijs. Surat dikirim kepada Minister, untuk mela-
rang mengadjari anak2 Kita dengan bahasa Indonesia jg
ada sekarang.

muk» 5,6,7, Bereoal-djawab dengan Pemerintah(Kepala Negara)
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- muka 7?8

- muka 9,10,11

Siapa jang harua mendjadi Ketua Kongres, bila Ketua
itu, ta'usah Ketua organisatie jang bersangkutan.

- Struktuur Da e r ah mendapat perobahan, ialah:, Ketua
Daerah,. ta'usah seorang anggota Puaat Pimpinan.

Beberapa pendjelasan dan keterangan, untuk mendjawab
usu!2 dan pertanjaan2, djuga jang terdapat didalam
usu!2 dan' jang merupai pertanjaanS jang belum dibi-
tjarakan dan jang belum didjawab.

SEDANG JANG MSNDJADI LAMPIRAN VARTA INItIALAH;
* * '

'- muka 13 sampai 17,
- Surat kehadapan V.Kinister-President, untuk memparsembahkan

- Resolutie jang terdapat pada muka 13 sampai 17,

- muka 18,

- Surat undangan dari Minister van Binnenlandse Zaken.

- muka 19,20,

- Daftar anggota2 Interdepartementale Coördinatiecommissie
Minderhedenbeleid.

- muka 21, 22,

- Varta Badan Perembukan Politik.

- Telegram untuk pjm.Minister Wiegel

- muka 23*

- Lombar jang aehir, achir warta, menghadapkan pendapatan
terhadap tuduhan keatas dirinja Faduka Jang 'Mulia, Kepala
Negara, sesuai dengan djandjian didalam lembar Pendahuluan.

PUSAT PIMPINAN
BADAN PERSATÏÏAN (RAJAT MALUKU SSLATAN),

JBADAN P6RSATUAHI

Deri Haag, l november 1980.
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rAan ">

Zijne Excellentie

de Vice-Minlster-President,

H. Wiegel,

Ministerie van Binnenlandse Zaken,

LPostbus 20011, j

2500 EA *s-GRAYENHAGE

Excellentie,

Vij mogen ü hierbij het volgende berichten.

De Badan Persatuan heeft op 27 en 28 september j.l. haar jaarkongres
gehouden.

Hierbij is:

- ten aanzien van de RMS-zaak overwogen dat ter zake in
het geding is de realiteit van de nu reeds dertig jaar
lange onderdrukking door het Indonesisch (neo) kolo-
nialisme en besloten het Zuidmolukse zelfbeschikkings-
recht te blijven verdedigen en de bevrijdlngsstrijd
voort te zetten.

E.e.a. is neergelegd in het manifest van de Badan Per-
satuan, welk manifest wij TT hierbij ter kennisneming
aanbieden;

- ten aanzien van de sociaal-maatschappelijke vraagstuk-
ken overwogen dat handhaving en beleving van eigen

• . (Zuidmolukse) Identiteit in de Nederlandse samenleving
van vitaal belang is, waartoe het recht op de uitoefe-
ning van politieke medezeggenschap op het door de Neder-
landse Regering t.a.v. de Zuidmolukse gemeenschap ge-
voerde beleid noodzakelijke voorwaarde is.
Be gevoelens van het Kongres ter zake zijn neergelegd in
de U hierbij aangeboden resoluties, naar de inhoud waar-
van wij U kortheidshalve mogen verwijzen;

- ten aanzien van de Molukse ex-KNIL-militairen is over-
wogen, dat de Vet van 2 juli 1980 (Stb. 1980, 385) de
kans heeft laten liggen om aan het verschil in behan-
deling m.b.t. pensioen, wachtgeld, K.D.T.-premie van
enerzijds Nederlandse ex-KNIL-militairen en anderzijds
Molukse ex-KHIL-militalren op adequate wijze een einde
te maken.

Voorts mogen wij ü herinneren aan de resoluties, welke wij U op
12 november 1979 persoonlijk hebben mogen aanbieden en toelichten.

Ten alotte



Ten slotte zijn vij uiteraard bereid genoemde resoluties (opnieuw)
persoonlijk toe te lichten.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als ïï ons - net als de vorige
keer - daartoe in de gelegenheid stelt.

hDAN ft

Het de meeste hoogachting»

BADAN PERSATUAN (RAJAT MALÏÏKU SELATAN),

Namens het Hoofdbestuurf

De voorzitter, De seoreftaris,

S. Hetiarij V. Runster



HET KONGHES VAN DE BADAN PERSATÏÏAN ,,-
TB MOORDRECHT OP 27 EH 28 SEPTEMBER '* '

1980.

R E S O L U T I E

Het Kongrea van da Badan Persatuan, bijeen te Moordrecht op 27 en
28 september 1980.

l• Overwegende,

- dat de Nederlandse Regering medeverantwoordelijkheid draagt
t.a.T. de internationale kwestie van de Republik Maluku Selatan}

i
- dat een deel van het Zuidmolukse volk zich op laat van de Neder*
landse Regering en onder dienstbevel naar Nederland noest in-
schepen;

- dat aldus het verblijf van Zuidmolukkers in Nederland politiek
van aard is en niets van doen heeft met migratieverschijnselen;

- dat de Nederlandse Regering aanspreekbaar blijft op haar speci-
fieke verhouding tot de Zuidmolukkers in Nederland;

verwerpt het decentralisatiebeleid m.b.t. de Zuidmolukse gemeen-
schap en dringt bij de Nederlandse Regering erop aan bedoeld beleid
niet van toepassing te verklaren op de Zuidmolukse gemeenschap.

2. Overwegende,

- dat de Nederlandse Regering, blijkens haar Molukkersnota van
oordeel is dat de Molukkers er recht op hebben als Culturele
Minderheid haar eigen identiteit in de Nederlandse samenleving
te handhaven en te beleven;

- dat bedoeld oordeel vraagt om een voorwaardenscheppend en eman-
cipatorisch beleid;

- dat de Zuidmolukse gemeenschap haar identiteitsbeleving en eman-
cipatie in Nederland zelf moet invullen;

- dat het beleid m.b.t. het sociaal-cultureel werk en het maat-
schappelijk werk versterking en ondersteuning moet betekenen van
bestaande specifiek Molukse welzijnsstruoturen;

- dat het .beleid van C.R.M. m.b.t. onder meer het maatschappelijk
werk in strijd is met de door de Zuidmolukse gemeenschap nage-
streefde identiteitsbeleving en emancipatie;

verwerpt iedere vorm van decategorisatiebeleid en dringt bij de
Nederlandse Regering erop aan ernst te maken met en uitvoering te
geven aan het voorwaardenscheppend - en emancipatorisch beleid.

3. Overwegende,

- dat de plaatselijke Zuidmolukse gemeenschappen recht hebben op
de uitoefening van reële politieke invloed op het beleid van de
lokale overheid;

- dat zij tot op heden in formele zin verstoken zijn van inspraak
en medezeggenschap op het beleid t.a.v. hun leefsituatie;

- dat de principes, waarop het landelijk Inspraakorgaan zich baseert
zeker navolging verdient;

dringt bij de Nederland)



dringt bij de Nederlandse Regering erop aan h*t daarheen te leiden
dat de lokale inspraak «n medezeggenschap op adequate wijs* door
de Zuidmolukse gemeensohappen kunnen worden uitgeoefend.

4* Overwegende,

- dat de bestaande welzijnsproblematiek ernstig dient te worden
aangepakt;

- dat het ontbreken tot nu toe van een landelijke Molukse organi-
satie op het terrein van specifiek welsijn de Molukse gemeen-
sohap in een achtergestelde situatie plaatst;

- dat dese achterstelling on opheffing Traagt;
- dat de instelling van bedoeld landelijke organisatie met een so
breed mogelijk Draagvlak niet langer uitstel toelaat;

dringt bij de Nederlandse Regering erop aan het initiatief van
Inoowemo en Badan Persatuan te honoreren ter bespoediging van de
instelling van bedoeld landelijke welzijnsorganisatie.

5 * Overwegende,

- dat de identiteitsbeleving nauw samenhangt met een huisvestings-
beleid dat een gemeenschapsleven mogelijk maakt en ondersteunt;

- dat de plaatselijke gemeenschap de overdracht van de domeinen-
woningen niet mag worden opgelegd;

- dat reeds nu de huisvestingsproblematiek sioh in haar volle om-
vang gaat aandienen;

- dat het aangekondigde woonwensenondersoek op korte termijn ter
hand moet worden genomen;

- dat het uitblijven van een woonwijkenbeleid feitelijk een passief
spreidingsbeleid Inhoudt;

versoekt de Nederlandse Regering ernst te maken mett

- de inspraak en politieke medeseggensohap t.a.v. het woonwijken-
beleid;

- de bouw van woonwijken en uitbreiding van de bestaande;
- de spoedige instelling van een landelijk bureau dat sioh tot taak
stelt:

- de huisvestingsproblematiek in ruime sin aan te pakken,
- het proces van woonwijkenoverdracht te begeleiden* als-
mede de ondersteuning van bestaande bewonerscommissies*

6. Overwegende*

- dat Nederlandse ex-KNIL-militairen
a. met meer dan 15(vljftien) dienstjaren in het genot van pensioen

werden gesteld vanaf de dag na ontslag uit de militaire dienst,
b. met minder dan 15(vijftien) dienstjaren in het genot van wacht-

geld werden gesteld dan wel KD7-gratifioatie ontvingen,

- dat Molukse ex-KNIL-militairen



- dat Molukse ex-KNIL-militairen

a. met meer dan 15(Tijftien) dienstjaren in 1951 (bij aankomst
in Nederland) verden ontslagen, maar eerst in aanmerking
verden gebracht voor pensioen vanaf l mei 1956,

b. met minder dan 15(vijftien) dienstjaren nog steeds niet in
aanmerking vorden gebracht voor dezelfde op hun ex-Nederlandse
strijdmakkers toepasselijke regelingen;

dat deze ongelijke behandeling vordt opgevat en ervaren als niet
gerechtvaardigde discriminatie en dat de financiële afwikkeling
ten aanzien van de Molukse ex-KNIL-mllitairen met de totstand-
koming van de Vet van 2 juli 1980 (Stb. 1980, 385) niet als af-
gedaan kan en mag worden beschouwd.

Doet een klemmend beroep op de Nederlandse Regering om dezelfde
relevante regelingen velke op de Nederlandse ex-KNIL-militairen
toepasselijk varen o.q. zijn, alsnog als geheel toe te passen op
de Molukse ex-KNIL-militairen.

Moordrecht, 28 september 1980.

Het Kongree van de Badan Persatuan,
Voorzitter, Secretaris,

S. METIARIJ V. MUNSTER
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Datum
30 oktober 1980

TANGGAL

Maart jongstleden nam het kabinet een beslissing over de hoofdlijnen van de
organisatie van het gecoördineerde minderhedenbeleid. Ter uitvoering van
deze beslissing heeft het kabinet op 19 september jongstleden de instellings-
beschikking van de Interdepartementale Coördinatiecommissie Minderhedenbe-
leid (ICM) vastgesteld.
Deze beschikking met toelichting en ledenlijst bied ik U hierbij aan.
Een aantal organisaties van minderheidsgroepen ontving deze stukken al eer-
der.
De officiële installatie van de Interdepartementale Coördinatiecommissie
Minderhedenbeleid zal plaatsvinden op maandag 10 november 1980, om 14.00
uur in de Rolzaal Binnenhof 20, * s-Gravenhage,. ••——••
Graag nodig ik Uw organisatie uit hierbij aanwezig te zijn. Helaas moet ik
U verzoeken Uw vertegenwoordiging tot twee personen te beperken.
Het programma luidt:
14.00 uur installatie ICM door de Minister van Binnenlandse Zaken, coör-
dinerend minister voor het minderhedenbeleid.
15.00 - 17.00 uur informeel samenzijn.
Indien U aan deze uitnodiging gehoor wilt geven verzoek ik U aan het
secretariaat van de directie Coördinatie Minderhedenbeleid naam en functie
van Uw vertegenwoordiger(s) door te geven. U kunt hiervoor bellen
070-716194/716195.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,

De Directeur-Generaal Binnenlands Bestuur,
Voorzitter ICM

r» uw«
Bezoekadres

SchedaMoeksnaven 200
'a-Qravenhage

mnchtmgen bij
mevrouw W. Saleh

L.C. Brinkman
DoorMeanummor
070-716041

Vanoeke bH beanrwoordng datum, nummer en onderwerp te vermelden.



MINISTERIE VAM /Q

BINNENLANDSE ZAKEN 'J*

Kf.CM80/U698

DGBB/CM

DE MINISTER .VAN BINNENLANDSE ZAKEN

In overeenstentning met het: bepaalde in de instellingsbeschikking van de
Interdepartementale Coördinatiecommissie Minderhedenbeleid dd. 6 okto-
ber 1980;

BESLUIT:

- te benoemen tot lid van de Interdepartementale Coördinatiecommissie
Minderhedenbeleid:
de heer mr. J.P.M.H. Merckelbach, raadadviseur op het kabinet van de
minister-president. Ministerie van Algeir.eno» Zaken
de heer drs. H. Moerman, directeur Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse
Zaken, Kabinet voor Nederlands -Antilliaanse Zeiken
de heer dr. Ch.V. Stutterheim, Chef der Directie Algemene Zaken,
Ministerie van Buitenlandse Zaken
de heer mr. H.W. van Hijlkema, loco Secretaris-Generaal, Ministerie
van Justitie
ce heer drj. S.J.C, van Eijndhcven, T; l v rir-jcteur-Ger.eraal voor het
basisonderwijs, Ministerie van Onderwi-s en Wetenschappen
de heer drs. B. Trouwborst, Sectie Binnenlandse Zaken, Inspectie der
Rijks.Financiën, Ministerie van Financiën
de heer G.J. de Lange, Directeur Dienstplichtzaken, Ministerie van
Defensie
de heer drs. R.M. de Haan, Hoofd Directie Beleidsontwikkeling,
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
de heer drs. A. Putter, Raadadviseur in algemene dienst. Ministerie van
Economische Zaken
de heer drs. P.H. Gommers, Directeur directie arbeidsmarktbeleid,
Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening, Ministerie van Sociale
Zaken
de heer drs. B.J.W. Bothe, Hoofd Directie Culturele Minderheden,
Ministerie vnn Cultuur, Recreatie on Maatschappelijk Werk
de heer drs. R.J. Samson, Hoofddirecteur Gezondheidsbescherming,
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
de heor prof. dr. F. vnn Dam, plv. Direetour-Generaal Internationale-Same
warkimj, Mi.nistror.ie van Buitenlandse Zaken

- t.s- benoemen tot. secrotaris, tevens li,l van de Interdepartementale
Coördinatiecommissie Minderhedenbeleid

- de -
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de heer drs. F. van Kuik, stafmedewerker bij de Directie Coördinatie
Minderhedenbeleid van het ministerie var. Binnenlandse Zaken.

Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan betrokkenen.

's-Gravenhage, 6 oktober 1980

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
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Verslag dari Badan Perembukan Politik H.M.3«dalam tahunpekerdjaSn 197?/80

Badan Perembukan Politik di bentuk pada tgl. 9 Juni '79di Oostgaarde
oleh Penerentah dengan Badan Persatuan.

Tudjuan dan pekerdjafin badan ini adalah aebagai berikutt
Badan perembukan politik ha rus meopeledjari aemua djalan untuk meabantu
Permerintah dengan perdJuangannJa.
Badan perembukan harus usaha rupa2 djalan untuk mendjalan hal2 politik
keluar dan kedalam negeri.
Badan perembukan tiap saftt setia untuk kasih bantuan apa sekalipun
untuk membantu perdjuanganhja, djika diminta.

Dalam tahun 1979/1980 Badan Perembukan Politik tidak dapat melakukan
tugasnja dengan semusti karna beberapa halt

, banjak tempat tidak tahunja ada badan ini dengan nakaud nja sehingga
dengan mentjari angotta ada wijk2 jang tidak kerdja sama.

, dalam pembentukan badan ini maka diberihkan eatu ketua Jang tidak di
setudjui oleh bandan ini karna ketua ini waktu itu tidak di pilih,
sehingga ini makan waktu . Dalam congres tahun 1979 ini aoal di bitjara
djuga, dan pada bulan oktober 1979 ketua baru dipilih di Oostgaarde.

, dalam bulan oktober urusan lustrum Jang ke-enam di rentjanakan dan badan
ini masuk dengan urusan ini dan semua angotta kasih tenaganja sampai
habis tgl. 25 april 1980.

. banjak angotta badan ini baru dalam linkungan B.P. sehingga untuk nene-
ranhkan banJak2 probleem nenakan waktu.

, banjak angotta anak2 sekola sehingga rapat2 saca-sini memakan wang
sehingga tidak tiap rapat di perhatikan»

. semua pekerdJaSn di belandJai oleh ango-btanja2 sendiri.
Ini semua adalah hal2 Jang kita meneaui dalan djangka waktu satu tahun.
Dari kesuli"an2 ini kita necdapat nstpelftdJaTi semua keadaSn untuk
tjari djalan membereskan dan siapkan diri sendiri.
Dalam tahun "PROEFPERIODE" ini kita tiga2 Daerah dapat lihat banjak2
kesulitan dari dekat, dan kita mau djika congres setudjui djalan terus.
Dan untuk mendjalan terus kita perlu kerdja sama dari pemia?in2 eesetei-
pat. Dan kita usaha djuga apa Jang kita sudah terletak di atas ini,
dalam tahun2 Jang akan datang di kerdjakan.
TIGA2 Daerah Badan Perembukan mau landJutkan pekerdJaSnnja djika struc-
tuur Badan ini di rombak, seperti hal mentjari angotta djangan hanja dari
wijk2 sadja tetapi anak2 jang mau sanbung diri dengan kita di berihkan
kesempatan. Dan ada hal2 lain TagT Jang~nanti di bitjarakan dengan B.P
dan Permerintah.
Ini adalah dengan kasar2 verslag dari Badan Perembukan Politik R.K.S.
Eita berharap di kemudian hari kita dapat kerdja sama dengan mau penin-
pin2 tjabang maupun organisasi2 apapun.

Badan Perembukan Politik terdiri atas tiga daeraht
Daerahll; ketua tuan Maarten Mual secr. nonna Sonja Sahertian -
Daerah I. ketua tuan Eerman Tahapary eec-i». nonna Stien Sopacua
DaerahlII. ketua Rob Tetelepta secr. tuan Hein Kussy.

Badan Perembukan Politik Centraal di ketuai oleh;
Nonna Frieda Tomasoa, wakil ketua tuan Kaarten Mual dan secretarisnja
tuaa Peter Satumulay- dan di tambah dengan ketua2 dari tiap daerah+
secretaris dan 2 angotta total Badan Perembukan Politik Centraal
terdiri dari 17 angotta.
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•xcallentie, namens de zuidmolukkers verenigd in de badan persatuan,
betuigen wij u onze oprechte deelneming
moge u de kracht gegeven worden, dit g:ote verlies te dragen.

« het hoofdbestuur badan persatuan
bazarstr 50 denhaag •
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ACHIR VARTA INI.

Telah didjandjikan didalam lembar "Pendahuluan", bahwa pada achir varta
ini, akan dihadapkan sesuatu gambaran, sebagai ukuran pada mengukur be-
nar tidaknja perbuatan anak2 jang kalabor, jang memutuskan, bahwa Padu-
ka jang mulia Kepala Negara, telah berbuat kesalahan, penipu, jang memim-
pin rajat ataa djalan jang salah(menjesatkan rajat), oleh aebab itu,Bei
llauw dituntut harus bertanggung-djawab terhadap perbuatannja dan harus
diadili dimuka hakim.

Jang hendak dihadapkan, ialahj

Hingga kini, raJat ada menanti-nantikan reactie dari Badan Persatuan ter-
hadap perbuatan anak2 ini, dan ketjewa sebab Badan Persatuan hingga kini
tidak memperhatikan soal ini, berita2 jang mana sudah disebarkan ditengah-
tengah dunia ini*

Untuk mendjawab persungutan rajat ini, Kami hendak gambarkan sepintaa lalv
sebagai berikut:

Badan Persatuan memandang perbuatan anak2 ini tidak berarti, sebabj

1. ini bukan ada kali jang pertama. Mulai dari kita tiba disni, hingga se-
karang, ta'putus2 daja-upaja sebegini dikerdjakan untuk melenjapkan
R.M.S. kita, dengan mempergunakan kita sendiri mendjadi alat2 permua-
nahan itu} tetapi adakah djiwa2 itu dapat berhasili sedang hatinja itu
penuh dengan niat2 jang djahat jang berdasarkan kebintjian2 jang dimur-
kai oleh Tuhan?
Perbuatan djahat jang sudah beratusan kali dikerdjakan selama 30 tahun
ini, telah terbukti bahwa R.M.S. itu ta'dapat dimusnahkan, malahan RMS
makin teguh kedudukannja ditengah-tengah dunia aekarang ini oleh kema-
uan rajat jang sungguh,disertai oleh pengorbanan2 djiva jang menuntut
Kebenaran dan Keadilan.

2. Persconferentie jang diadakan oleh 3 anak jang berdjiwa lain beraama-
sama dengan Kepala Negara kita, Kami anggap soal itu sudah tjukup men-
dapat djawab .nja, hal mana Kami anggap Rajat sudah turut mengikutinja,
sehingga tidak perlu lagi ada reactie2 jang lain.

3» Berhubung dengan berbagai-bagai daja-upaja,R.M.S. ta'dapat dimusnahkan,
malahan makin mendjadi teguh, maka fihak musuh makin ketjewa dan mak in
giat mentjahari djalan2 jang kalau2 mereka atas djalan itu dapat berha-
sil baik.
Untuk ini, dan atas permufakatan Indonesia Belanda usaha orilntatiereii
dibangunkan, untuk sebanjak mungkin Bangsa Maluku Selatan jang ada di-
Belanda(teristimewa Pemuda2) disuruh menindjau ke Tanah Air Maluku Se-
latan untuk melihat pembangunan2 jang ada sekarang, dan disuruh berte-
mu dan berbitjara dengan orang2 jang sudah ditentukan dari bangea sen-
diri jang berdjiwa R.I., untuk dapat mempengaruhi pendiriannja untuk
berfikir lain dari pada R.M.S. dengan bergagai-bagai perdjandjian jang
gampang mengubahkan pendirian para penindjau ini.
Dengan ini, terang sekarang, dan ta'usah terkedjut, bila ataa djalan
ini ada terdjadi ha!2 jang tidak diingini itu.
Badan Persatuan, niat jang djahat jang terkandung didalam oriëntatie-
reis ini, sudah diketahui terlebih dahulu, dan sudah membantanja dan
tidak menjetudjui djalan ini dipergunakan untuk menindjau ke Tanah Air
putuaannja jang mana sudah dimalumkan didalam Kongres2 dan didalam su-
rat2 edaran.

Biarpun demikian, Badan Persatuan tidak dengan tegas melarangnja, itu-
pun dengan pendapatannja sebagai berikut:

a. dapat pergunakan djalan ini untuk menindjau ke Tanah Air, melihat
Kom-keluarga dan Negeri, dengan vrij perongkosan, hal mana ada ke-
rinduan banjak orang.
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b. berdjiwa R.M.S. jang sedjati jang ta'dapat dipengaruhi, melain-
kan bersifat mempengaruhi,

o. bersifat perseorangan, jang tidak mempunjai pertanggungan-djawab
apa2.
Dalam arti,ialah: hal pergi tidak seorang suruh, dan hal kemba-
lipun ta'usah memberitakan apa2. Itu soalmu sendiri. Dan tidak
seorangpun meminta pertanggungan-djawab dari engkau. Hal ini
harus disadari.
Ituiah sebabnja djuga, maka Kami katakan perbuatan anak2 ini ti-
dak berarti apa2. Karena banjak orang djuga sudah mempergunakan
oriëntatiereis ini, dan sudah disenangkan karena sudah lihat Ta-
nah Air. Diantara mereka ada membawa kabar2 jang menjenangkan
tentang R.N.S.
Ban kalau ada anak2 jang menjatakan R.M.S. sudah mati di Tanah
Air, itu dia sudah menipukan dirinja sendiri dan kebenaran ti-
dak ada didalamnja. Memang benar, manakalah mereka berkata, RMS
sudah mati dihatiku, ialah hati dia jang lemah itu.

SEDIKIT MENGENAI TÜDÜHANNJA TERHADAP PADUKA JANG MÜLIA KEPALA-
NEGARA.

Kami anggap anak2 ini keliru dengan mempunjai tuduhan jang a«-
matjam itu terhadap Kepala Negara, sekalipuxtuduhan itu ta'ada
artinja, karena:
RMS itu,itu bukan kemauan Manusama sendiri dengan Pemimpin2 RMS
jang pertama. R.-M.S. adalah kemauan Rajat Maluku Selatan dida-
lam dan di Luar Negeri. Proklamasi R.M.S. disambut dimana-mana.
Ingat akan demonstrasi besar2an di Djakarta. Ban rupa2 daja-u-
paja diluar Maluku Selatan, jang dikerdjakan untuk membantu dan
membenarkan proklamasi tersebut.

Manuhutu dan Soumokil dulu dan Manusama sekarang, hanja alat
untuk mengerdjakan landjut kemauan Rajat ini. Jang bergelar Pe-
mimpin atau Pemerintah harus berani dan tegas mengerdjakan tu-
gasnja menurut hukum2 Negara jang sudah dipertjajakan keatas-
nja oleh Negara itu, pada melindungi hak-mutlak Bangsa jang ber-
Negara itu.

Karena kemauan Rajat, maka tengoklah, banjak rajat bersungut,
karena pada sangkanja Beliauw lemah didalam tugasnja, Bedang
rajat rindu selekas mungkin terlepas dari pendjadjah2 Jang be-
ngis, jang terus-menerus memeras rajat jang ada bangsa kita.

Orang menuntut Manusama pada sekarang ini menjusun Kabinetnja
dengan sepatutnja, mengingat kepada hari2 ketua-annja, jang per-
lu ada pengganti jang tidak ditetapkan dengan tiba2, melainkan
seorang pengganti, jang didalam djangka waktu jang tjukup, sudah
terlatih, untuk mendjadi Pemimpin jang tjukup tjakap, setia dan
tulus terhadap panggilannja-.

Hal mempergunakan bukti2 terhadap tindakan2 tentara RMS jang ber-
sifat menganiajakan bangsa sendiri pada djam2 permulaan, dasar
ini ta'dapat dipergunakan.
Senua Negara2 jang berdjuang untuk tjari kemerdekaan(R.l)djuga,
didalam keadaan revolutie melavan musuh, terlebih didalam keada-
an2 permulaan, djalan ini dengan melawan kehendak sendiri,tiap
kali terpaksa harus didjalani.

Mengapa tanja Manuhutu dan Vaerisal jang tidak bebas?

Penatapan :- R.M.S. sudah sekali lahir kedunia. Ban anak jang sudah lahir itu,
tidak dapat masuk kembali kedalam rahim ibun ja.

- MANUSAMA, adalah Kepala Negara R.M.S. sekarang, jang mendjalankan
kehendak Rajat Maluku Selatan. Rajat berdiri te gun disamping Ke-
pala Negaranja.
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datum

CO

b.

Si 9,

Bijl. :

C(CFO )nr. : ,

Aan : CFB

Betreft : B.P. - Congres-Wierden.

d.d.: 29 SEP. 1931 Info:

Op- werd

het volgende vernomen:

Het Congres van de Badan Persatuan vond dit jaar plaats op 22
en 23 augustus en werd gehouden in de Molukse kerk in de woon-
wijk Wierden.
Het aantal aanwezigen werd geschat op ca 350 a ̂ 00 personen,
van wie ca 2/3 deel tot "de jongeren" gerekend kon worden.
Naast de Kepala Negara en het kabinet .

, waren aanwezig kapt. van de B.P., METiAKi,
enz. van de stuurgroep

, ; van de S.M.M. en
; van de KPK ; leden van de B.P.P. en de

wijkraden met hun afgevaardigden. De wijkraad Assen:

en de afgevaardigde

De wijkraad Bovensmilde:

Het congres werd voorgezeten door de vice-voorzitter van de B. P.
Drs.
Noot: Het is niet bekend, waarom Ds. METIARY dit jaar van het

voorzitterschap van het congres heeft afgezien.

ï.w.b. het programma van de beide congresdagen wordt kortheids-
halve verwezen naar bijlage I.

is bijlage II bijHet jaar .verslag van de Badan
dit rapport gevoegd.
Noot: Interessant is een verslag van de werkzaamheden van de

stuurgroep RMS sedert haar oprichting in juni 19?8.
M. n. de recente ontwikkelingen rond de organisatie van een
Tribunaal over Indonesië en de door Indonesië bezette
gebieden. (West-Melanesië) .
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Vervolgblad nr. bij C-rapport nr.

In dit kader wordt contact gezocht met de Lelio-
Basso-organisatie in Italië.
Dit project van de stuurgroep is begroot op ƒ ̂ 00.000,-

Het verslag van de Kepala Negara ging over de W.M.T.A., het
bekende artikel in Toma en daarmee verband houdende de
« -zaak".
Dit laatste betreft het contact tussen en Prof.

in de U.S.A. en de plannen oa een vier-
tal kantoren in Amerika te openen, onder meer in New York,'
Boston en Californi».
Op de vraag wat daarmee bereikt kon worden, werd geen ant-
woord gegeven; dat moest voorlopig nog geheim blijven.
Ook METIARY deelde daarop mede, dat de projecten eerst af-
gerond moesten worden en pas daarna aan het volk bekend ~
werden gemaakt.
MANUSAMA, die overigens erg kort af was, deelde in dit
verband ook nog mede dat hij nu reeds spijt had van de pers-
conferentie betreffende de W.M.T.A., omdat dit geleid had
tot "een blokkade van andere landen11.
Het verslag van de Kepala Negara werd door (en met hem
vele anderen "niemand begreep er wat van") als "onbegijpe-
lijk" aangemerkt en met name de strekking van het betoog
"geld storten en verder mag je niets weten" werd als rond-
uit belachelijk ervaren.

Het financieel verslag van het Fonds Nasional over de peri-
ode mei 1980 t/m april 19&1 werd door voorgelezen.
( : afgeraffeld). Doordat de man nogal binnensmonds
praat was hij voor het merendeel van de congresgaugers
niet of nauwelijks verstaanbaar. De vraag om een normaal
schriftelijk financieel verslag kon niet worden gehono-
reerd, vanwege enkele "geheime posten".
Wel is duidelijk geworden, dat de financiële situatie wat
"problematisch" is. Op 1-5-1981 was er ƒ 33-000.- in kas.
Er moest echter nog een bedrag van ƒ ̂ 5.000.- betaald worden
zodat er een tekort «an ƒ 12.000.- bestond. Hierbij dient
ook te worden vermeld, dat er nog maar slechts 2000
(twee duizend) contribuanten zijn. In dit kader ligt .hier
dus een taak voor de diverse wijkraden om in hun wijken het
betalen van de contributie te stimuleren.
Een overzicht van het Fonds Nasional m.b.t. de contributie
betaling van de verschillende wijken (zie bijlage III)
geeft enig inzicht in deze materie.
Uit deze opgave blijkt ondermeer, dat in nog slechts 10
wijken e.e.a. door de wijkraad wordt verzorgd.

Noot: ïolgena uitlatingen van Ds. METIARY zou het aantal
girobetalers in Assen het afgelopen jaar zijn terug-
gevallen van 152 naar 20.
De "neutrale" wijkraad Assen ziet het vooralsnog niet
zitten om zich met deze materie te gaan bemoeien.

-2-
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Vervolgblad m. bij C-rapport nr.

Tien leden van het hoofdbestuur van de B.P. waren perio-
diek aftredend, waarvan 7 zich weer herkiesbaar stelden.
Bij gebrek aan tegencandidaten werden genoemde 7 personen
door METIARÏ direct weer benoemd.

Afgetreden zijn:

Voor hun plaats moeten dus nog 3 nieuwe candidaten worden
gevonden.
Noot: In het bijzonder bij dit onderdeel van het congres

kwam het dictatoriale optreden van Ds. METIARÏ duide-
lijk naar voren. Ook daarbuiten gold, dat welis-
waar voorzitter was, maar dat METIARÏ meestal het woord
voerde. Door "Assen" is hier een opmerking over ge-
maakt.

Het "vragenuurtje" van 16.00 - 18.00 uur is uitgelopen tot
19.00 uur, vanwege de veelal zeer breedvoerige opmerkingen
van een aantal oudere Molukkers, die dan ook nog aan het
eind van hun verhaal niet of nauwelijks tot een duidelijke
vraagstelling wisten te komen.
Een (tragi-)komische verton-ing die bij een aantal jongeren
onweerstaanbaar op de lachspieren heeft gewerkt.

De vragen van de wijkraad Assen-I
ten de volgende onderwerpen:

Algemeen:

1. Het volkslied Oh, Maluku/Hena Masa Waya.
2. Verdovende middelen; drugspxiblematiek.

gfti besproken worden met het Inspraakorgaan.
3. Overdragen woningen.

idem punt 2.

Politiek;

omvat-

Een uitnodiging aan Manusama en het kabinet om in Assen een
uiteenzetting te komen geven over beleid/politiek en de
strijd.
MANUSAMA heeft nog geen toezegging gedaan.
Schriftelijke uitnodiging van Assen volgt.
Viering van herdeAngsdagen: SOUMOKIL-dag, 11 juni PATTIMD-
RA-dag, enz.
Het voorstel van METIARY om alles op één dag onder te bren-
gen werd afgewezen.
Volgend jaar zal 11 juni een nationale Molukse dag zijn.

-3-
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Vervolgblad nr. 3 bij C-rapport nr.

De kosten daarvan (dit jaar ƒ 1168.-) kunnen dan bij het
Fonds Nasional worden gedeclareerd.

Badan Persatuan;

1. Organisatorische structuur van de B.P., etc.
Uitnodiging aan de B.P. om in Assen voorlichting te komen
geven.

2. In een brief van de B.P. is sprake van de "Rajat".
Wordt daar het volk mee bedoeld of alleen de B.P.-leden.
In dit geval wordt met rajat de B.P.-leden bedoeld.

3. Deze vraag over de plaats van de wijkraden zal nader
worden bestudeerd.

Kongres:

1. Voorstel om het kongres niet meer in augustus (vakantiepe-
riode) te houden.

2.. Voorstel om K.N./B.P./B.P.P./Stuurgroep een 2 of 3 maan-
delijks verslag te laten opstellen van de resultaten die
in die periode zijn behaald.
Voorstel accoord. Besluit??

3. Voorstel om een beknopte levensbeschrijving van nieuwe
candidaten voor het Hoofdbestuur van de B.P. te geven,
zodat men niet op ^onbekenden" hoeft te stemmen.

De vraagstelling van Bovensmilde ging ondermeer over de
jeugdproblematiek (METIARY: "Gaan we bestuderen"), een
antwoord op de vragenlijst ingediend op het vorige congres
door ("moeten we nog eens na kijken") en een
vraag van aan HANUSAMA over een brief.

was in bezit van een brief voorzien van de handteke-
ning van MANDSAMA en bestemd voor het volk op de Molukken.
( : "Ben lek binnen het kabinet?")
MANTJSAHA ontkende de authenticiteit van dit schrijven met
de mededeling dat hij zijn handtekening nooit onder derge-
lijke berichten zette. Daarmee was ook dit onderwerp afge-
handeld.

$.P.P. (zie bijlage V)

, voorzitter van Daerah I van de B.P.P. heeft
een verslag over de B.P.P. voorgelezen. Een mooi verslag,
aldus , en of de inhoud daarvan al dan niet waar is:
"de rajat was weer tevreden".
De B.P.P. zal haar financiën zelf moeten regelen, onder

andere door de verkoop van stickers (a ƒ 2.50 p.st.).
Zij kan geen beroep doen op het Fonds Nasional.
Voorts is duidelijk geworden dat de samenwerking tussen de
B.P.P. en de K.N. "niet optimaal" is.



Vervolgblad nr. k bij C-rapport nr.

Samenvattend oordeel over het B.P. -congres:
"Dit is niks, dit is pet, echt waar hoor!"

Oudjes onder elkaar, zogenaamde moeilijke vragen stellen,
persoonsverheerlijking en een sfeer van "Ja en Amen".

W1A11



A T J A R A

KONGRE3 ORGANISATIE BADAN PERSATUAH
TEHTANGGAL 22 dan 23 AUGUSTUS 1981
Bertempat dl woonwijk: V I E R D E N.~

HARI PSRTAMA 22 AUGUSTUS 1981.
A. Fembukaan : djam 11.oo

!• Sepatah-kata, oleh Tuan Rumah.
2. Kata penjambutan, oleh Vakil Ketua Dra.M.F.Mual.

3» Upatjara peabukaan pendel»

a. Menjanji t Tahlil 7 t 1,2,4.
b. Pembatjaan Al-Kitab t Mazmur 115 « 9 - 18.
o. Henjanjl : DSL no 96 « 1,4 Iring Maha Tuhan.
d. B e r d o K
•• Berdiri dlaa senenit, untuk kenangkan Mkorban2M

sudah gugur karena "Perdjuangma Tanah Air KI t a" nau dl
Dalam dan dl Luar Negarl, dan Jang aasih ada dldalam
alksaan pendjara2 Dldalam dan Diluar Negerl.

t. Men jan J l Lagu Kebangsaan a Jat 1.
g. Makan slang : d jam 11.30 - 12.30

D.1aa 12.45 - 13.30
Varta pekerdjaan Pusat Pimpinan Badan Pereatuan, untuk tahur
kerdja 1980 - 1981.

D.1aa 13.30 - 14.00.
Varta Politik oleh Kepala Negara klta.

14.00 - 14.30.
Varta Keuangan, oleh Fonds Nasional.

DJam 14.30 - 15.30.
Penilihan «ebahagian Pueat Pimpinan.

Djaa 16.00 - 18.00.
Soal djavab mengenai varta2. Titlk berat terletak kepada
persoalan politik sekarang dan Jang akan datang.Rentjana
Pemerintah.

DJaa 18,15 - 19 «00 • Makan malam.

D.1am 19.30 - 22.00.
Landjutan aoal-djawab mengenai Varta Badan Persatuan.

.̂- ------- Tekanan pada muka 18.

B, Penutup Harl pertana, d jam 22.00.

a. Malumat, untuk besok hari, oleh Tuan Rumah.

b. Menjanji t Tahlil 25 s 1,3,4.

o. Berdoa.

d. Minum koffie atau the
Selamat malam, tidur perhentikan lelahnm,
aampai bertemu beeok, oleh kehendak Tuhan*



- Makan pagi
- Ketaktian

- Makan slang

- Kongrea diteruakan.

2. -

HARI KSDÜA 23 AUGUSTUS 1981.

a. Bjam 09.00

%• DJam 10*00

e. Djaa 12.30 - 1J.30

d. Pjan 14.00 - 15.15

• Tindjauan aepintaa lalu,

• K* aimpulan-k»simpulanf

• Putuaan-putuaan»

16.00 t «pat » KOMGRE5 TAHÏÏN 1981 DITÜTUP.

- S«patah-kata - ol*h Pjm. Ktpala R«gaxa.

- Kat» p«nutup ol«h Katoia Kongr«a*

- Upat3ara Penutup,

- Mtnjanji Tahlil 275 « 2,4t7.

- Kembatja Al-Kitab s Vahju Jahja J : 7 - 13

- Mftnjanji s DSL. 173 s 1,2,3. Djangaa takut.

- B • r d o i

~ Btrdiri diam sem>nlt, dengan parasaan a«mandang k»muka«

- ««njanji * t Tahlil 76 s 1.

f. S«lamat tinggal, bagi aegala Kekasih jang tlnggal, jang «udah
m«njangkal diri, untuk m«lajanl p»xaldangan Kongr«s dari p«r-
mulaan hingga k«audahannjaf b«rkat uaaha dan k«rdja aaaa, dian-
tara P«aimpin dan Rajat dl ttmpat dan didalam RaJan.

S«lamat djalan, bagl aegala Kekaaih jang pulang.

TÜHAS MEMBERKATI DAN MENJERTAI KITA SEMUA DJÜA,

BAH SAMPAI BERTEMÏÏ PÏÏLA DENGAN SELAMAT.

C. KALAÏÏ PERLÜ DIADAKAN PERSCOHFERESTIE.

KETÜA KONGRES i Drs. M.F. MÜAL.

Vl»rd«n, 22 auguitua 1981

FUSAT PIMPINAH BADAH PERSATUAN



P e n d a h u l u a n

Kongres tahun 1981 ini, selaku Pemimpin2 dan Utusan2 rajat, patutlah
kita merasa pentingnja, untuk selalu membitjarakan dan menindjau soal-
soal jang selalu harus diperdjuangkan, mengenai kemasjarakatan dan po-
litik kita.

- Usaha2 kita setjara kemasjarakatan dan setjara politik, jang berulang-
ulang kali dibitjarakan didalam Kongres2, - resolusi2 jang dikirim da-
ri Kongres2 kehadapan Pemerintah Beïanda, ada jang diperhatikan sedang
sebahagian lain belum mendapat djawabnja.

- Kita rindu membitjarakan dan mempertimbangkan soa!2 jang ada hubungan-
nja dengan punt jang diatas ini, dengan memperhatikan pertentangan2
sana dan Bini dan dalam hal mempraktijkkan tugas2 kita terhadap pokok-
pokok jang sama, tetapi kita tidak satu didalam mengerdjakannja,berda-
sarkan pendapatan2 masing2 jang berbeda-beda, sebab tidak memakai ba-
han2 jang sama, jang kita sudah bitjarakan bersama-sama dari tahun ke
tahun*

- Kita berbitjara dari generasi jang berikut, sekarang berada didalam
bahaja disebabkan - pengangguran2 - minuman2 jang berbahaja - perga-
ulan2 jang merusakkan bathin, berarti dalam waktu jang akan datang ke-
masjarakatan dan politik kita berada didalam bahaja*

- Eita berbitjara, mengenai tjara2nja mempertahankan identiteit kita,
adat-istiadat dan bahasa dan Iain2.

Dengan kata lain, Kongres ini, kita perlu selalu dihubungkan selaku Pe-
mimpin2 jang bertugas, dalam membitjarakan selalu nasib kita bersama di-
dalam tanah perantauan ini, nasib Tanah Air Kita dan Bangsa kita tjara
Am dalam waktu2 ini dan waktu2 jang akan datang dan daja-upaja dari fi-
hak rausuh untuk djadikan kita orang2 penduduk tanah ini, atau pulang ke
ibu pertiwi.

Artinja kita tidak boleh dilemahkan melainkan atas djalan ini,kita sela-
lu mendapat kuat2 baru, sekalipun perdjalanan ini amat lama dan masih
djauh.
Didalam Kongres jang lalu di Moordrecht, usu!2 rajat sudah diterima baik
untuk diadakan "penerangan2", hal mana berhubung dengan persoalan poli-
tik tahun 1980-1981 jang meminta perhatian Pemimpin2 atasan, maka putu-
san jang penting ini, belum dapat diselenggarakan.

Politik Pemerintah kita jang baru dan bantuan jang harus kita berikan
guna politik tersebut, mau setjara keuangan dan setjara gerakan2 politik
sana dan sini oleh badan2 politik jang sudah dibentuk, memerlukan sangat
perhatian kita*

Kita perlu dengar keterangan Pemerintah mengenai politik perdjuangannja
dan rentjananja kemuka jang perlu mendapat dukungan*

Xeadaan berorganisatie itu sangat perlu, jang tersusun rapih dan ta'at
kepada segala putusan bersama jang sudah diambil, dalam menghadapi soal-
soal jang tjari melemahkan dan meruntuhkan kita*

Kalau begitu tiap2 Kongres itu penting, djuga Kongrea dalam tahun 1981
ini.

Didalam Kongres inipun dikerdjakan Pemilihan Pusat Pimpinan, untuk meme-
nuhkan bangku Pemimpin2 jang sudah memenuhkan tahun kerdjanja,
Sebelumnja itu, kami utjapkan beribu-ribu terimakasih, atas kesetiaan
pnduka Tuan2 dan Nèna dalam tugas jang sudah dibebankan keatas bahunja
m&.sing2 dalam tahun2 pekerdjaannja.

terimakasih.



ISI PERTANGGUNGAN-DJAWAB P.P.BADAN PERSATUAN,
DALAM TAHUN KERDJANJA 1980/1981.

m u k a

1, Pendahuluan l,

2, Pendapatan setjara ïïmum dari Badan Persatuan 2.3
- Lampiran A.B, Manifes 3Pf(melajufbelanda),
kongres Moordrecht tt. 28/29 sept.1980.

- Lampiran C, Nota BP april 1978 ptn.2.3.

3* Structuurplan Molukse Weizijns Dienst* 4.
- Lampiran D. Surat kepada Minister CRM,

4. Mengenai kedudukan Inspraakorgaan 5.6
- Lampiran E. surat BP kepada Inspraakorgaan
- Lampiran F. surat BF kepada Pemimpin2 sesetempat

5. Persoalan ex-Knil Maluku, menurut kedudukan 7.8.9
Hukum dan tuntutan Haknja (Lampiran G)«

6. Bajaran Berkala, 10,
Korban Penghambatan Perang 1940 - 1945

7. Stuurgroep R.M.S. 11,12.13
14.

8. TELEGRAM2 (Telegrammen) 15. 16
- Telegram kehadapan menteri H.Wiegel,berhubung
dengan kematian Isterinja dan balasannja(Lainp.H)

- Telegram kehadapan Keradjaan Belanda,berhubung
dengan penjerahan kedaulatan kepada RIS.27.l2.49.

- Telegram kepada Inspraakorgaan,berhubung dengan
lustrum pertamanja

- Telgram kepada Partij2 Politik di Tweede Kamer
berhubung dengan pemilihan baru.
CPN.PSP.PPR.GPV.RPF.SGP.D'66.DS'70

- Telegram kepada KRO, berhubung dengan maksudnja
hendak mempertundjukkan dokumenter dftri kedja-
dian2 jang berlaku di Wijster dan Boven-Smilde,
dan balasannja(Lihat,Lampiran l).

9. Peringatan 11 juni 1981.( Lampiran J.) 17.

lO.Kenangkan hal Berpulangnja tinggalkan kita,
teristimewa tinggalkan segala Kekasihnja jang
dikasihinja,
- Paduka Njonja dari Kepala Negara Kita
- Faduka Tuan Kapt. M.L.Walangitan
- Paduka Tuan ex-pemerintah RMS. I.A.LEBELAUW
- Paduka Njonja dari pt.Dr.H.TAN.:
- Dan banjak Kekasih2 Tua dan Muda jang kita

k a s i h i.

ll.Beberapa tekanan,mengenai persoalan Kita. 18.



PERTANGGUNGAN - DJAWAB

PUSAT PIMPINAN BADAN PERSATUAN MENGENAI

TAHUN KERDJA1980-81 DALAM KONGRES

BADAN PERSATUAN TERTANGGAL 22 DAN

23 AUGUSTUS 1981

Dl-WIERDEN —

r



FENDAFATAN SETJABA ITMUM PARI BADAN PERSATÜAN.

PP,BP hendak mulai pertanggungan-djawabnja raengenai tahun kerdja 1980-
1981 dengan mengemukakan dan tekankan beberapa hal jang merupai pokok2
atas jang mana PP.BP mendasarkan beleidnja mengenai kepentingan rajat-
Maluku Selatan di Neger land.

Pertama, PP.BP pegang pada pendapatan BP bahwa beleid-dekolonisasi,Pe-
merintah Belandalah jang sungguh sesungguhnja lahirkan persoalan rajat
Kaluku Selatan di Nederland, persoalan jang mana kini sudah berlaku ti-
ga-puluh satu tahun. Sebab itu Pemerintah Belanda menurut pendapatan
PP.Bp ta'dapat begitu sadja mau lepaskan dirinja dari pertanggungan-dja-
wabnja atas nasib masjarakat Maluku Selatan di Wedeland.

Kedua, PP.BP menundjuk kepad» pendapatan jang tertera dalam Molukkers-
nota dari Pemerintah Belanda jang berbunji sebagai berikut:
"Culturele minderheden hebben recht op het behoud van hun eigen identi-
teit, zoals die tot uitdrukking komt in eigen gevoonten en gebruiken,het
beleiden van een eigen godsdienst en het spreken van een eigen taal"

Hak mempertahankan identiteit itu terdjamin dalam Persetudjuan Interna-
sional mengenai hak2 sipil dan hak2 politik ("International Covenant on
Civil and Political Rights"). Pemerintah Belanda dengan pendapatannja
jang tertera dalam Molukkersnota itu sesungguhnja sesuaikan dirinja de-
ngan persetudjuan intemasional itu.

Ketiga, PP.BP tundjuk kepada pendapatan dari sebuah Komisi dalam hubung-
an Unesco jang tekankan bahwa usaha golongan2 etnis untuk pertahankan
Kebudajaannja patut didorongkan.
Sebelah satu beleid BP. pada pririsip terdasar atas pertimbangan2 jang di
bentangkan tadi itu.
Sebelah lain beleid Pemerintah Belanda terhadap masjarakat Maluku Selata
PP.BP udji pada sjarat2 tadi itu.

Salam mendjalankan beleidnja itu, maka PP.BP djuga turut timbang kenjats
an situasi itu tahun berganti tahun*
PP.BP sedar bahwa kini sudah lebih satu generasi anak2 Maluku Selatan IE
hir dan besar di Nederland.
PP.BP sedar bahwa rajat MS pada umumnja dan generasi muda pada chususnji
mengalami dan menghadapi pelbagai persoalan jang sukar sulit.
Misalnja: -soal pengangguran - soal tjandu -(soal drug)-soal perumahan •
soal persekolahan d.1,1.

Menurut berita surat2 kabar, maka Kabinet Beland» j.a.d. akan lahirkan
suatu pembesar baru ialah seorang Sekertaris Negara guna golongan2 ketj:

Selandjutnja PP.Bp dapat kabarkan bahwa Pemerintah Belanda ta'lama lagi
atur "inspraak" dengan djalan sebuah undang2.

Dengan ini, terang bagi para utusan rajat, bahwa harus bersama-sama da-
lam hubungan organisatie jang teratur kita menghadapi segala soa!2 dala:
tahun jang akan datang ini.

Selandjutnja ada suatu hal jang harus dapat perhatian pada Kongres ini.
Hal itu mengenai HMS dan Kepala Negara RMS Pjm.Ir.J.A.Manusama.
Sebagaimana Paduka Tuan2/Njonja2 telah maklum adanja beberapa anak2 MS
jang berasal dari masjarakat kita dikepalai oleh seorang jang bernama
B.Halatu. Sekembali dari berpesiar-orientasi ke Indonesia beritakan mei
lui alat2 pekabaran Belanda bahwa RMS sudah mati, dan bahwa Ir.Manusaaia
adalah seorang penipu rajat.
Berhubung dengan berita2 itu PP.BP rasa dirinja berkeharusan memberi ke
terangan mengenai hal ini kepada Kongres.

Terlebih dahulu
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Terlebih dahulu PP.BP berpendapat bahwa RMS, dan bahwa tjita2 kenerde-
kaan, masih hidup dengan suburnja di Maluku Selatan, Pendapat ini, ber-
dasar atas bahan2 jang PP.BP dapat.

Selandjutnja PP.BP tundjuk kepada manifes BP jang disungguhkan oleh Kong-
res BP di Moordrecht tertanggal 28/29 september 1980,(lihat lamp. ).

Lebih djauh lagi PP.BP tundjuk kepada "Nota van de Badan Persatuan" ttgl
"" april 1978, pt. 2.3.:"0ns standpunt met "betrekking tot de Zuidmolukse
onafhankelijkheidsproclamatie".(lihat lampiran ),

Berita2 dan pendapatan2 Halatu c.s. tidak dapat mengkurangkan sedikitpun
djua pendapatan2 Badan Persatuan itu.
Pendapatan mereka itu, bahwa proklamasi-kemerdekaan MS terdjadi atas u-
djung bajonet ex-Knil, atau dengan lain kata, terdjadi atas djalan keke-
rasan, adalah suatu pendapatan jang basi, jang sudah digembar-gemborkan
oleh Bjakarta sedjak proklamasi itu.

PP.BP oleh pengalamannja memaklumkan dengan resmi dihadapan Kongres,bah-
va menurut PF.BP Ir. Manusama adalah seorang pedjuang MS jang djudjur»
jang setia, jang berani.
Usaha2 Halatu o.s. untuk merusakkan perdjuangan MS dan menghinakan Kepa-
la Negara RMS, adalah usaha2 jang sekurang-kurangnja kabur.

Sidang Kongres ! Pendapatan setjara ïïmum dari Badan Persatuan dimalumkan
didalam pertanggungan-djawab ini, disebabkan beleid Pemerintah Belanda
terus-menerus dikerdjakan jang kini dapat dilihat dan terasa, supaja ia
dapat bebaskan dirinja dari pertanggungan-djawabnja setjara plitik dari
Bangsa Maluku Selatan, dan daja upaja Indonesia untuk meruntuhkan R,M.S.

Pusat Pimpinan dari hari ke hari, mengikuti suasana ini dan selalu ter-
lengkap untuk menentangnja.

Dengan ini, tiap2 Pemimpin2 sesetempat ha rus sadar, karena beleid jang
djahat itu dikerdjakan dengan mempergunakan Tuan2 selaku alat, djuga
Pemuda dan Pemudi, jang selalu bersifat menentang Pemimpin2nja klak men-
djadi bahan jang utama kepadanja.

Renungkan suasana ini, karena dengan setahu atau ti-
dak dengan ketahuan, Tuan2 Pemuda dan Pemudi sudah
turut dalam hal mendjadi alat2 untuk memusnahkan diri

sendiri,---——•—————--—--.————— ——



STRUCTUURPLAN MOLUKSE VELZIJNS DIENST.

Dalam mendjalankan usaha kita untuk melaksanakan rentjana ini, kami telah
mendapat permufakatan denman badan panitia jang bernama "Inoowemo".

Inoowemo berpendapat, bahwa tudjuan rent^ana Badan Persatuan, adalah tudju-
an mereka djuga,

Jang kami nant!2kan ialah "persetudjuan" dengan rombongan sebahagian peker-
dja dari Molukse Stichtingen jang ada mempersuatukan dirinja dengan mempu-
njai nama L.K.O.M.S.
Berhubung dengan persetudjuan mereka dengan Ministerie C.R.M, sudah terke-
muka dimana mereka diperhatikan dan diawas-awasi djangan bergerak sama de-
ngan organisatie2 Maluku jang berwarna politik(RMS) maka mereka takluk di-
bavah kuasa subsidie CRM ini. Oleh sebab ini, rombongan LKOMS ta'mau dan
ta'mungkin bekerdja sama dengan badan2 dan organisatie2 kita, sebab mereka
takut subsidie CRM terganggu atau ditarik kembali* Hal mana ternjata dida-
lam perundingan jang aohir mereka tidak rela menghadirinja.
Hal mana kalau2 inilah djuga ada sesuatu siasat dari fihak jang berwadjib
jang menjebabkan Badan Persatuan dan Inoowemo didalam sebuah surat telah
berbalik kehadapan Menterie OHM untuk menjatakan pendapatannja terhadap si-
kap ini (lihat surat,lampiran )•
Kami berpendapat sekarangt bahva tiap2 rombongan atau perusahaan anak2 mu-
da Maluku di Belanda jang bersifat sebegini ialah, lebih suka akan subsidie
CRM lebih dari pada tjinta akan sesuatu perusahaan persekutuan tjara bangsa
dalam menjusun sesuatu usaha pembangunan kemasjarakatan kita jang sehat dan
teratur dalam waktu ini•dan untuk masa depan jang dapat dipertanggung-dja-
wabkan, klak dengan sikap jang sematjam itu, kita gampang dipermain-mainkan
dan diadu-dombakan oleh ahli-ahli ministerie CRM jang didalam hal bekerdja
sama dengan Indonesla( joint oommitte d.eb.) mentjari djalan dan daja-upa-
ja untuk merusakkan dan meruntuhkan segala kegiatan dan rentjana2 Badan
Persatuan jang selalu didasarkan atas tjinta, faedah dan manfaat bangsa Ma-
luku Selatan di perantauan ini, dalam mendjalankan usahanja dalam memperta-
hankan hak kebangsaan bangsa Maluku Selatan*
Tetapi ta'uiah kita ketjeva, kita terus berdjalan menudju ke tjita2 kita
jang kita sudah rantjangkan, jang kita anggap balk adanja, dan tidak meru-
gikan seorang djuapun.

Dalam hari2 jang aohir Ini, ada terdengar ohabar Jang dapat dipertjajai,
bahva ministerie CRM ada mengatur aesuatu per^emuan dengan Badan Persatuan
dan Inoowemo, berhubung dengan surat jang dikirim kepadanja.
Sekianlah dengan pendek keterangan mengenai Structuurplan Moluks* Velaijns
dienst jang sudah setahun diusahakan.



MENGENAI KEDU^UKAN INSPRAAKORGAAN

Dalarc waktuS jarig lampau, sudah ter-ing bagi banrsa Maluku Selatan di
Lelanda, oahwa 3adsn ?er.i5o,tuan jTierasa p-arlu, kalau dasar "ministeriële
beschikking" 'bat;! Inspr. Orgaan kita, t-elekas mun#kin diganti oleh das-rr
"hukum".

3ekara.ng iv:i, menteri dalam neger! Eelanda, sedang mengerdjakan suatu
"raamwet" funa bangaa2 janc; dinamekan "culturele minderhede". B. P, ber-
pendapat bahxwa dasar hukum itu ta'boleh melemahkan kedudukan Inspraak-
Drafaan ini, melainken harus me-oyerkuatkannja. Kita harua berwaspada ter-
hadap soal ini.

Inspraakorgaan harua memberikan adpis? mengenai kesedjahteraan bangsa
kita dengan seluas-luasnja; harus tjukup dibelandjai untuk bekerdja rte-
ngan sepatut-patutnja; segala adpisnja harus diterima dengan sungguh?
oleh pemerintah Belanda jang sudah membentuknja, dan harus mempergunakan
ad^is2 itu dengan sepatut-patutnja,

üoal sentralisasi ~ desentralisasi

Hingga kini C.P.M, raemberikan subsidi langsung kepada jajasan2 jang be-
kerija didalim lapangan sosial-kulturel dan opbouwwerk, Ini berarti bahwa
subai^e diterima sentral dari pusat CRM.
üruaan ini akan diganti oleh urusan désentral. Ini berarti bahwa subsidi
akan diberikan oleh gemeente2. Artinja, CRM hendak serahkan tanggung-dja-
wabnja kepada gemeente2 untuk membuat rantjangan-kebidjaksanaannja dan
atas djalan itu, memberikan subsidi kepada jaj?.san2 Maluku.

Xini timbul pertan.laan ! Apakah sebabnja B. P. menolak beleid desentrali-
sasi dari pemerintah Belanda?

Ealam resolusi Jiongres B. P tahun 1980, 3. P. ada me n j a t akan pendapatannja
sebagai berikut:

- Sedan Persatuan berpendirian, bahwa Pemerintah Belanda ada mempunjai
?ertanggunfran~djawabnja tersendiri terhadap bangsa Maluku Selatan di
Belanda.

- Penderian ini berdasarkan "itas hal ini,ialah: pemerintah Belanda meme-
rintahkan kita datang kenegeri Belanda ini,

Dalam resolusi ini, Badan Perratuan menolak desentralisasi atas teberapa
pertimbangan, ialahj

- pemerintah Eelanda turut bertanggung-djawab atas aoal RXS jang adalah
peraoalan internasional.

- pemerintah Belanda inemasakan sebahagian dari bangsa Maluku Selatan atas
djalan diensbevel diangkut ke negeri Belanda.

- kediaiian orang2 Maluku. Selatan di Belanda, adalah persoalan politik rtan
bukan soal migrasi .

- demikianlah jang menjebabkan bahwaj pemerintah Belanda mempunjai perhu-
bungs-n dan pertanggunga.n-djawab chususnja terhadap bangaa Maluku Selatan
d i Selanda.

Sed&ng pada sebelah lain, gemeente2 tidak, atau kurang sanggup untuk menda-
lani persoalan bangsa Maluku Selatan, karena nereka tidak berhak ataanja.
Pembelaan kepentingan tangda, tidak tepat dan berguna, kalau hanja dibela
didalam puluhan gemeente2.
Tambahan pula tiap? gemeente memr^iijai kebidjakaanaannja berlainan.

Maatgchappeli.lke diens-tverlening.
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Maatschappelijke dienstverlening.

Untuk me land jutkan apa jang sudah diuraikan didalam per tanggur.gan-d ja-
wal) kongres tahun 1980, kami beritabukan sekarang bahwa, dibeberapa
wijk2 CRM audah mengerdjakan beleid "maatschappelijkwerknja. Dengftn pak-
saan subsidi penduduk di wijk ha rus bekerdja aama dengan jajasan2 orang
Beland», sedangkan penduduk kita tidak diberikan subsidi untuk terdahulu
mendirikan jajasan "maatachappeli jk-werk"nja tersendiri, Keadaan jarig
sematjair. ini terdjadi di Lunteren.
Belum ada jajasan "maatschap. werk" tersendiri, sedang sudah bekerdjasama
der.gan j&jasan? belanda, dalam jang mana anak2 kita dipegawaikan.
Projek bekerdja-aama ini diiringi oleh suatu komisi tjampuran.

B. P. berpendapat bahwa beleid s erna t jam ini tidak sesuai dengan beleid
emansipasi jang kita tuntut. Kaïni berpendirian bahwa harus dahulu memba-
ngunkan dan memperkuatkan struktur2 kita(emansipasi) . Ini berarti bahwa
kalau penduduk wijk rasa perlu untuk mengerdjakan soal "maatschappeli jk-
werk" harus dahulu mendirikan jajasan "maatsch.werk"tersendiri, sebelum-
nja memikirkan hal memasukkan diri kedalam projek bekerd ja-sama itu.
Dan kalau belum dapat mendirikan auatu jajaaan tersendiri, baiklah anak
bangsa kita itu dipegawaikan didalam jajasan Kuhabat dan ditempatkan' '

Dalam keadaan ini, kami ada tjukup kepert jajaan, bahwa jang menangguug-
djawab ditempat, bebas untuk pada wak t u jang ten-éu akan menarikkan diri
dari projek tersebut*

F e n g a n g g u r a n .

Dalam kalangan bangsa kita, soal pengangguran adalah suatu soal jang amat
genting. Banjak saudara2 kita, maupun jang muda pun jang tua ada dalam
pengangguran. Soal ini ada menimpah djuga anak2 jang sudah lulus sekolah
menengah.

"B. P. didalam suratnja tertanggal 30 juni 1980 kepada Inspraakorgaan, ada
meminta perhatian terhadap soal ini.(lihat lampiri-), dan sekarang dalam
bekerdja-sama dengan Erasmus-universiteit soal ini ada diselidiki dibebe-
rapa vijk2. B. P. berhubung dengan persoalan ini, telah menjurat kepada
wijkraad2 dan minta pemimpin2 ini mau berikan kerdja-sama dalam penjeli-
dikan jang dimaksudkan itu(lihat lampiran .).

Per inga tan: Didalam kongres ini, beberapa soal jang dihadapkan diatas
ini, mau diperdebatkan, sehingga pemimpin2 sesetempat mendapat bahan2
jang tjukup, peri bagaimana ia didalam tugaanja menghadapi soa!2 jang
ia hadapi, bukan hanja kepentingan2 sesetempat, melainkan kepentingan
jang sama untuk keseluruhannja, untuk menjungguhkan resolusi2 jang sudah
berulang-ulang kn|l kita hadapkan kehadapan pemerintah Belanda, jang ber-
hubung dengan suasana keperintahannja, kita belum mendapat djawab2 keatas
resolusi2 itu, sekalipun setjara mulut sudah didjandjikan,



PERSOALAH EX-KNIL MALUKU

Mf!NTIJRUT KKDTJDUKAM liUKUN DAN TUWTUTAN tiAKNJA
--- -. oooO JH oooo -----

Dimana Kongres-tahunan Badan Persatuan tgl. 27 dan 28 September 1380 ter-
temuat diwijk Moordrecht pengurusan raengenai soal ini raendapat perhatian
oenuh serta dihada^an didalam RSSOLUSI-Kongres pada halaman 15 titik 6.,
di^ersembahkan dengan aurat P..P. tgl. 3 November 1980 Nr.071/80/K.E.
kenada Pemerintah. Belanda. Didalara surat tab. - 3urat dialaraatkan kepada
Wakil Perdanamenteri H. Wiegel - pemerintah Belanda diperingatkan kembali
kenada sekian Resol-asiP jang diserahkannja sendiri pada tgl. 12 November
1^79 oleh P.P., untuk mendanat suatu pengurusan jang adil memperbe tulkan
kedudukan hukura anak? ex-KNIL ai liter Maluku itu.

Dalam raensrikuti selandjutnja perkembangan dari pengurusan pemerintah Belan-
da da->atlah kami setjara singkat memberi tahulcan jang berikut :

Pemba.jaran sekaligus aeanai Undang2 dari 2 Juli 1980 (Stb.l98a. 38t>) .

Sesudahnja kongrea diwijk Moordrecht, ada beberapa kali pertemuan dilakukan
dengan para pegawai dari Kementerian llrusan Dalam Negeri mengurus soal 2
keaulitan ban^sa kita borhubung dengan Ïïndang2 dari 2 Juli 1980 (ötb.1980,
385) tentang pombajaran sekaligus pensioen jang belum dibajar. Timbul ke-
aulitan torhadap fatsal 10 dari Undang2 tsb. sehingga keterangan2 djelas
harus dioerolehnja unttik danat melakukan pecabelaan, djugapun untuk mereka
jang nenderita sakitan atau tjatjad, luka didalam dines berdasarkan Undang2
pensioen luar-biasa (lets^lpensioen) .
Djuga dihadapkan keluh-keaah terh?idap oeinbajaran jang belum djuga mendapat
pengakuan pemerintah ata3 hak jang aama dalara perbedaan antara bekas raili-
ter-militer KNIL Belanda dan Maluku, misalnja pensioen dari waktu diberikan
ontslag tórpaksa di Belanda sehingga l Mei 1'356, Wachtgeld, KDV. d. 1.1.
jaig hir<?ga kini belum dibajarnja.
Atas andjuran iari Komite Gerakan Umum Maluku Selatan di Groningen te l ah
diadakan dua-kali nerundingan bersama dengan Inspraakorgaan dan rombongan
ex-K>HL 15-tahur kurang nada mendapat satu mupakat untuk raendukung bersama
usaha inenuntut kedudukan hukiam dan tuntutan hak dari ex-KNIL ini. Haail
dari munakat ialah supaja B. P. tinggal mendesak pemerintah Belanda, umpama
dengan Resolusi-Kongres dsb. dan Gerakan LaC tsb. hadapkai setjara tulisan
Dercl ait-ion mereka kepada Tweede Kamer. Hal terachir ini telah dilakukannja
dengan surat raereka pada tgl. 6 Juli 1981 jang baru lalu.
Ataa djalan kerdja-sama dengan Inspraakorgaan, télah terbukti pada suatu
penjelidikan bahwa Stichting SAIP di Heerlen merabuat kesalahan perhitungan
dengan hal memo tong (pembajaran) loonbelasting dari premi AOW/AWW terhadap
nembajaran sekaligus periode l Mei 1956 hingga l Januari 1964. Ternjata
behwa 3AIP memakai potongan-nersentasi dari kurang-lebih 13,8 sedang In-
speksi nadjak raemakai untuk inkomstenbelasting potongan-persentasi dari
dekat oaia 20. Insnraakorgaan telah. kirimkan surat protes kepada Menteri
Ilruaan Dalam Negeri, aurat t tgl. l Juni 1981, tanda JU81/l6.3,oleh karena
nerbuatan SAIP ini ada bertentangan dengan fatsal 9 dari Undang2 jang
beraangkiitan. Dari Menteri diminta perhatian sepenuhnja agar perbuatan
aebegini tidak boleh berlaku lagi terhadap pembajaran2 aekaligus pada
waktu? didepan. Keterangan2 terachir ini mengatakan bahwa mereka dari
kelompok "letsel-nenaioen" telah menerima pembajaran mereka. uleh karena
tidak terdengar lagi keluh-kesah terhadap soal pembajaran tab., dapat di-
kira-kirakan bahwa pengurusan itu telah aelesai.

aekaligua wang (gadji) tavranan/internir D.iepang - f. 7500. 00.

P..P.. Badan Peraatuan dengan suratnja tgl. 16 februari 1981 Nr.006/81/K.I.
telah umurakan hal ini dengan keterangan aeluas-luaanja untuk diketahui.
Didalam nertanggungan-djawab ?. P. pada Kongres tahunan diwijk Moordrecht
itu, hal ininun .-nenda->at nerhatian penuh, lihat d i halaman 22.
Jalara Tjada itu neraturan jang semula (rentjana undang? jang dikeluarkan),
telah menemui perobahan ataa beberapa hal. Jalam garia besar dan aetjara
ringkis bahwa orang jang ditawan/di internir itu harus dapat memenuhi ataa

sjarat? jing berikut:

1. Jitairan/inter-
nir



1. Qitawan/intemir dimana satu Krijgsgevangen- atau burgerinterneringskamp
Djenang sekura-ig2n ja enam bulan ;

2. Kehilangan mata-nent jaharian SR lam a masa didalam tawanan/internering ;
3. Untuk waktu lama herkediaman di ttederlandthal mana berdasarkan atas

Undan«f? dianggap benar djika didalam zaraan 1945-1980 sekurang-kurangnja
10 tahun tidak berketjutusan telah berdiam di Keradjaan Belanda, atau
dimasa itu telah bereraigrasi dari negeri Belanda.
Djikslau j^ng ditawan/di-internir itu telah meninggal dunia, dapatlah
j)janiiai ja byrhak atan ri^nbajaran itu, sekiranja :
a.. Suami jar;,? meningen l iunia raemenuhi 3jarat2 pada titik l dan 2, dan
b. Djanda itunun netnenuhi djuga pada sjarat2 dari titik 3 itu.
Djikalau djanda itu pernah di tavan/di-internir djuga raaka ia hanja dapat
meneriraa satu sadja pembajaran.

Sskiranja jang berhak atas pembajaran tsb. telah meninggal dunia pada taryg-
gal atau sesudahnja tgl. disebut dalam fatsal 3 (tgl. l Januari 1981)
daoatlah ahli waris (erfgenamen) memasukkan permohonan untuk pembajaran.
Didalam UndangP-penbajaran tawanan/internir Hindia-Belanda ada termuat
djuga keraungkinan bahwa Menteri Urusan Dalara Negeri sesudahnja raendapat
adois dari Komisi - Komisi ini akan dibentuk - boleh raenjimnans dari sjarit2
Ïïndang2 perabajaran tsb. Me-nasukkan permohonan didalam djangka waktu du a
tahun.
Selandjutnja, bahwa formulir-nerraohonan nul ai pada pertengahan bulfin Juli
jbl. telah dikirimkan oleh k«?raenterian Urusan Oalam Negeri kepaia jang nono-
honnja untuk di-iai dan dikirimkan kembali. Atas permohonan orang2 kita
dibeberapa wijk meminta pertolongan untuk hal mengisi formulir tab. maka
seorang an^gota dari koraisi telah ditugaskan untuk pertolongan itu.
Kami berh1 rao raogfi? nengurusan ini dapat berlaku dengan baik seperti jang
telah lalu itu.

perlawanan Hindia-Belanda.

Jidaltm hubu«:3an kord ja-.s;,Tia denman Inspraakorgaan naka utusan dari koaiiai
ex-priL pi..i« 25 februari 1181 telah hadir bersaraa pada aatu persidangan-
aewdf,T.»nr jang dirsr-l^Tijjfjarakan oleh Komiai perlawanan Hindia-Belanda jar^
ditetaokan uleh Kenen terian dari C.R.M. Maksud dari Komisi ini untuk meai-
huat pen. j f f l id ikan ntaukah aia barang sebab untuk dapat diberikan suatu pem-
bajaran pensioen luar-tiasa kepada orang2 jang rnengarabil bahagian didalam
perlawa^ai dibekaa Kirdia-Bolanda. Pensioen serupa ini telah berlaku diBelan-
da kepadrx peijuang2 perlavaaar? melav/an pendjadjahan bangsa Jjerman. Komisi
itu har-is selidiki djuga Rntah adn per3amaa".nja diantara perlawanan di Bropa
da^ ii Hi "dia- BR la- da, dan Iain2 tuntutan lagi supaja mereka jang pernah
berkorban itu m«ndapat nengharijaan jang sama dengan perlawanan di Eropa.
Keteraiarai janf? seluas-luasn ja terhadap penibelaan kami mengenai hal ini,
dapat d ibat ja dimana berita2 "Marinjo" april, mei tahun ini dan berikutnja.

Tanda d.iaBa-peringatan oerlawnnan Hindia-Belanda (Verzetsherdenkingakruia) .

Pada 20 Masrt jbl. Badan Persatuan menorima surat dari Nationaal Comité
Verzetsherd3iking3kruis, berkedudukan di Den Haag, van Stolkweg lü -
Komite ini dibentuk oleh beberapa kesienterian atas dasar Koninklijk Besluit
dari 2Q December 1180 No.. 104 mengenai maksud pemerintah pada memberikan
satu tanda djasa-peringatan kepada orang2 jang pernah turut didalaa perla-
wanan terhalap bangsa Djepang di Hindia-Belanda. Maksud dari Komite tsb.
sunaja tanda djasa jang direntjanakan dapat diberikan pada tgl. 5 Mei 1981
(hari p-?ri".?atan penbebasan Negara Belanda dipeperangan dunia ke-dua)
- tanda djaaa ini baru pada oertama kali diberikan - kep&da nereka itu
jan/? turut mengambil bahagian dalam perlawanan menentang bangsa Djepang.
Kotnite tsb. dengan tidak lupakan kepada djasa2 bangsa Malnku didalaa pepe-
rangan itu memohonkan supaja dari bahagian bangsa Haluku dapat dikeaukakan
dua orang - orang2 ini harus nemenuhi sjarat2 jang telah ditetapkan - untuk
diberikan tanda kehormatan itu. Dengan demikian maka P.P. telah kemukakan
Tuan2 I. J. Pattioeilohy dari Breda dan A. Pentury dari wijk Assen, beralaaan

bahwa mereka ini pemah .-nenerima tanda kehormatan "Krula van Verdiensten"
sewaktu Ai Iidon^sia untuk djaaa? mereka di kepulauan Salonon didalam
*5<j~errr'**a'1 -nelavai fcangsa wjepang.
Merel"i jan? raerasa airinj«i berhak mendapat tanda djasa itu, dapat meminta

dari "ationaal Comité jang teraebut diatas.
^al and iutn i a



Selandjutnja dapat diberitahukan djuga balwa dimana pertemuan2 antara
Inspraakorgaan dengan para pegawai dari C. R. K. dikemukakan djuga kesuli-
tan-kesulitan, antara lain ifisalnja :
a. bah <ra -j^norlntah B^lJird.u patut raengusnhakan satu surat pas-djalnn

keluar ^egori ( naspoort) jan g lajak kepada bangsa Maluku dengan pong-
Margt'in j'i'if-7 sa-na seperti dengan pünduduk asli dinegara ini, spsudah.
let in Tiri 30 tahun karai berdiam dengan terpaksa ditanah ini oleh
k=u-«rm IIndang2~faailitas jang pernah dikeluarkan itu tidak diakui-
sjah oleh Iain2 Negara.

b. bah--/,'* oleh kol^ la i in ja lari pari po^awai dari penerintahan bawahan
:lo-!ger nerihal t idak men rjh^rgakan kedudukan tuntutan hak kami ses^ai
d^^cj^i pKroturan n;?reka 3o>-vliri naka telsh beberapa tehun laaanja
va-ig Trrpi ' ïdahai tenaksfj (krotten^eld) untuk orang2 jang berpindah
dari kamp "de Schattenberg" kewijk Assen dan BovenSmilde belum la*ri
dibajar, sedang aeparoh dari mereka sudah raenerima pembajaran tetapi
sebahagian jang lain belum.

Pernah dikemukak.'in djuja -nenuntut perh.itian Peraerintah kepada suatu pen^a
rusar. j^ng laik t'.->rhadar> kaura-tua bangsa Maluku (Molukse bejaarden) -
satu golo"g'iyi baiijaa jang berabad-aba.i pernah berkorban kepada Keredjaan
Bela^da - bila dibatTdinafkanrija dengan penghidupan dan pengurusan jang ter
atur baik ata?. pembantuan psraerintah terhadap kaura-tua ex-KNIL bangsa
Belanda dimana "Huize Bronbeek" di Velp-Arnhen.

Hak jan-? sama menurut kedudukan hukum dan tuntutan belura djuga tertjapai
didalam perbsdaan? jang penting mengenai perabajaran antara ex-KNIL railiter
Belanda 'Aai Maluku, misalnja pensioen raulai dari waktu diberikan ontslag
toroaksa aetibanja di Belanda sehingga l Mei 1956, Wachtgeld, KDV-grati-
fikasi d. 1.1. j ang hingga aekarang belum berlaku.
Peraturan? -nengenai hal jang sudah berlaku dan jang nanti akan dilakukan
oleh pemeri-itah Belanda, itulah persoalan terhadap pembajaran pensioen
dan aoldij/gadji d i waktu didalam tawanan atau di-internir jang sebenamja
sudah harus dibajamja didalam t«hun2 jang telah silam, untuk pembajaran
mana r>emeriitah Belanda lalai dan selalu tidak meluluakannja.
Dengan demikian raaka tuntutan kita kersada suatu pengurusan untuk memper-
baiki keadilan jang diraaksudkan itu, pada sendirinja belum lagi selesai.
Hal ini berarti bahva Peraerintah Belanda tetap tinggal bertanggung-djawab
terhadap segala jang tidak adil dilakukannja keataa ex-KNIL ai liter
Maluku jang oleh DIBNST-BBVEL berada di Nederland.

Sekian,
31 Juli 1981

Komisi ex-KNIL



BAJARAN2 BERKALA

KOEBAN PENGHAMEAJAN PERATTG

1940 - 1945
ooooooooooO JM Ooooooooooo

Dimana Kongres-tahunan Bad^n Persatuan tgl.27 dan 23 Septembc^r 1980 bert<;ra-
pat diwijk Moordrecht pengurusan mengenai hal ini telah dikemukakan pul:-,
terdapat dimana pertanggungan-djawab pada halaman 23,

Dewan pemberian bajaran tundjangan pada waktu jang achir ini dida.lam penrru-
rusannja sangat perlahan-lahan dan berati-ati dengan hal memberikan penga- ••-
kuan untuk tundjangan. Seperti tel:ih diumumkan terkemuka bahwa PP."Radan
Persatuan pada tgl.22 aguatus 1979 dengan suratnja Nr.6l32/US/B.P. pernah

kemukakan keberatan2 dan keluh-kesah bangsa Maluku kepada Koinisi dari
Tweede Kamer untuk C.R.M, supaja perbuatan undang2 jang sekarang boleh
mendapat perobahannja.
Atas kerdja-sama antara Badan Persatuan dan Inspraakorgaan maka atjapkali
dimana pertemuan Inspraakorgaan dengan para pegawai dai-i CRM.persoalan ini
dikemukakan untuk disampaikan landjut kepada jang berwadjib. Keterangan2
jang utama ialah bahwa mereka jang pernah berkorban - oleh karena umur usia
meningkat - ada banjak jang tidak dapat mengetjap barang sesuatu daripada
usaha setiawan dan tulus ichlas mereka terhadap Keradjaan Belanda.
Djugapun mengenai perubahan dasar (herziening grondslag') atas premi AOV/AWW
jang dikurangkan dari tundjangan - sekalipun Centrale Raad van Beroep atas
putusannja menegahkan berulangkali - hingga kini belun djuga ditetapkan
suatu perbaikan.

Pengurusan landjut sesudahnja Kongres diwijk Moordrecht :
Lari perraohonan2 didalam 1976 telah selesai, ketjuali surat2 keberatan
dan- atau momandjaj; ke Centrale Raad van Beroep terhadap putusan jang di-
rasanja tidak adil.
Didalam tahun 1960 : djumlah permohonan jang dirundingkan termasuk jang
beluai selesai pada tahun2 lampau ada:27 orang (hingga dezeraber 1980;,
Pembitjaraan dengan Bireksi PELITA berlaku: 3 kali; putusan menerima pem-
bajaran: 2 orang dan ditolak: l orang.
Didalam tahun 1931 : djumlah permohonan jang dirundingkan termasuk jang
belura selesai ada: 57 orang (hingga Juli 1981).
Pembitjaraan dengan Direksi stichting PELITA berlaku 7 kali; putusan mene-
rima pembajaran: 4 orang dan ditolak: 5 orang*
Pengurusan langsung dengan jang berwadjib dari stichting 1940-1945 di
Amsterdam berlaku: 5 kali.

KSSIMPULAN : Kesuka,ran2 jang dialami terhadap pengurusan jang sangat teli-
ti ini raungkin disebabkan antara lain oleh akibat dari suasana keruntuhan
perkembangan ekonomi jang sangat buruk pad.i dewasa ini.

PEHINGATAN III untuk :

-Memasukkan aurat keberatan (bezwaarschrift) tidak boleh liwat dari 3C ha.-
ri,lihat tgl.keluarnja beschikking dari "Dewan pemberian bajaran tundjangan^
-Palam surat menjurat mengenai soal WUV ini harus tuliskan djuga Registra-
sinomor supaja lekas mendapat pengurusan.
-Kepada djanda (suami meninggal dunia) tidak diberikan otomatis peiabajaran
tundjangan WUV. Ini berarti bahwa Djanda itu TÏARUS masukan permohonan,
supaja tundjangan dibajar kepadanjj/sesuai perhi tunrjan peraturan tersebut.
Djangan berlambatan memasukkan permohonan supaja menerima tundjangan tidak
terlambat djuga, atau dapat menemui kesulitan.
-Djangan bimbang bila terima pembajaran dengan bilangan2 jang tidak tetap.
Keterangan perhitungan dapat dibatja dimana surat lampiran bersama2 daftar
perhitungan jang dikirim bersama, sekiranja ada perobahan berlaku.
Perhatikanlah perobahan mengenai putusan-perhitungan tgl. l Juli 1991 jg.
telah dikirimkan didalam bulan Juli oleh stichting 1940-1945 Amsterdam,
-Kantor Dewan Pemberian bajaran(ïïitkeringsraad) alamat berobah mendjadi :
"Kinderen van Versteegplein 11. - 2713 HB ZOETERMEER".

Sekian, 31 Juli 1981

Konisi ex-KNIL
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STUURGROEP HMS

Een kort verslag van de werkzaamheden van de Stuurgroep-HMS sedert haar op-

richting in juni 1978.

INLEIDING

In al de jaren, die de Zuidmolukse gemeenschap in Nederland heeft doorgebracht

is de strijd van deze gemeenschap hoofdzakelijk gericht geweest op het bereiken

van de erkenning van onze rechten op de EMS. Dit is met name gebeurd in Neder-

land en was gericht op het krijgen van Nederlandse steun voor ons recht op zelf-

beschikking. Daarnaast zijn er voortdurend buitenlandse kontakten geweest, maar

deze hebben helaas niet geleid tot konkrete resultaten.

De afgelopen 30 jaar hebben ons geleerd, dat wij op de hulp van de Neder-

landse regering voor onze strijd niet ( meer ) hoeven te rekenen. De Nederland-

se regering wil enkel goede ekonomisohe betrekkingen met het huidige regiem in

Jakarta. Daarnaast wil de Nederlandse regering geen last hebben van de Zuidmo-

lukse gemeenschap in Nederland.

De kracht van de Zuidmolukse vrijheidsstrijd ligt echter in ons zelf. Al-

leen wij zelf kunnen voor onze eigen rechten opkomen. V/ij kunnen daarbij hoog-

stens op sympathie of morele steun van anderen rekenen. Het is om die reden, dat

wij onze zaak naar het buitenland moeten brengen en aldaar wijzen op de voort-

durende schending van mensenrechten door Indonesië. Alleen daarvan kunnen wij

verwachten, dat wij op den duur erkenning van onze rechten zullen verwerven.

Om dit te bereiken zullen wij onze krachten moeten bundelen. Wij zullen onze

jongeren moeten afvaardigen en hen de kans geven zich volledig voor onze zaak

in te zetten. Als alle Zuidmolukkers deze zaak steunen, dan kan dit ook.

KOHGKB.; IN BISHLUN

Op 16 en 17 juni 1978 bezocht een delegatie, bestaande uit Zuidmolukkers, Papua';

en Nederlanders, in Berlijn het kongres van de "Gesellschaft ftir bedrohte Völker

( GfbV ). De GfbV is een Duitse mensenrechten-organisatie, die zich aktief inzet

tegen kolonialisme, neo—kolonialisme en diskriminatie. Deze organisatie werkt

samen met zusteroganisaties in andere landen, bijvoorbeeld "Survival Internatio-

nal" in Londen.

Tijdens dit kongres werd besloten een internationaal onderzoek ( tribunaal

te organiseren over de onderdrukking van minderheden in het tegenwoordige Indo-

nesië.

Voor de organisatie van de inbreng van de Zuidmolukse gemeenschap bij dit

tribunaal, werd op 26 aujustus 1978 in Assen de "Stuurgreep-HMS" opgericht. In

deze stuurgroep werken de Badan Persatuan, de Penruda Masjarakat RMS, de Susunan

Pimpinan Pusat Penruda. RIT. ( SPP ) en het Komite Gerakan Umum Maluku Selaten

( La" ) samen.



De Stuurgroep werkt nauw saaien met vertepenwoordifrin/sen van organisaties van

West-Papua's ( OM ) en van Oost-Timorezen ( KNLITD ). Verder zijn er kon-

takten gelegd met verschillende internationale organisaties, die zich bewegen

op het terrein van mensen- en volkerenrechten. In Nederland bestaat bovendien

een goede samenwerking met de vredesbeweging Pax Christi.

PO.i!LoT3LLING

Doel van de aktiviteiten van de Stuurgroep-RMS is in de eerste plaats de tot

stand koming van een internationaal tribunaal, waar onder andere de volgende

onderwerpen en thema's aan de orde zullen komen :

a. de Indonesiche migratie—politiek en de gevolgen ( genocide, etnocide )

daarvan voor de volken van de Zuid-Molukken, West-Papua en Oost-Timor.

b. de onderdrukking ( arrestaties, martelingen etc. ) in deze gebieden

c, de Indonesische onderwerpingsoorlogen in West-Papua en Oost-Timor

d, de rol en de belangen van de westerse landen bij de in stand houding

van het huidige regiem van genraal Suharto

In nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers van West-Papua's en Oost-Timo-

rezen en met de GfbV en Pax Christi wil de Stuurgroep-RMS dat er een openbaar

onderzoek plaats vindt naar de omstandigheden van voornoemde volkeren. Dit on-

derzoek zal uitgevoerd moeten worden door middel van een tribunaal, waar ge-

tuigen gehoord en rapporten bestudeerd zullen moeten worden door een interna-

tionaal erkende kommissie of jury. Deze kommissie of jury zal dan op grond van

deze getuigenverklaringen en rapporten een uitspraak moeten doen.

Een dergelijk tribunaal over de minderheden-groeperingen in Indonesië is

zoals u zult begrijpen een uitermate belangrijke ontwikkeling. Het ia echter ook

een ontwikkeling, die nogal wat gevolgen heeft voor de Zuidmolukse gemeenBchap

in Nederland. Op 1 maart 1980 hebben het kabinet van de R.M.S., de Badan Persa-

tuan en de Stuurgroep-RMS hierover beraadslaagd, en besloten werd dat de publi-

citeitskampagne, die de Stuurgroep-RMS in samenwerking met de GfbV en Pax Chris -

ti wil starten, alleen kan slagen als de steun vanuit de Zuidmolukse gemeen-

schap werkelijk 100% zal zijn. Bovendien zal er van de Zuidmolukse gemeenschap

om een financiële bijdrage gevraagd worden voor de organisatie en de realisering

van een dergelijk tribunaal.

RH'IIMDERS

In het kader van de voorbereidingen voor het tribunaal heeft een van de Stuur-

groep-RMS—leden, mej. B. Risamenapatty, een onderzoek gedaan naar recente feiten

neningen en kommentaren m.b,t. de schending van mensenrechten in Indonesië en de

door Indonesië bezette gebieden. De recultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd

in een rapport onder de titel "Reminders", dat is verzpnden naar de leden van

de Tweede-Kamer. Engels-, Frans- en Duitstalige publikaties van dit rapport

zijn of in voorbereiding of reeds voor handen.



nTOÜRGROEP RMS

Kort verslag van de recente ontwikkelingen rond de organisatie van het tribunaal

over Indonesië en de door Indonesië bezette gebieden ( West—Melanesie ).

1, Sedert april 1981 heeft de stuurgroep beschikking gekregen over een f uil-time

medewerker. Het is een dienstweigeraar, te werk gesteld bij Bax Christi Neder-

land, die belast is met organisatorische en administratieve werkzaamheden be-

treffende de organisatie van het tribunaal* Het behulp van zijn inbreng hopen

wij de voortgang van de organisatie rond het tribunaal en de financiering er-

van aanzienlijk te kunnen versnellen* De aktiviteiten van de stuurgroep zijn

het laatste half jaar in elk geval in aantal en intensiteit aanzienlijk toe-

genomen en hebben geleid tot de volgende ontwikkelingen :

2,-Kontakt wordt op dit moment gezocht met de Lelio-Basso-organisatie, een per-

manent volkstribunaal, gevestigd in Italië. Dit permanente volkstribunaal,

dat zich met name bezig houdt met schendingen op het gebied van mensen- en

volkerenrechten en erkend wordt door de Verenigde Naties zal gevraagd worden

hun steun en bijdrage te leveren aan de initiatieven van de stuurgroep om te

komen tot een tribunaal over Indonesië en de door Indonesië bezette gebieden

( West-Melanesie ). Wij hopen door middel van hun ervaringen op het gebied

van het organiseren van tribubunalen - het Oost-Timor tribunaal te Lissabon

was mede door deze organisatie tot stand gebracht - , hun enorme staf laoi er-

varen juridische en administratieve krachten, hun inmiddels bekende naam en

hun financiële bronnen in staat te zijn een goed georganiseerd tribunaal in

Nederland van de grond te krijgen*

3* Voor het welslagen van het tribunaal en een efficiënte organisatie ervan is

de stuurgroep begonnen voorbereidingen te treffen voor het stichten van een

organisatie—komitee voor het tribunaal* Aan dit organisatie-komitee zullen

de volgende organisaties en instellingen deelnemen : Stuurgroep-RMS, Stuur—

groep-OPM, Stuurgroep-MNLITD, Gesellschaft für bedrohte VSlker en Bax Chris-

ti Nederland.

4* In juni van dit jaar heeft de stuurgroep-RMS deelgenomen aan de Kirohentag te

Hamburg en een deel van de stand van de GfbV bemand* Daar is informatie-mate-

riaal over de schending van de mensen— en volkerenrechten in Indonesië ver-

spreid en verkocht en met de bezoekers van de Kirchcntag gediskussieerd over

de situatie in het huidige Indonesië. Met de GfbV is verder de bijdrage van

deze organisatie aan het tribunaal besproken* Toegezegd is dat de GfbV het ko<

mende jaar in haar propaganda— en fondswervende aktiviteiten zwaar de nadruk

op de schending van mensen- en volkerenrechten in West-Melanesie zullen leg-

gen. Binnenkort zullen daarover verdere besprekingen gehouden worden.

5* Wat betreft de fondswerving liggen op dit moment twee konkrete aanvragen ter
tafel : — het NCO zal verzocht worden de kosten van de full—time-medewerker



van de stuurgroep op zich te nemen of te subsidieren,

- de verschillende kerkelijke instellingen en hulporganisaties in Neder-

land zullen benader worden met het verzoek de kosten, die verbonden zijn aan

het verzamelen van de informatie over de schendingen van mensen- en volkeren-

rechten in West-Melanesie, op zich te nemen.

6. Op dit moment is er een vervolg op de "Reminders" in voorbereiding. Deze twee-

de "Reminders" zal tevens het eerste nummer zijn van een serie informatie-bul-

letins, die uitgegeven gaan worden in het kader van de informatie en publici-

teit over de voortgang van het tribunaal. Dese info— bulletins zijn bedoeld zo-

wel voor de achterban van de verschillende deelnemende organisaties aan het

organisatie-komitee als voor de subsidiërende instellingen, de media en andere

geïnteresseerden. Zoals de plannen er nu voor liggen zal gelijk met het ver-

schijnen van het eerste nummer van het inf o-bulletin over het tribunaal het

organisatie-komitee zich presenteren aan het grote internationale en nationale

publiek. Deze gebeurtenis zal waarschijnlijk eind december plaatsvinden.

7. Naast het uitgeven van een eigen info-bulletin zal het organisatie— komitee voor

de organisatie van het tribunaal moeten gaan beschikken over een eigen sekre-

tariaat met alle benodigdheden daarvoor. Uitgekeken wordt naar ruimte in de

buurt van Rotterdam»

8. Tot slot wordt er op dit moment naarstig gezocht naar kunstenaars in de Zuid—

molukse gemeenschap, die in staat en bereid zouden zijn een ontwerp te maken

voor het affiche en het vignet van het tribunaal.
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nmka 15»
Telegram d.d. 10 november 1980.

1. Dhr. H. Wiegel amerongen

Excellentie, namens de zuidmolukkers verenigd in de badan persatuan,
betuigen wij u onze oprechte deelneming.
moge u de kracht gegeven worden, dit grote verlies te dragen.

2. D.d. 28 december 1980

Nederlandse Regering van het Koninkrijk der Nederlande, Binnenhof l,
's-Gravenhage.

Excellenties, In overpeinzing van 27 december, de dag van de souverei-
niteitsoverdracht van nederlands-indië aan de verenigde staten van
indonesie in 1949» doet de badan persatuan rma een beroep op het geweten
van de nederlandse regering te komen tot een ethisch reveil met betrek-
king tot het zelfbeschikkingsrecht der volkeren binnen het voormalig
nederlands indië, waarvoor zij zich toen zo zeer heeft ingezet,
met ditzelfde universeel erkende zelfbeschikkingsrecht der volkeren als
uitgangspunt, proclameerden zich onafhankelijk de republiek der zuidmolukken,
de republiek atjeh, de republiek vrij papua en buiten het nederlands indisch
gebied van toen, de republiek oosttimor. al de volkeren van bovengenoemde
gebieden en gebiedsdelen maakten gebruik van dit universeel zelfbeschikkings-
recht der volkeren bij hun vrijheidsproclamatie juist om uit de
wurgende omklemming te komen van de expansiedrift van de republiek
indonesie die dit universele zelfbeschikkingsrecht van volkeren en hier»«de
de universele rechten van het individu schendt en vertrapt, derhalve
doen wij een dringend beroep op de nederlandse regering politieke
vluchtelingen uit bovengenoemde gebieden, die naar nederland uitwijken,
op te nemen zo mogelijk politiek asiel te verlenen.

de badan persatuan, de voorzitter ds. metiary

1. D.d. 29 mei 1981

Fractie CPN De badan persatuan rms doet u langs deze weg haar welgemeende
gelukwensen toekomen met de zetelwinst die uw partij bij de
kamerverkiezingen heeft behaald.

Fractie PPR De badan persatuan RMS feliciteert uw partij met het behouden
van uw kamerzeteIs.

Fractie GPV De badan persatuan rms doet uw partij langs deze weg haar
welgemeende gelukwensen toekomen met het behouden van uw
kamerzetel.

Fractie RPF De badan persatuan rms doet u langs deze weg haar welgemeende
gelukwensen toekomen met uw intrede als partij in de tweede
kamer.
Tevens spreekt zij de hoop uit in de toekomst in goede relatie
te mogen staan met uw fractie.

Fractie SGP De badan persatuan rms doet u langs deze weg haar welgemeende
gelukwensen toekomen met het behouden van uw kamerzetels.

Fractie D 66 De badan persatuan rms doet u langs deze weg haar welgemeende
gelukwensen toekomen met de grandioze overwinning die uw parti
bij de kamerverkiezingen heeft behaald.

Fractie DS 70 De badan persatuan rms betreurt het dat uw partij na deze ver-
verkiezingen niet terugkeert in de tweede kamer.
Zij spreekt haar dank uit voor alles wat uw fractie voor de
molukkers heeft gedaan en wenst u veel sterkte toe.

Fractie PSP De badan persatuan rms feliciteert u langs deze weg met de
zetelwinst die uw partij bij de tweede kamerverkiezingen heeft
behaald.
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KI'i.'A KrlNAMGKAN, DAN TA'KSRïMÏÏ KITA LïïPAXAN SEGALA PAHLAWAN2 KÏTA
DAN SEGALA KSK4SIE2 KITA, JANG SUDA'I GlïGTTR FAR3UA. PERU J U ANC.*" KI-
TA J ANC STJIvAR DAN 3EHAT INI Dl TAlJiïï AIR i'ITA DAK Dl IHDONiniA
WIN DI TAFA:* ^ELAHDA INI,
DAN okGALA KEKASIH2 KITA JANG S3TI4. HINGGA KSSTJDA'ïANNJA, J ANC 0-
LHIT 3E3/iB XESAXITAN2 JANG KEMJEB4BKAN ?ENT>£RITAAN2HJA J A N G UFIRAT
SUTViïI HA RU 3 TINGGALKAN KEKASIH2KJA DAN Ï1ITA 3EKALIAN, I'AU JVJCr
T'JA ".ATPUN JANG MUD A, DAN OLEH EET.T3LAXAAN-KSTJBLAKAAN JA MG TIDAK
DI3AWKA-3AiïGKA,oUDAH HARUS TIMGGALKAN KEKASIH2ÏIJA DSNOAN TIBA2.

TV'LUPA KT TA KEIIANGKAN'MEUEKA DAN TITRUT SSRTA DAL AM KESEDIÏÏAN J,\:iG
DITSIfPÏÏÜ OL-?H SEGALA KEKAGIHNJA.
333.ÜLAH LA IN, KITA TERHIBTIR, KA RENA BIL.A SITA IIIDUP SERTA KMGAK
•PTJKA.Ï1,KITAPUN MA. TI SSRTANJA,ESRARTI KEMUTÜAN KITA A KAN KT KT? PTJT,A
3SRTA DENGAN TÏÏHAN,U!ITUK SSLAMA-LAMANJA.

DALAN TAHUH INI, PEKGORBANAN ANAK2 KITA PADA 11 JUNI 1977 , ADA
DIPEhINGATKAN. ( Lihat lampimn J).

?ÜN. DALAK TAIFJN INI, TELAH TINGGALKAN KITA, SELAIN DARI ?EBERAPA
3APA2, I3U2 DAN ANAK2, MAKA PUN TELAH TINGGALKAN KITA, PADUKA NJO-
NJA-'TJONJA DAN PADTIKA TUAN2, I AL AH:

- Paduka Njon.ja G.IfA'NUrAMA- de KOCK, isteri dari Kepala Negara
Kita. Paduka l^ijonja tinggalkan dunia ini,pada tanggal 24 januari
1991, dan diabukan pada 29 januari 1981 dl crematorium"OckenburgU
straat Den Haag.
"Georang Ibu, sesudah proklamasi RMS, telah nenjerahkan sepenap
kehidupannja, untuk membantu Suaminja dalara mendjalanka-n tugas-
nja jan<? "berat, untuk Perdjuangan Tanah Aimja" jang manis bagi-
nja.Seorang jang tenang dan eabar,jang sangat berguna bagi suaoinji

- Paduka Njonja dari ?t. Dr.H.TAH, seorang gadis Belanda, tetapi
jang tjinta Suaminja dan Bangsa suaminja, jang ada didalam per-
djuaaean jan# sukar dan berat in i. Selain dari Bar.gsa Maluku - e-
latan bjara Am, maka bangsa Maluku Selatan di Vaassen, Assen dan
3oven-f)inilde, neraandang beliau sebagai seorang ibu dan eaudara
jang kekasih baginja.
Paduka Njonja meninggal dunia pada l augustus 1981, dan dikebumi-
kan di Waalwijk disamping Ibu mantunja pada tanggal 4 augus.1981.
Beliau tinggalkan Suami dengan kedua anaknja Iaki2.

- Paduka Tuan M.L.WALANGITAN, Kapten A.P.H.M.S. seorang ?.nak Mina-
haca, telah djadi seorang pahlawan R.M.S. jang sungguh2 djudjur,
sesudah nielalui berbagai-bagai kesukaran dan aniaja, kar e na ber-
tjita-tjita kenserdekaan bagi Bangsanja dan bagi kit?., telah tir.g-
galkan kita pada 25 juni 1981 didalam uaianja 57 tahun.
Djenasanja dikebumikan pada tanggal 30 juni 1981, di Kootstertille
Frisostraat 31(^risland)
Beliau ting-galkan seorang isterinja, jang tjinta padanja, ia adalah
seorang gadis "Bels.nda,

- Paduka Tuan I.A. LHBELAm-.', ex-Pemerintah RMS. Kikajat beliauw
anat pandjang. Seorang jang sedari muda telah mendjabat pangkat2
jang penuh derjan pertanggujigan-djawab2. Hikajat hidupnja digam-
barkan oleh Kepala Negara Kita, teristinewa ketika Ia mendjabat
tugasnja sebagai seorang jang turut didalam Pimpinan R.M.o.
Ia tinggalkan kita didalam usianja 87 tahun,ialah pada tanggal
l augustus 1981 beliau tinggalkan dunia ini, dan oleh kerdja-pana
diantara Pemimpin wijk dan Madjelis Djeraat dan Keluarga di Moor-
drecht, naka djenazahnja di kebumikan nli Moordrecht pada tanjgal
5 augustus 1981.
Kiranja Jang Maha Murah Tuhan Kita, aediakan setempat jang senans:
bagi segala kekasih ini, ganti sengsara Jg sudah diderita diatas
dunia ini. Kiranja sega.la keka3ihnja,p.au dihiburksn oleh Tuh-.r. je
I'.aha Ka s i h dan Kurah itu. . . ,

s e k i a n l a h .
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BEBERAPA TEKANAN, MENGENAI PERSOALAN KITA, JANG HARUS
DIPERHATIKAN BERSAMA-SAMA. DAN DIKERDJAKAN.

!• Hal kepulangannja KIta ke Tanah Air Kita, melalui Nederland»

- Hal berdiamnja Kita untuk seinentara ditanah ini, dengan
tuntutan hidupnja hari-hari.

s perumahan, pekerdjaan, persekolahan , kelengkapan,penerangan2.

t pengangguran, minuman dJahat, pengharu2, pimpinan2,
pergaulan2

s Keadaan Pimpinan, tjara berorganisatietmasjarakat, Geredja,
Pemuda dan Pemudi, Rumah-rumah tangga, stichting2,

• Tugaa2 tertaruh keatas,

s Pimpinan Masjarakat untuk seluruhnja, tjara Daerah
dan sesetempat(Pemimpin2 vijk atau Tjabang)

t Pimpinan GeredJa, Synode, Klassis, dan Djemat2,

s Inspraakorgaan, lokaalinspraak.

2. Hal kepulangan Kita ke Tanah Air Kita jang bebas, melalui
Nederland,

• Hal berdiamnja Kita untuk sementara ditanah ini, adalah per-
eoalan politik semata-mata,

s Kita berhadapan dengan Pemerintah Beland» dan segala alat2
nja didalam kemasjarakatannja

l Kita berhadapan dengan Pemerintah Indonesia jang ada sobat
karib dari Pemerintah Belanda, dengan daja-upaja jang dari
luar datang, dan dari dalam keluar,

s Kita berhadapan dengan Dunia Internasional, jang harua mem-
benarkan persoalan Kita.

l Kita berhadapan dengan Bangsa sendiri, jang telah berbalik
haluannja.

- Tugas2 tertaruh keatas,

s Kepala Negara dan Kabinetnja.

i Bantuan2 didapat dari Rajat

+ moreel dan materieel
+ Badan Perumbukan Politik,

+ Stuurgroep
+ Perhubungan2

+ d.1.1.



LAMPIRAN A
MANIPES

BADAN PERSATUAN RAJAT MALUKU SSLATAN

Usaha kita djuga teruntuk bantuan perdjuangan Kemerdekaan Maluku Selatan.
Tugas itu tertera dalam peraturan Badan Persatuan.

Usaha itu bersendi atas hak2 dasar kemanusiaan dan berichtiar menentang
segala rupa pendjadjahanf mewudjudkan sebuah gedung nasional dimana anak2
Maluku Selatan dengan bebas dapat mengatur tata tertib politik,sosial dan
ekonomi sesuai dengan kehendak mereka; membrantas kemelaratan dan kekura-
nganf mewudjudkan dan memperkembangkan kemakmuran bagi bangsa Maluku Sela-
tan sebagai machluk dan sebagai bangsa*

Kita terpanggil untuk usaha2 itu sebab Indonesia menjerbu dan menduduki Mi
luku Selatan| sebab Indonesia memeras bangsa Maluku Selatan setjara poli-
tik dan ekonomis,
Indonesia jang menurut seorang menteri Belanda. menindia atau tjoba menin-
dis dengan kekerasan sendjata hak menetapkan nasib sendiri bangsa Maluku
Selatan| jang amat menjinggung perasaan kita mengenai kemerdekaan dankea-
dilanf jang membunuhkan pahlavan kita mr*dr*Chr*Soumokil dan jang menjik-
sakan pahlawan kita Norimarna dan banjak pahlavan2 Maluku Selatan jang
lain| jang membasmikan beberapa ratus ribu anak2 Fapua dan Timorf Indones:
itu jang korup dan jang terhitung satu dari 26 negara jang teramat miskin
didunia pada masa ini dan jang menghadapi kelaparan*

Kita terdorong oleh situasi kemiskinan jang pedih dan pengangguran di Mal
ku Selatan| suatu keadaan jang menurut pendapatan almarhum Moh.Hatta lebl
pedih djika dibanding dengan situasi dibawah pemerintahan kolonial dulu
itu,

Kita terdorong sebab keadaan kemiskinan dan pengangguran dibawah pemerin-
tahan kolonial(Belanda) dulu itu dan sekarang(Indonesia) ini menjebabkan
anak2 Maluku Selatan tinggalkan Maluku Selatanf menjebabkan "brain drain"
(anak2 bangsa jang terpeladjar, sebab ta'ada atau kekurangan kemungkinan2
ekonomi ditanah air sendiri seakan-akan dihiaap oleh kemungkinan2 ekonomi
negeri2 lain) jang merugikan Maluku Selatan.

Bal2 itulah djuga mendjadi buah2 pertimbangan bagi kita untuk menolak se-
tlap pendjadjahan kolonial(baru) atas Maluku Selatan*

Pertimbangan2 jang pesat itulah jang mendorongkan kita supaja tetap mem-
bantu perdjuangan kemerdekaan Maluku Selatan, betapa sukar djalan itu,dan
seakan-akan ta'ada aohirnja djalan itu*

Kita sadar kenjataan politik, tetapl mau tetap bantu perdjuangan kemerde-
kaan itu, dengan segala alat2 dan tenaga jang ada pada kita, bersatu padu
dibelakang Kepala Negara dan pemimpin2 HMSf dalam kerdja-sama dengan bang
sa2 Fapua,Atjeh dan Timor jang sehati dan tjinta kemerdekaan*
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HET KONGRES VAN BE BADAN PERSATUAN
TE MOORDRECHT OP 27 EN 28 SEPTEMBER

1980.

LAMPIRAN B
M A N I F E S T

BADAN PERSATUAN RAJAT MALUKÜ SELATAN

Ons ijveren ia mede gericht op ondersteuning van de Zuidmolukse
vrijheidsstrijd. Bedoelde taak is vastgelegd in het Reglement van
de Badan Persatuan.

Bit ijveren gaat uit van de fundamentele mensenrechten en is gericht
op bestrijding van elke vorm van onderdrukking; op de verwezenlijking
van een nationaal tehuis vaar de Zuidmolukkers in vrijheid de door
hen voorgestane politieke, sociale en economische orde kunnen inrich-
ten, zulks ten dienste van de bestrijding van armoede en gebrek en
ter verwezenlijking en bevordering van welvaart voor de Zuidmolukse
bevolking als geheel; op maximale ontwikkeling en ontplooiing van de
Zuidaolukkers als individu en als volk.

Wij voelen ons daartoe geroepen door de Indonesische agressie op en
annexatie van de Zuid-Molukken; politieke en economische uitbuiting
van de Zuidmolukkers door Indonesië". Boor Indonesië die volgens een
Nederlandse Minister het zelfbeschikkingsrecht van de Zuidmolukkers
gewapenderhand heeft onderdrukt of trachten te onderdrukken; die ons
ernstig heeft getroffen in onze gevoelens voor vrijheid en voor recht
•ede door onze grote voorvechter mr. dr. Soumokil te laten doden door
een vuurpeloton en Norimama en talrijke Zuidmolukse verzetsmensen te
martelen; die een paar honderdduizend Papuas en Timorezen heeft geli-
quideerd; Indonesië corrupt en behorende tot «n van de 26 armste lan-
den in de huidige wereld die met de hongersnood worden geconfronteerd.

VIj voelen ons geroepen door de situatie van schrijnende armoede en
werkloosheid in de Zuid-Molukken, een toestand die naar het oordeel
van wijlen Moh. Hatta schrijnender is dan die onder het vroegere kolo-
niaal bewind.

Wij voelen ons daartoe geroepen omdat de situatie van armoede en werk-
loosheid onder het vroegere (Nederlandse) en het huidige (Indonesische]
koloniaal bewind reden was en is voor de uittocht van Zuidmolukkers
uit de Zuid-Molukken; "brain drain" met zich brengt ten nadele van de
Zuid-Molukken.

Wij wijzen ook om deze redenen elk (neo)koloniaal bewind over de Zuid-
Molukken af.

Vij hebben ernstige redenen om de Zuidmolukse vrijheidsstrijd te bliJYi
ondersteunen hoe onbegaanbaar, hoe uitzichtloos die weg ook lijkt.

Vij zijn ons bewust van de harde politieke realiteit, maar willen de
voortzetting van deze vrijheidsstrijd blijven ondersteunen, met all*
ons ter beschikking staande middelen en krachten, eendrachtig achter
het Staatshoofd en leiders van de R.M.S.; in samenwerking met geest-
verwante vrijheidminnende volkeren van Papua, Atjeh, Timor enz.

|1AD*N PtRSATUANj

KONGRES BABAN PERSATUAN.

Moordrecht, 28 september 1980.

S. Metiari Munster



LAMPIRAN C

2.3 Ons standpunt met betrekking tot de Zuidmolukse
onafhankelijkheidsproclamatie.

Manuhutu en Wairisal hebben op 25 april 1950 overeenkom-
stig de wil, eis en aandrang van het volk der Zuid-Moluk-
ken geproclameerd een onafhankelijke Republiek Zuid-Mo-
lukken. (Voor de volledige tekst zie Bijlage 4)
Zij hebben al dan niet daartoe gedwongen terecht de Zuid-
Molukken vrij en soeverein verklaard.
Dit is ons standpunt. Wij kunnen daarbij ondermeer ver-
wijzen naar do 'ii t spraak van de Nederlandse Vereniging
•/oor Internationaal Recht van 25 juni 1950 en naar ver-
schillende uitspraken van de Nederlandse rechter. Wij
beperken ons hiertoe. Een aantal uitspraken nemen wij
beknopt hieronder op.

Uitspraak Nederlandse Vereniging voor Internationaal
recht.

":s aiitsdion van oordeel:
ilat de Republiek Euid-Molukken het recht had de on-
afhankelijkheid uit te roepen en gerechtigd is die
onafhankelijkheid tegenover iedereen te handhaven,
teneinde haar bevoegdheid krachtens artikel 2 der
overgangsovereenkomst te verwezenlijken om met de
Verenigde Staten van Indonesië en het Koninkrijk
der Nederlanden te onderhandelen omtrent een speci-
ale verhouding tot die beide staten."
(Voor volledige tekst zie Bijlage 3)

Oordeel Arrondissementsrechtbank Amsterdam d.d. 2 novem-
ber 1950.

"Het vertegenwoordigend lichaam van het gebied der
7uid-Molukken was bevoegd om eigenmachtig het inter-
na tionaalrechtel ijk aan de bevolking daarvan toeko-
mende zelfbeschikkingsrecht te verwezenlijken,
door een onafhankelijke staat (eiseres) uit te roe-
pen. Het verbod van "eigen richting" geldt niet in
de nog zo onvolkomen internationale rechtsorde."

Gerechtshof Amsterdam d.d. 8 februari 1951.

"Op grond van de uitvoerig weergegeven feiten en om-
standigheden neemt het Hof voorhands aan:
a. de bevolking der Zuid-Molukken kwam krachtens

- 2 -



de overeenkomsten van Linggadjati, Renville en
de RTC in aanmerking voor uitoefening van het
zelfbeschikkingsrecht,

b. de mogelijkheid om dit recht langs de daarbij
aangegeven weg te verwezenlijken is aan die be-
volking practisch ontnomen doordat de R.I. in
afwijking van voormelde overeenkomsten een een-
heidsstaat voor geheel Indonesië in het leven
riep,

c. de uitroeping van de Republiek der Zuid-Molukken
moet op grond daarvan worden gezien als een ge-
oorloofde wijze van verwezenlijken van het zelf-
beschikkingsrecht door of namens de bevolking."

Raad van Justitie voor Nieuw-Guinea d.d. 7 maart 1952.

"De R(epublik) M(aluku) S(elatan) heeft zich gedu-
rende bepaalde tijd de facto als een onafhankelij-
ke, autonome en soevereine staat gedragen, zodat
haar "legitima persona standi in judicio" niet
kan worden ontzegd".

Het standpunt van de Nederlandse Regering en dat van ons
inzake de rechtmatigheid van de Zuidmolukse onafhankelijk-
heidsproclamatie ligt volkomen uiteen. Van Zuidmolukse
zijde - de Tegen-Nota zegt dit reeds - is de vraag aan-
gaande de rechtmatigheid van de op 25 april 1950 gepro-
clameerde Zuidmolukse republiek aan oordeelvelling van
derden (i.c. de Nederlandse Vereniging voor Internatio-
naal Recht) onderworpen. Inzake bedoelde rechtsvraag
heeft ondermeer du Nederlandse rechter duidelijkheid
verschaft.

Tot nu toe houdt de Nederlandse Regering vast aan haar
hierboven omschreven standpunt. Dit heeft - naar zij zelf
blijkens de hieronder aangehaalde opmerking erkent - haar
activiteiten beperkt en naar redelijkerwijs mag worden
aangenomen haar verdere houding beïnvloed.
De Nota zegt order r..l. in de slotpassage namelijk het
volgende:

"Geheel in overeenstemming met haar negatieve stand-
punt ten aanzien van de RMS heeft de Regering zich
in de periode van april tot november 1950 beperkt
tot het aanbieden van haar goede diensten en het
bevorderen van bemiddelingspogingen door de UNCI



in het militaire conflict tussen de Republiek In-
donesië en de RMS. In hoofdstuk 2.4. is reeds uit-
eengezet dat de «siÊm£r&s& 'Regering nimmer van
haar aanvankelijk standpunt ten aanzien van de
proclamatie van de RMS is afgeweken".

Duidelijker kan de Regering over haar inzet voor de RMS
niet zijn. Zulks rechtvaardigt het uitspreken van ern-
stige twijfel over de vraag of zij wel alles gedaan
heeft hetgeen zij onder de gegeven omstandigheden had
kunnen doen. Dit betekent dat het gewettigd is te zeggen
dat zij bij een standpunt dat in overeenstemming is met
dat van de Nederlandse rechter, zich niet die beperkingen
had opgelegd zoals naar haar zeggen, is geschied. Dit be-
tekent voorts, dat zij in haar verdere houding en hande-
lingen zich anders, positiever zou hebben gedragen.

Haar negatieve standpunt maakt verklaarbaar, dat zij om
een voorbeeld te noemen, met de Indonesische Regering
over het voeren van een "dialoog" afspraken maakt in es-
sentie afwijkend van hetgeen terzake tussen de Regering-
Biesheuvel en ir. Manusama is afgesproken. Wij doelen
hier op de dialoog bedoeld in het antwoord van de Minis-
ter-President Biesheuvel d.d. 14 februari 1973 op de
desbetreffende vraag van mr. Goudsmit van D'66 van 23
januari 1973, waarvan wij hieronder een deel aanhalen:

"Eind september heeft de heer Manusama ondergeteken-
de laten weten afwijzend te staan tegenover een be-
middelende rol van de Raad van Kerken aangezien
deze geen neutrale positie zou innemen en de over-
grote meerderheid der Zuidmolukkers in Nederland
zich geheel afzijdig zou houden van alle toenade-
ringspogingen van die zijde. Bij die gelegenheid
verzocht hij de Regering de nodige stappen l o
willen ondernemen om een dialoog tussen een .uintal
Zuidmolukse vertrouwensmannen en vertegenwoordi-
gers van de Indonesische Regering te bevorut-r».:..
De Regering heeft zich bereid verklaard aan ilil
verzoek te voldoen, zich daarbij op het standpunt
stellende dat de bepaling van de modaliteiten voor
deze dialoog een zaak is van de gesprckspait >.>•rs.
Begin november 1971 heeft de Minister van Knircn-
landse Zaken een en ander in een aide memoir.- Lt>r
kennis gebracht van de Indonesische Regering.
De contacten die daarover met de Indonesisch» .'iiito-



riteiten hebben plaats gevonden hebben tot dusver
nog niet tot concrete resultaten geleid. Dit
denkbeeld van een dialoog blijft evenwel de aan-
dacht behouden".

Wij zijn van mening dat hetgeen nu onder de naam "dia-
loog" aan de gang is en dat ruimhartig door de Regering
financieel wordt bedacht, niets van doen heeft met de
door de Regering-Biesheuvel en ir. Manusama beoogde
dialoog. Wij stellen het op prijs hier te benadrukken,
dat wij hiervoor passen.

Wat hiervan zij, er is reden om de vraag inzake de
rechtmatigheid van de Zuidmolukse onafhankelijkheids-
proclamatie aan derden ter beoordeling voor te leggen.
Tn de Tegen-Nota is ook een suggestie in die richting
gedaan. Beslechting van dit slopend conflict is van be-
lang. Van de Nederlandse Regering wordt door de Zuidmo-
lukkers niet het onmogelijke en onredelijke verlangd.
Erkenning van de RMS is een vraag welke hier niet in
het geding is.
Erkenning voor zichzelf door de Regering van de recht-
matigheid van de Zuidmolukse onafhankelijkheidsproclama*
tie zcu een bescheiden eerste stap kunnen zijn naar de
oplossing van hetgeen nu reeds 28 jaren gaat onder de
naam Zuidmolukse problematiek.

- o -



LAMPIRAN D
BADAN PERSATUAN. (RAJAT MALUKU SELATAN)

SECRETARIAAT ALGEMENE ZAKEN - BAZARSTRAAT 50

Nummer : 042/81/K.E. 2518 AK 's-GRAVENHAGE, 25 mei 1981.

Bijlagen : 3 Tel.: (070) 45.52.91

Onderwerp : Verzoek om onderhoud
Aan

de Minister van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk»

Steenvoordelaan 370,

te

L RIJSWIJK j

Mevrouw de Minister,

De Stichting ICCAN is als bekend sinds 19̂ 9 Reen subsidie door CRM meer
toegekend en heeft als gevolg daarvan opgehouden te bestaan.
Naar ons oordoel heeft bedoelde stichting niet adequaat kunnen functio-
neren,mede doordat zij onvoldoende draagvlak had bjj Molukse landelijke-
en plaatselijke wijkorganisaties.
Haar doelstelling,die op zich goed vas ondervond niet de nodige onder-
steuning van de achterban,waardoor zij haar werk niet langer meer kon
voortzetten.
Zo bestaat sinds een aantal jaren een soort vacuüm.Wij vinden het tegen-
over de Molukkers niet verantwoord om de situatie van gemis aan een
landelijk platform te laten voortbestaan.
In de afgelopen jaren was een aantal initiatiefnemers afzonderlijk doen-
de om te komen tot een nieuwe opzet die in de plaats zou moeten komen
van het ICCAN.
In totaal waren het er drie,t.w. Incowemo,LKOMS en de Badan Persatuan.
Van de zijde van uw ministerie werd iedere initiatiefnemer geadviseerd
om gezamenlijk te komen tot 4ên platform en werd gesteld dat het CRM niet
mogelijk is om één enkele initiatiefnemer te subsidiëren.Bijzonder duide-
lijk is dit standpunt verwoord in uw publicatie:"Moluks welzijnsbeleid
in de komende jaren" van juni 1980,waar het toenmalige hoofd van de
Directie Culturele Minderheden,o.m. het volgende zegt:
"Ik vraag me dan af waar haalt een ambtenaar van een departement het
recht vandaan om zich te bemoeien met interne zaken van de Molukse sa-
menleving.Ik vind dat eerlijk gezegd erg moeilijk.We hebben het één
keer gedaan.
Een keer heeft in overleg met een aantal Molukkers,het departement-ik
durf het eerlijk te zeggen- zijn zin doorgedreven bij het tot stand ko-
men van het ICCAN.Die tfeboortefout is altijd aan het ICCAN blijven kle-
ven, dat weet U net zo goed als ik.Het ICCAN is nooit helemaal het or-
gaan van de Molukse wereld geworden.Het werd toch altijd wel gezien als
'ja,maar,het was toch ook de uitvinding van CRM".Ik kan me al die dis-
cussies van jaren geleden nog bijzonder goed herinneren,toen we tegen
elkaar zaten te praten als:"het ICCAN is de gezamenlijke werkmaatschappij
van het departement en de Molukkers".Dat hoopten wij wel,maar dat was
het natuurlijk niet,want het werd niet volledig gezien en erkend als echt
eigen Moluks initiatief en het was aan de andere kant ook in geen enkel
opzicht eigenlijk een instrument van CRM.En het is altijd zo'n tussending
gebleven,niet geslaagd.
De volgende stap was: wij doen als departement niks dat niet de instenzir.g
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instemming heeft van de Molukse wereld als zodanig.
Er liggen nu twee.misschien wel drie initiatieven en iedereen die tegen
het departement zegt "kies ons,want wij vertegenwoordigen de hele bang-
sah",die krijgt te horen "en die andere twee dan?". Die zeggen hetzelfde.
Wordt het in Godsnaam onder elkaar eens! Bat doe ik uit lijfsbehoud*dat
mag U ook eerlijk van me weten,ik vil niet nogmaals het verwijt krijgen
dat we vanuit de overheid uit zijn op verdelen en heersen,..."

Medio 1980 werden opnieuw de pogingen tot bundeling hervat.Een aantal
besprekingen tussen Incowemo,die binding heeft met Molukse kerkelijke
organisaties en de Badan Persatuan met haar lokale wijkraden heeft mogen
leiden tot overeenstemming over de vraag hoe een landelijk platform voor
het welzijnswerk (soc.cult.werk en opbouwwerk) vorm zou moeten krijgen.
Op 11 maart 1981 werden LKOMS,Inoowemo en de Badan Persatuan door het
Inspraakorgaan uitgenodigd voor een bespreking omtrent de opzet van een
landelijk platform voor het welzijnswerk.Dit in het kader van zijn advi-
sering aan de Minister van CRM over het toekomstig Molukse welzijnswerk.
Helaas heeft het LKOMS-bestuur aan dit overleg niet willen deelnemen.
(Zie bijlage brief LKOMS).
In het overleg hebben wij het Inspraakorgaan onze gezamenlijke initia-
tieven uiteengezet om te komen tot de opzet van een landelijk platform.
Het Incowemo en de Badan Persatuan waren met het Inspraakorgaan ervan
overtuigd dat aan de bundeling zou moeten worden deelgenomen door het
LKOMS.Op de vergadering werd afgesproken dat Incowemo en Badan Persatuan
het LKOMS,hetzij afzonderlijk,hetzij gezamenlijk zouden benaderen om te
praten over die noodzakelijk geachte bundeling.
Zo kon op 21 april j.l. op initiatief van de Badan Persatuan een bespre-
king plaatsvinden met LKOMS die zeer positief was.Ook LKOMS was overtuigd
van de noodzaak tot instelling van bedoeld platform,waarvan de drie ini-
tiatiefnemers deel zouden moeten uitmaken.
Zo werd gezamenlijk besloten om op 19 mei j.l. een overleg te plegen tus-
sen Badan Persatuan,LKOMS en Incowemo om één en ander concreter uit te
werken.
De Incowemo aanvaardde bij brief van 11 mei j.l. de uitnodiging van de
Badan Persatuan voor een gezamenlijk overleg.(Zie bijlage brief Incowemo.)
Vij betreuren het ten zeerste dat te elfder ure het LKOMS het heeft laten
afweten(Zie bijlage brief LKOMS).Vij betreuren dat met name,omdat wij
het niet verantwoord vinden dat nu een situatie kan gaan ontstaan als
die van ICCAN in het verleden,namelijk,dat één van de initiatiefnemers
subsidie gaat krijgen en andere initiatieven niet.
Vij ontraden U ten zeerste een beleid dat naar deze situatie zal leiden.
Vij menen dat nog steeds naar een gezamenlijk platform voor het Moluks
welzijnswerk moet worden gestreefd en dat in afwachting daarvan subsi-
diëring van de ene initiatiefnemer automatisch een gelijkwaardige subsi-
diëring van de andere initiatieven tot gevolg moet hebben.
Gezien de ernst van de ontwikkelingen verzoeken wij U dringend om een
onderhoud.

c.o.:
Afd. Molukkers
Inspraakorgaan
Alle stichtingen
Mol. Kerk. organisaties
Molukse landelijke orga-

ies

Met de meeste hoogachting,

Namens het Hoofdbestuur
van de Badan Persatuan,

Dejj.ecreiaris,

Namens de Initiaf-
groep INCOWEMO,
Be secretaris.



LAMPIRAN E
BADAN PERSATUAN. (RAJAT MALUKU SELATAN)

SECRETARIAAT ALGEMENE ZAKEN - BAZARSTRAAT 50

Nummer : 044/80/K»E.

Bijlagen : G**n

Onderwerp : Ond*rso*k v*rkloosh*id
Zuidnoluks* jong*r*n.

2518 AK 's-GRAVENHAGE, 30 Juni 1980.

Tel.: (070) 45.52.91

h*t Inspraakorgaan V*lsijn Molukk*rs,

Postbus 337 ,

3500 AM UTRECHT.

G*aoht Inspraakorgaan,

D* Badan P*rsatuan !• s**r b*sorgd over d* positi* van v*l* lang-
durig* v*rklos* jong*r*n in ons* g*n**nsohap «n is ran m«nlng dat
ond«rso«k nodig !• t«r T*rb«tcrlng ran di« flitoati*.

S* Badan Poraatuan M«nt «oht«r dat ond«rso«k«r« tot nu to« ni«t
h«t Wlang van d« Moluks* g*m**ncohap voldo*nd* in h* t oog h*bb*n
g*houd*n. Vandaar dat nogal vat aar«*ling b* staat t*n opsioht* van
ond*rso*k.

C*ii*n *oht*r h*t b*lang van d* bestrijding van d* v*rkloosh*id
vil d* Badan Porsatuan h*t Inspraakorgaan vragsn ond*rso*k op h*t
t«rr*in van v*rkloosh*id *n v*rkg*l*g*nh*id t* lat*n plaatsvindon
•n *r voor sorg t* dragon dat d* b*lang*n van d* Moluks* ssjB*n-
l*ving daarbij g*vaarborgd blijven. In dat g*val is d* Badan P*r-
satuan b*r*ld vaar nodig assistonti* t* v*rl*n*n so dat h*t ond*r-
so*k suoo*s kan h*bb*n.

l'ERÏATUANl

M*t d* M*st* hoogaohting,

H*t Hoofdbestuur van d* Badan P*rsatuan,

D* voorsitt*r« D* s*or*taris (

V.Munstsr



BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN) LAM P l RA N F

SEKERTARIAT - BAZARSTRAAT 50 2518 AK '̂ GRAVENHAGE, - Tel.: (070) 45.52.91

Nomor

Lampiran

Pokok

062/81/K.I.

Tl dak
'frGRAVENHAGE, 1 6 JULI 198t

Penjelidikan pengangguran r

dikalangan kita. Kehadapan

Jth. Tuan2 Dewan Wijk/Dewan Kamp
(Pengurus Tjabang Badan Persatuan)

di

sesetempat.

Tuan2 Pemimpin dan Rajat jang terhormat,

Pusat Pirapinan Badan Persatuan, dengan memperhatikan pokok surat di-
atas ini, kini mengharapiri Tuan2 untuk meminta perhatian Tuan2 ter-
hadap persoalan ini, sebagai berikut:

1. Pengangguran(werkloosheid) ada sangat banjak diantara kita, ialah:

- orang2 jang rindu mau bekerdja, tetapi tidak ada pekerdjaan, atau
ada pekerdjaan, tetapi baginja tidak diberi kesempatan(di8crimi-
tatie);

- berhubung dengan penghématan, atau kerugian, maka pekerdjaan jang
didalamnja mereka bekerdja harus pegawainja dikurangkan, atau pe-
kerdjaan itu harus dengan terpaksa ditutup;

- anak2 jang tjukup tjakap tidak suka lagi melandjutkan persekolahan-
nja dan djuga tidak mau tjari pekerdjaan;

- anak2 jang malas bekerdja dan tagal itu harus dihentikan dari pe-
kerdjaannja;

- anak2 jang kesanggupannja tidak tjukup untuk meneruskan perseko-
lahannja;

- d.1.1.2

Oleh ini, maka ada terdjadi atau ada timbul sini dan sana diantara
Tuan2 rupa2 persoalan jang tidak diingini, dan djuga persungutan2
dan Iain2 sebaganja.

Terhadap persoalan ini, Pusat Pimpinan Badan Persatuan didalam ta-
hun 1980 pada tanggal 30 juni, dengan suratnja bemomor 044/80/K.E.
telah menjurat kepada Inspraakorgaan, berpokok:"Onderzoek werkloos-
heid Zuidmolukse jongeren".

Penjelidikan sernatjam ini, dianggap sangat penting, untuk kemudian
kita mendapat bahan2 jang berdasar, untuk dibitjarakan lebih djauh
dengan jang bervadjib, kalau2 pengangguran jang menjusahkan ini,
dapat diatasi atau dibatasi.

untuk ini, maka:

2. Penjelidikan ini akan diteruskan oleh usaha.Inspraakorgaan dengan
mendapat ahli2 penjelidikan jang diperintahkan o!4h drs. J.
Veenman dan dr. L.G. Jansma dari Erasmus universiteit Rotterdam
dalara bekerdja-eama dengan Nederlands Economisch Instituut di Rot-
terdam.

3. Ahljg pen.1eltdtk



3. Ahli2 penjelidik dari Erasmus Universiteit Rotterdam tereebnt di-
bimbing oléh satu begeleidingscommissie, jang terdiri dari ang-
gota2 dari Inspraakorgaan Welzijn Molukkers.

4* Pen^elidikani itu, sekarang sudah mulai, dengan penuh pengharapan,
bahwa bila Paduka Tuan2 ini atau pembantu2nja datang ke tempat ke-
diaman Tuan2 dan Rajat dan menghampiri Tuan2, dengan segera mem-
beri kerdja-sama jang balk dan teratur kepada mereka, hal mana ka-
mi anggap, sangat diperlukan oléh Tuan2, berhubung dengan kepen-
jbingan kita bersama, terlebih anak2 kita dan kita sebagai Pemimpin
atau* Bapa baginja.
Kami berharap, olé̂ i bantuan kerdja-sama jang Tuan2 beri kan, mau
mendapat hasil jang baik dan jang memuaskan.

Achirnja kami utjapkan salam dan horraat kami jang patut kepada Tuan2
dan Rajat sekalian.

Ketua,

BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN),
PUSAT PIMPINAH/PENGURUS HARIAN,

S. Metiarij

Sekertari»,

W. Munster

Kopi dikirim kepada : Inspraakorgaan Welzijn Molukkers,
Postbus 537»
3500 AM Utreoht. '
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477
Wet van 1 juli 1981, houdende regelen omtrent een
eenmalige uitkering aan bepaalde door de Japanners in
Azië geïnterneerden en hun weduwen (Uitkeringswet
Indische geïnterneerden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut) doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een voorzie-

ning te treffen houdende voldoening voor Nederlandse rekening van een
eenmalige uitkering aan een bepaalde groep tijdens de Tweede Wereld-
oorlog door de Japanners in Azië geïnterneerden en in bepaalde gevallen
aan hun weduwen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden
en verstaan bij deze:

Artikell

In deze wet wordt verstaan onder:
1. geïnterneerde: degene die bij de uitvoering door Nederland van artikel

16 van het Vredesverdrag met Japan (Tractatenblad 1952. no. 91) of bij de
uitvoering van het Stikker-Joshida Akkoord (Tractatenblad 1956, no. 28)
voor een uitkering in aanmerking is of zou zijn gebracht en die als gevolg
van de Japanse bezetting inkomsten uit arbeid of bedrijf, welke hij op het
tijdstip van de bezetting van Nederlands-lndiö door Japan genoot door
krijgsgevangenschap of internering heeft gederfd;

2. weduwe: de weduwe van een voor 1 januari 1981 overleden geïnter-
neerde.

Artikel 2

De op 1 januari 1981 in leven zijnde geïnterneerde onderscheidenlijk we-
duwe, die in de periode van 15 augustus 1945 tot 1 januari 1981 tenminste
10 jaren onafgebroken in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigd is ge-
weest of in die periode vanuit Nederland is geëmigreerd, heeft aanspraak op
een eenmalige uitkering ten bedrage van T 7500 welke niet in mindering
wordt gebracht op pensioenen, uitkeringen, subsidies en dergelijke.

Artikel 3

De uitkering wordt door Onze Minister van Binnenlandse Zaken verleend
op verzoek van de geïnterneerde, de weduwe of indien de geïnterneerde of
de weduwe op of na 1 januari 1981 is overleden, hun erfgenamen. De aan-
vraag moet schriftelijk worden ingediend en uiterlijk binnen 2 jaren na de da-
tum van inwerkingtreding van deze wet bij Onze Minister van Binnenlandse
Zaken zijn ontvangen.

Artikel 4

Een weduwe heeft, ook al is zij eveneens geïnterneerde in de zin van deze
wet. slechts aanspraak op één uitkering.
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Zie voor de behandeling in de Staten-Gene-
raal:
Kamerstukken I11980/196116 730.1981 16 730
Hand. I11961. Mz. 126-127
Kamerstukken 11981.16 730 (11.1 la)
Hand. 11981, M*. 36-37

Artikels

Onze Ministervan Binnenlandse Zaken kan in bijzondere gevallen na ad-
vies van een ter zake door Ons in te stellen Commissie afwijken van het be-
paalde in deze wet.

Artike46

Deze wet wordt, onder toevoeging op de gebruikelijke wijze van het jaartal
en het nummer van het Staatsblad waarin zij is geplaatst, opgenomen als nr.
19 in het onderdeel «Departement van Binnenlandse Zaken» van de bijlage,
bedoeld in artikel 6 van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen (Stb. 1975,284).

Artikel?

Deze wet kan worden aangehaald als: Uitkeringswet Indische geïnterneer-
den.

Artikels

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Lage Vuursche. 1 juli 1981

•De Ministervan Binnenlandse Zaken,
H. Wiegel

Beatrix

Uitgegeven de dertigste juli 1981

De Ministervan Justitie,
J. de Ruiter
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lv(V»wtWvo/vv LAMPIRAN l

katholieke radio omroep
enunasttaat 52, Hilversum
p7tttbüs90ob 1201 dh Hilversum

telefoon 035-49141 telex 43223
telegraniMfae* kcadio httVenain
postrekening 82020

Aan het hoofdbestuur van de
Badan Persatuan,
Basarstraat 50,
's-Gravenhage.

LW/TB ref.: Hilversum, 29 juli 1981

Geacht hoofdbestuur,

Onder dankzegging voor uw telex d.d. 24 juli 1981 deel ik u
mede, dat over het voornemen om een programma te wijden aan
het door u genoemde onderwerp, door de KRO-leiding nog geen
besluit genomen is. Aan een eventueel besluit zal in ieder
geval een grondig overleg met deskundigen voorafgaan. Dit
zal eerst na de vacantieperiode plaatsvinden, wanneer degenei
die bij het voornemen betrokken zijn weer terug zijn.
Daarbij zal zeker ook uw opvatting worden betrokken.

Met de meeste hoogachting,
VTHOfclEKE RADIO OMROEP

mrM/.B.M.Wust
direkteur televisie a.i.



UPATJARA TATIGGAL 11 JUNI

Lambang kebarif;s:-.-jn pa:i'\i ini di naik satu tianp dan mulai
dari djam 6.ui- (er.-1::\ ^ampai djam 2'.).00 (delapan) petang.

D jam 13.00 - 1 . ."O

Djam + 19.00

Djam i 19.15 - 19.50

Djam i 19.30

D jam i 19-^ - 20.00

D jam + 20.00

Djam ± 20.15 - 21.1b

Anak2jang

Max Djohni
PAPILAJA
Lahir: Schattenberg,
If i iannar i 1952.

Dominggus
RUMAHMORIJ
Lahir: SLhattenberg,
:: maar: PW".

Fenorimaan - ontvangst
(di Pattimura)

Berangkat ke kuburan di Bovensmilde
Vertrek naar de begraafplaats in
Bovensmilde
(Tidak berdjalan tetapi dengan
keridaraan)

Upatjara di kuburan

1 .ïaru krans, bunga2 - kranslegging
2. Men jan j i lagu
kebangsaan - volkslied zingen

menit berdiam - 1 minuut stilte

Berangkat ke kuburan Boskamp di Assen
Vertrek naar de begraafplaats Boskamp
in Assen

Upatjara di kuburan. Ini sama sadja
dengan upatjara jang di kerdjakan di
kuburan di Bovensmilde

Berangkat dari kuburan perpi ke
geredja di Assen I

Kabaktian

terkorban.

Hansina Frederika
UKTOLSJEA
Lahir: Schattenberg,
30 juli 1956.

Ronald Lodewijk Paulus
LUMALESS1L
Lahir: Schattenberg,
20 augustus 1957.

George Alexander
MATULESSIJ
Lahir: Schattenberg.
8 oktober 1955.

Matheos
TUNl.)
Lahir: Schattenberg.
2S<teivmbcr l "51
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FONDS NASIONAL
MALUKU SELATAN

Postrek: 2 0 2 4 0
Coöp: Rabobank "Rotterdam-Capelle"
Poatbus 446, Rotterdam.

tg.v nknr. 31.18.05.035
Fonds Ntsional Mtluku S0l*tan.

Tjatatan contributie jans masuk dari Wijk / Kamp

e mnr.

1. Almelo
2. Alphen a.d. Rijn
3 . A s s e n
4. Bameveld
5. Breda
6. Breukelen
7. Capelle a.d. Ussel
8. Culemborg
9. Deventer
10. Boven Smilde
1. Doesburg
12. Eerbeek
13. Eist
14. Gennep
15* Groningen
16. Heer
17. Hoogkerk
18. Hoogeveen .'
19. Huizen
20. Krimpen a.d. Ussel
21. Leerdam
22. Lunteren
23. Marum
24. Middelburg
25. Moordrecht
26. Fijmegen / Hatort

melalui

da -i- ?
da
da
da

da + ?

da + ?

da 4 ?

da + ?

da
da + ?

da + ?
da
da + ?

da

da
da

da

da

da

da

k e t e r a n g a n

almarhum A. Ririassa

M. Sumah
O» Soumokil

P, Sihasale

. Lokollo

M. Hamursial
H, Tetelepta



2.

melalui
nr.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
J4.
5.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

x e m p a t

Kïjverdal
Oost- Souburg
Opheuaden
Oosterwolde
Slikkerveer
,Tiel
Tl. Iburg
Twello •
Vaassen
Venlo
Venray
Vllssingen
Vucht / lunetten
Waalwijk
Wierden
Woormerveer
-s'Hertogenbosch

giro / bank

-
Ja
-

-
-
-
-

-
Ja + ?
Ja + ?

-
Ja + ?
-
Ja + ?

-
- + ?
••

Leidschendam / marine

pemimpin

-Ja
t *

-
Ja
Ja + ?

-
Ja + ?
Ja

-
-
-
-

-
-

-
-
Ja
Ja

k e t e r a n g a n

A. Teterlssa

D. Pattlkawa
A. Sitania

Z. Malawauw
M. Nanlohy

F. Nanulaitta
Th. Patty
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" LAPORAN B. P. P. R. M. S."

Pekerdjaan

1) B.P.P.R.M.S. ada hadir dalam rapat ttgl. 15.11.198O jg. telah di selen-
gerakan oléh Stichting U. M. A.M. di Krimpen a/d Ussel. Organisasi2 jang
telah di undang hari itu ia T ah;
Goheba, Front Alifoeroe Anai (F.A.A.), Gerakan 20 roei, K.M. S. M. (bevrij-
dingsfront) , Pemuda Masjarakat (P.M.) , Badan Perembukan Politiek R.M.S.
(B.P.P.R.M.S.) , Susunan Pusat Pemuda R.M.S. (S. P. P. R.M.S.) dan Doelgroep
Maluku.
Dalam rapat ini telah di usulkan oléh St. U.M. A.M. untuk mengadakan satu
hari untuk berdiskusi. Untuk hari itu telah di ben tuk satu Forum B. P. P.

„ R.M.S. telah mengambil bahagian̂ tgjy 13.12.198O di Krimpen a/d Ussel.
Thema dari hari itu ialah: "Zal" de' toekomst overleven"? Mengenai usaha
ini, St..U.M.A.M. bakal berusaha untuk melandjudjan pertemuan2 jang lain.

2} Berhubung dengan penjedian jg. diselenggarakan oléh K.N., bertelian dengan
usaha Patima congres. Jang dengan ini kami B.P.P.R.M.S. tidak di undang.
Maka kami merasa terdorong untuk memberikan tenaga dalam Patima congres
tsb. dengan pekerdjaan jg. diberikan Panitia dari Alliantie itu, untuk
menerima tetamu.
Sedangkan maksud dari B.P.P.R.M.S. bukan se t j ara penerirra tamu/ tetapi
untuk menjaksikan dengan mata, kepala sendiri, apa jg. telah di selengga-
rakan oléh K.N. dan Panitianja.
Bertalian dengan Alliantie tsb. , dan djuga dengan ini kami dapat mengada-
kan hubungan politik dengan utusan2 dari negara2 jang tersdjut. ̂bfxrï/̂ .c ̂ „-,+J

3) Pertemuan2 dengan Pimpinan Rajat di; Daerah I - tgl. 24.05.1981 di Assen
Daerah II - tgl. 25.07.1981 di Huizen

4) Pertemuan dengan K.N. dan Kabinetnja ttgl. 30.07.1981 di Capelle a/d Ussel.

5) Pertemuan dengan Putjuk Pimpinan B. P. ttgl. 13.08.1981 di Denhaag (Bazarstraat)

Pengelaman

1) Melihat dari sudut organisasidan keresmian jg. telah ternjata di Capelle
a/d Ussel ttgl. 24.06.1979 roaka kami B.P.P.R.M.S. berpendapat banwa se-
patutnja kami harus di undang set j ara resmi untuk hadir dalam memperbint-
jangkan soa!2 Politik (lihat resolutie congres B. P. di Capelle a/d Ussel
ttgl. 04.07.1977).

2) Dalam pertemuan2 dengan Pimpinan Rajat, maka kami B.P.P.R.M.S. merasa perlu
untuk memberi penerangan pada ra j at dalam lapangan politik. Kami berjenda-
pat bahwa ban jak dari Pimpinan2 Rajat tidak memberi mina t dalam perteniuan2
sematjam ini. Dan djuga hingga kini anggota2 dari Putjuk Pimpinan B. P. jg.
harus mengambil bahagian sebagai anggota2 dari B.P.P.R.M.S. Central,
jakan kali tldak hadir dalam rapat2 kami.

3) Mengenai pertemuan kami dengan K.N. dan Kabinetnja, maka kami telah
perdjandian se t j ara lisan dari mereka untuk berapat sekali dalam 2 bulan

4) Dalam pertemuan dengan Putjuk Pimpinan B; P., maka kami telah menguraikan
nereka, segala kesusahan keuangan dan kepentingan2 dari organisc

Sekian sadjah adalah laporan pekerdjaan dan pengelaman dar.



ACD l

datum

CO

BOL:

2 9 SEP. 1981C(CFO )nr.: tt/JZjfy d.d.:

Aan : CFB

Betreft : B.P.-congres in Wierden op 22 en 23-8-1981

Info:I

Op werd

het volgende vernomen:

A. Het jaarlijkse B.P.-congres is op 22 en 23-8-1981 in Vierden
gehouden.
Aanwezig waren: de volksvertegenwoordigers* B.P»-ledenj

B.P.P.-leden van het centraal bestuur;
mensen van het Fonds Nationalt
leden van de S.M.M., waaronder het echtpaar

l
en van Toma, leden van

de stuurgroep} en vertegenwoordigers van de Q.I.M,
Naast de heer Ir. MANÏÏSAMA waren van het kabinet aanwezig de
vice-president, de heer TUTUHATUNEWA en de ministers
en . De laatste ontbrak op de 2e dag.
(lasten waren de heer » Molukse studenten, Molukse dienst-
weigeraars en kapitein uit Tilburg.

B. Van de zijde van het Fonds National werd vernomen dat het saldo
op dit ogenblik ƒ 125.000,- bedroeg.

C. Door de B.P.P. werden, naast een verhandeling over het jaarver-
slag van deze organisatie verschillende vragen gesteld.
Zo werd de K.N. en het kabinet gevraagd om een mandaat voor bui-
tenlandse politieke activiteiten, iets wat verleend werd.
Het hoofdbestuur van de B.P. werd gevraagd aandacht te besteden
aan de nalatigheden van de vier B.P.P.-bestuursleden, welke door
de B.P. benoemd zijn.
Aan de K.N. werd gevraagd waarom , van het verzet
in Aceh niet was uitgenodigd voor het congres. De K.N. kon
slechts mededelen dat er wel een uitnodiging de deur was uitge-
gaan, doch dat niet kon komen, aangezien hij op weg was
naar Aceh. Dit vond de K.N. tevens het bewijs dat deze verzets-
leider nog leeft.
Over diens beleid t.o.v. de Nederlandse regering kon de K.N.
desgevraagd mededelen, dat hij dat niet wijzigen kon. Er moest
wel onderhandeld en gesproken worden aangezien anders vele pro-
blemen niet opgelost konden worden.

301 A10 -119130f
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Vervolgblad nr. bij C-rapport nr.

Naar aanleiding van vragen over zijn activiteiten bij de P.B.B
(Perserikatan Bangsa2) deelde de K.N. mede, dat het grootste
probleem gelegen was in het feit, dat zijn vertegenwoordiger
bij de V.N. de heer in Boston woont, en dat de af-
stand naar New York een bezwaar vormt. Overigens hoefde noch
de B.P.P., noch welke Molukker ook zich zorgen te maken
over de aandacht welke de R.M.S.-zaak in de V.N. krijgt.
Het ontbreekt volgens MANUSAMA, slechts aan naties die het
voor hen op willen nemen. Als extra en nieuw initiatief ont-
vouwde hij het plan om in samenwerking met het echtpaar

en diens relatie mr. een kantoor in New York
te openen. Ook overweegt men zulks te doen in Vanuatu.

De heer MANUSAMA sprak uitgebreid over de Triple Alliantie
(Van het congres en de ondertekening daarvan werden op de
eerste avond videobeelden vertoond).
Zo weerlegde hij het gerucht als zou da alliantie een product
van de stichting Door de Eeuwen trouw zijn. Volgens hem waren
op 20 en 21 mei 1980 de voorzitter van de stichting, de heer

met de Papua naar Lissabon gegaan om
te praten met de toenmalige premier van Portugal SA CANEIRO.
Toen heeft ook een ontmoeting plaatsgevonden met de Timorees

. Er is ondermeer gesproken over het verzet op Timor
en in West-Papua. Aan en is toen gevraagd
om met de B.M.S.-leiders te spreken om tot een gezamelijk
overleg te komen. MANUSAMA wist toen nog van niets l Na terug-
komst uit Lissabon heeft er inderdaad een gesprek plaatsge-
vonden, maar het uiteindelijke resultaat, de Vest Melanesischc
Triple Alliantie is en blijft van de drie groeperingen die
hem hebben opgericht.
Over het waarom men met de M.N.L. I.T.D. gesproken heeft en ni
met het ÏÏDT of het Fretelin deelde de K.N. mede dat er op Ti-
mor verdeeldheid heerst, net als onder de Molukkers h.t.l.
maar dat zulks geenszins wil zeggen dat het uiteindelijke
doel door allen wordt nagestreefd. Bij de Molukkers dient
derhalve de gedachte te verdwijnen dat nu het ideaal niet
langer de B.M.S. is. De drie groepen strijden tezamen omdat
men dan sterker is, maar ieder is, en blijft zelfstandig.
Een negatief punt noemde de K.N. het bezoek van de secretaris-
generaal van de Vaauatu-party, de heer in juli aan
ons land. Deze was hier om via , de R.M.S.-leider te
ontmoet en.
Er zou slechts een gesprek hebben plaatsgevonden met
een Papua van de groep
Deze groep wijst de alliantie af en daardoor is met
een verkeerd beeld afgereisd. Gevolg hiervan is,adat de K.N.
voor de Pacific Conference, welke op 29-8-1981 op Vanuatu
wordt gehouden, geen invitatie heeft ontvangen, ondanks een
brief van hem aan op Vannatu. Hij heeft zelfs geen
reactie hierop ontvangen. De K.N. gaat echter toch en poogt
dan de zaak daar recht te trekken. •

-3-
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Vervolgblad nr. bij C-rapport nr.

L

Oyer het beoogde kantoor van in New Tork wilde de
K.H. kwijt dat er n6g een struikelblok was, namelijk diens
hoge financiële eisen (jh ƒ 85.0OO,- per jaar)*

Kapitein uit Tilburg gaf het congres een overzicht van
de aantallen slachtoffers welke de strijd op de Molukken van
1950 tot 1̂ 73 gekost zou hebben. Over de juistheid van de cij-
fers bestaat enige twijfel omdat ook mogelijk de normaal ge-
storven inwoners zouden zijn meegeteld en hij voor een bepaald
aantal van 125̂  slachtoffers geen reden van overlijden kon
geven.

Namens de S.M.M, deelde mede, dat hij van de K.N. de
opdracht had gehad na te gaan of bepaalde projecten van de
Siwa Lima overgenomen konden worden. Gebleken is dat in Benin
voor de R.M.S. te bereiken viel. Over andere projecten werd
niets medegedeeld.

Minister deed verslag van diens bezoek met
uit Kampen aan Kolonel TAHAPABY om het vaandel van de A.P.

B.M.S. terug te krijgen. Ze kwamen daar een dag voor TAIAPABT's
vertrek naar Indonesië.
Deze zei dat hij door de rommel die er bij hem thuis heerste
i.v.m. zijn reis het vaandel niet kon vinden, maar als de heren
de volgende dag op Schiphol naar hem toekwamen zou hij het hen
voor zijn vertrek overhandigen. Toen de volgen-
de dag naar belde, deelde deze hem mede, dat er niet naar
Schiphol gegaan diende te worden omdat hij reeds in het bezit
was van het vaandel, iets wat wel wat vreemd was.
Hierop werd gereageerd door welke mededeelde dat
diens vader op Ambon met de kolonel had gesproken.
Deze deed toen de cryptische mededeling dat het vaandel was
waar het thuishoorde. Dit zou kunnen betekenen dat het vaandel
op Ceram is, doch ook dat het bij is. Deze heeft namelijk
samen met de kolonel het vaandel in Nederland gebracht. Zeker-
heid bestaat echter nog steeds niet.

Door uit Assen werd gevraagd om meer en betere
voorlichting te geven over de politiek van de B.M.S.
Besloten werd hiermee nog dit jaar te beginnen, alleen weet
men nog niet goed hoe.

Door de heer uit Capelle werden de oriëntatiereizen
onder de aandacht gebracht en wel omdat deze volgens hem ge-
vaarlijk zijn voor zowel B.P.-leden als voor andere Molukkers*
Deze opmerking werd door hem gedaan i.v.m. de reis van

, voorzitster van de B.P.P. naar Indonesië.

301A11 -830883* -128



Vervolgblad nr. bij C-rapport nr.

De heer , voorzitter ran de wijkraad uit Capelle
deelde hierop «ede dat hem 3 a 4 maal een visum geweigerd
is, terwijl zo gemakkelijk zo snel en zonder
Toorwaarden een visum heeft gekregen.
Daarnaast werd door Tersehillende Capellenaren nog een duit
in het zakje gedaan door nog enkele kleinigheden hieromtrent
•ede te delen.

J. Over het algemeen was men tevreden over het congres al was
er niet zoveel uitgekomen. Toeh Tond men dat er nu oTer Tele
punten duidelijkheid was gekomen.

301A11-830683'-128
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H.lan.lian DSL. 173»
Ajat 1. A.1at 2.

Djangan kamu takut Aku adalahJ
Itu Tuhan djandji,Biar ingatlah
Ibupun bri hibur,Kalau ta'senang,
Lagipun bri kuatAfcila_engkau masuk prang.

Koor; Hai tida pernah,hai,tida pernah
Klak Ia tinggalkan dikau;
Bahkan tiada pernah,

Ajat '2.
Mawar -lagi bakung La ju segenap:
Kebesaran dunia Ta pernah tetap;
Tapi Mawar Saron,Ja'ni Tuhanku,
Ta pernah terlur"uh,Tinggal tetap padamu. Koor.

A.1at 5.
Meskipun berlaku Susah dan tjela,
Meski angin ribut Dengan sukarn̂ a,
T'api d j and j i Tuha.n tinggallah tetap,
Biarlah bernjanji Meski dimalanj...jang gelap. Koor.

Tahlil 78.

Sekarang bri sjukur,
iiai hati,mulut tangan:
padaku kerdja Hu
s&lalu ketjengangan.
Trus dari pangku 'mak,
sehingga 'ku besar
ja Tuhan, limpahlah
tulungan jang benar •
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C( CFO )nr.

Aan

Betreft

d.d. : 2 1 SEP. tööi Info:

CFB

Voorbereidingen B.P.-congres

Bijl.:

Op 19-8-^981 werd

het volgende vernomen:

In verband met het aanstaande B.P.-congres in Wierden heeft de
wijkraad uit die plaats alle Twentse wijkraden bijeengeroepen
om gezamenlijk te beraadslagen over de organisatie daarvan.
Ook leden van de -opgeheven- K.P.K. zijn hierbij uitgenodigd.

Als er al door
de K.P.K. wordt opgetreden, dan is dat voor de handhaving van de
orde en veiligheid. Er zal niet in uniform worden opgetreden. Even-
min zal een erewacht worden geformeerd.
De K.N. zal tijdens de conferentie worden vergezeld door de
"minister" . Zij zullen in een hotel verblijven
Opvallend is dat de jongeren weinig of niets doen, alles draait
op de oude krachten.

301 AIO 119130F



datum

C( CFO)nr.

Aan

Betreft

d. d.:

Bijl. :

: 2 1 £2?. 1981 Info: I

CFB

B.P.-congres

Op 25-8-10.81 werd

het volgende vernomen:

Op het jaarcongres van de B.P. dat op 22 en 23 augustus 1981 in
Wierden werd gehouden is voor vele Molukkers een matig congres
geweest. Matig in die zin, dat er weinig wereldschokkends is be-
kend gemaakt. Duidelijk kwam naar voren, dat er een enorm gebrek
aan geld is. Zoals werd medegedeeld zijn er op diverse terreinen
plannen, maar deze kunnen, i.v.m. deze geldschaarste niet worden
uitgevoerd.
In verband hiermede lanceerde het plan dat de
Molukkers niet meer op vakantie naar de Molukken zouden moeten
gaan maar een deel van het geld, dat zij daardoor zouden sparen
t.b.v. de B.P. Van dat geld zouden dan plannen? kunnen worden
uitgevoerd.
Daarnaast is gesproken over een betere voorlichting vanuit het
hoofdbestuur van de B.P. naar de wijken toe. Door allerlei misver-
standen betalen veel Molukkers geen contributie meer. De afgevaar-
digde uit Zeeland stelde voor deze voorlichting zodanig te laten
plaatsvinden dat mensen uit bijv. Limburg in Drenthe voorlichting
gaan geven enz.
Ook is gesproken over een grotere decentralisatie, waarbij gedacht
werd aan een nauwere samenwerking tussen wijkraden en plaatselijke
stichtingen.
Over de West-Melanesische triple alliantie werd weinig gezegd.
Ook hier gold: wel plannen, geen geld.
Op Vanuatu zou de Pacific Conference gehouden zijn, waarbij

aanwezig zou zijn geweest. Volgens haar zouden nu al
Molukkers naar Vanuatu kunnen gaan. Dit zouden dan bij voorkeur
verpleegsters, leraren etc. moeten zijn.
Zij zouden dan kunnen meewerken aan de opbouw van Vanuatu. Daar-
naast zouden ze de R.M.S. kunnen vertegenwoordigen.

-2-
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Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

In verband met het feit, dat er onvoldoende kandidaten zijn
opgegeven voor de verkiezing van de leden van het hoofbestuur
B.P. is andermaal gevraagd voor de resterende drie plaatsen
kandidaten op te geven. De verkiezing zou dan in de week van
20 september kunnen plaatsvinden. Er waren maar 3 plaatsen
vacant aangezien aftredend* hoofdbestuursleden zich weer
verkiesbaar hadden gesteld en ook verkozen werden.

Bijlagen: Door B.P. vóór het congres rondgezonden stukken.

301 A11-830883*-128
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BAOAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)

SEKERTARIAT - BAZARSTRAAT 50 2518 AK '^GRAVENHAGE, - Tel.: (070) 45.52.91

Nomor :055/81/K.I.

Lampiran : Tidak

Pokok : Kongres Tahunan
Badan Persatuan.

'&GRAVENHAGE, 23 juni 1981.

r __ -j
Kehadapan ' ""•'- "--"••-'" -

Jth. Tuan2 Dewan Wijk/Dewan Kamp
(Pengurus Tjabang Badan Persatuan)

di

'-~ N E D E R L A N D - —

r

Tuan2 jarig terhormat,

Pusat Pimpinan Badan Persatuan dengan ini memberitahukan kepada
tuan2 dan rajat, bahwa Kongres Tahunan Badan Persatuan tahun ini
alcan diadakan pada tanggal 22 dan 23 agustus jang datang.
Tempat berkongres belum dapat ditetapkan oleh kami. Soal ini se-
lekas mungkin dimaklumkan kepada tuan2 dan rajat sesudah kami men-
dapat aatu woonwijk jang bersedia untuk menerima kami berkongrea
pada tanggal2 jang tersebut diatas.

Pada kongres tahunan ini antara lain diadakan pemilihan baru.
Menurut reglement Badan Persatuan^rnaka tahun ini seper-dua b»k*—-—
gian dari anggota2 Pusat Pimpinan Badan Persatuan, jang telah me-
menuhi pekerdjaannja 4 tahun akan meletakkan djabatannja.

Olehnja itu Pusat Pimpinan Badan Peraatuan minta dengan hormat dari
tuan2 dan rajat, supaja sesudah. menerima surat ini, maka tuan2 mu-
lai berkira-kira untuk mentjahari tjalon2 untuk memenuhi. bangku2
jang kosong nanti. ^ , .̂ -̂ ^̂ „̂-».̂ ,.r=*̂  ,._.:,,,- —
Mengenai daftar pentjalonan" dan surat-kuasa nanti dikirim kepada
tuan2.

Nama2 dari anggota2 Pusat Pimpinan Badan Persatuan jang eudah me-
menuhi tahun kerdjanja adalah sebagai berikut:

1.
2.
5.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nona dra. J.E.Kailuhu, Prinses Marijkestr. 105 di Moordrecht,
Tuan S.Lekatompessy, Puttershof 58 di Gennep,
" J.Natauseja, Nachtegaalstraat 64 di Gennep,
" I.J.Pattipeilohy, Amelandstraat 42 di Breda,
" M.E.A.Poetiray, Banda Neira 64 di Capelle a/d IJssel,
" Ing. R.Risamenapatty, Kasteel Twickelstraat 43 di Tilburg,
" Chr.Sahertian, Nachtegaalatraat 35 di Gennep,

H.M.Saya, Rijnstraat 43 di Middelburg,
" Ing. P.J.Tatipikalawan, Blijvenburgstraat 65 di Overschie dan
" H.O.Tuhumury, -Dingspelatraat 32 di Assen.

Anggota2 jang tersebut diatas dapat dipilih kembali, hal mana tidak
menghalangi kebebasan hak rajat untuk memadjukan tjalon2nja jang
mereka kehendaki.

Olehnja itu kaai berharap



2

Olehnja itu kami berharap dengan sangat, supaja selambat2nja
tanggal 31 juli 1981 nama2 dari tjalon2 itu sudah dikirim ke
kantor Pusat Pimpinan Badan Persatuan, Bazarstraat 50, 2516 AK -''
Den Haag. - '*

Kami aohirkan surat ini dengan memohonkan perhatian penuh dari
tuan2 dan rajat terhadap isi surat ini. „...,. ,,, •,

Terimalah horraat kami jang patut disertai salam Tanah Air
jang bebas, ;•

" , • ; . . O MEHA MUHIA

A.n. BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN),
PUSAT PIMPINAN/PENCÜBÖS HASZAH,

Eetua, Sekertar/ta

V. Munster



BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)

SEKERTARIAT - BAZARSTRAAT 50 2518 AK ,'sGRAVENHAGE, - Tel.: (070) 45.52.91

,& Nomort
A~

,'̂  Lampiran

d̂f
*̂  Pokok

056/81/K.I.

l (satu)

Penjahutan penerimaan
bantuan wang 25 april 1931.

'*CRAVENHAGE, 29 juni 1981

^Kehadapan

Jthe Tuan2 Dewan Wijk/Dewan Kamp
-'(Pengurus Tjabang Badan Persatuan)

SESETEMPAT.

Vang bantuan jang masuk untukjpjeringatan Jl tahun berdirinja Negara
Kita R.M.S. pada 25 april tahun 1961 dan Perundingan2 Negara2 dalam
hubungan Melanesia Barat, melalui dua djalan: 1. melalui giro Badan
Persatuan atau jang diserahkaivjfcepada Pusat Pimpinan B.P. dan ke 2,
jang diterima di HoutrusthalenVsebagai berikut:

,̂ ï'
I.-melalui giro B.P. berdjumlah, f 1255,-

(lihat lembar wang masuk tersendiri)
m^-:

-kemudian.diserahkan oleh Behdahara w.w.Oostgaarde,*» f 2500,-

— A.OUIMU. -bĈ ii, f U.̂  O^^ CbAZJXCfr

II. penerimaan di Hout

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

LI WJU9«A Ĵ ^̂ AV.f.CbJ.JiCb̂ .Cfc H 4

Berd^umlah , ,

rusthallen, sebagaj

ALMELO : melalui Pemimpin, v
P.Tahapary, «^

ALPHEN a/d RIJN

AMSTERDAM

APPINGEDAM

BAHKEVELD

BATHKEH

BEMKEL

BEN BOSCH

BOVEN-3MILDE

3ILTHOVEN

t melalui Pemimpin
de Lima, J.
Teterisaa.M

: Perkonassa,B

: Riuwpassa,H

: melalui Pemimpin

: Matitaputty,M

: Siwabessy,A

: melalui Pemimpin
Kau»ahu,H
Latupeirissa M. D

z melalui Pemimpin

: Kaitjily,E

L berikut:

fl. 450,- -
fl-.- 25

fl. 625,-
fl. 25,-
fl. 25,-

fl. 435,-
fl. 25,-
fl. 25,-

Djumlah

,. f

f.

f.

f.

f.

f.

f.

f.

f.

f.

f.

f.

f. (<fW,—

6495,-

475,-

675,-
100,-

25,-

475,-
25,-
50,-

485,-

2110,-

100,-

11015,-



Vervolgbiad

Dipindahkan, .vi5Ü:?4
gil.

l12'
v. * ..

"•13.
v

14.
>

*fl5.

^
*h6.

'"l?.
;i8.
«19.

cl20-
ïr*21.

,22.
4.;'. •
23.

•*-'*.- "

BREDA :

CULEMBORG :

EERBEEK :

EIST :

GELEEN :

GENNEP :

GORICHEM :

HATERT

HEER

HOOGEVEEN

HOOGKERK

HOOGVLET

HUIZEN

melalui Pemimpin,
Risamenapatty,R.

Sihasale,A
Tanamal, ,,

melalui Pemimpin
Souissa,C

melalui Pemimpin
Pattipeilohy.J

Manait,S
Nahumury

melalui Perairapin

Marwa,M.Th. *

melalui Pemimpin

melalui Pemimpin

Tetelepta,Z -;',

melalui Pemimpin
•'•3*'

Silooy,Ch
,̂

Lahumeten,E ,.
Muskita
Nikijuluw.r-

fl
fl

fl
fl

fl
fl

fl
fl

fl
fl

fl
fl
fl

' V̂ T:*™ "

.1.460,.
'̂''OC _

• :•'-•:• O,"

• ;p-25,-
. '̂ 25,- •

. "̂ 325,-
• Ĵ .25,-

• ?§J50,-
. "̂ '25,-

. 3*-25,-
..f-tfOR .• • ..* £Jt

.;.̂

'fjjj^

'•fWé'
-:|̂ >.
'&%j$*ï
$-£fi$}+'"
'••'**'•'•'

• '• 4̂ - ,-•"
•"!*̂ f5o,-
. '̂  25,-
. >2(|ï'200.—

fl.

fl.

fl.

fl.

fl.

fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.

11015,-
.. ,...,_.

1485,-

50,-

350,-

775,-

50,-
450,-
30,-

935,-
350,-

25,-
250*-

"

25,-

-;*, . Papiiaja/Wattimenafl.ĵ .,75,-
—4--,

V:'

24.

25.

.26.

27.

T -

28.

29.

30.

,31.

^ -

J a

32.
: 33.
34.

KOUDEKERKE :

KRIMPEN a. d
YSSEL :

LEERDAM :

LEIDEN :

LUNETTEN :

LUNTEREN :

MARUM :

MIDDELBURG :

MOORDRECHT i

NIJVS3DAL :

OOSTGAARDE :

Patty,F
Pesiwarissa,¥, J,

Titaley,S »

•t

melalui Penimpin

melalui Pemimpin

Souhoka,E
Workala,M

melalui Pemimpin

melalui Pemimpin
C.J.Titaley

melalui Pemimpin

melalui Pemimpin
Hitijahubessy.I
Malawau
Manuputtij,J
Pattianakota,J
Patty,M
Tupanwael,R.D.

melalui Pemimpin

melalui Pemimpin

Malawau, D

fl
fl

fl
fl

fl
fl

fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl

• '^ 25,-
25,-

' ~*-C

. ,f ̂

...... I- .f: ..

. . -L • . •

....

. " 25,-
25,-^ w

300,-
50,-

. 755,-
25,-
25,-
25,-
25,-

. ; 25,-

. "25,-

fl.
fl.

fl.
fl.

fl.
fl.

fl.
fl.

fl.
fl.
fl.
fl.

400,-

25,-

975,-
125,-

50,-
660,-

350,-
600,-

905,-
1925,-
200,-

10,-

fl. 22015,-



..
VervolgNad - 3. -

.. Dipindahkan, fl. 22.015,-

'35. OOST-SOTTBURG : melalui Pimpinan ;.fl.

:Ss
•̂36. OOSTERVOLDE

i. f " • -
3̂7. OPHEUSDEN

*38. ROODEN
£*•'••£
*"~f" *•'•

;.>;39. SLIKKEVEER
'̂ tF"l' «* M-vn*-40. TIEL

4̂1. TILBURG
Tv ,*' "
$8i3s. -
.'**S
,̂'"
••;>•>. -::_.
iJu£;"
vjH;
J '. ''••

•%-V->
«• 'W ."»» ;

•42. TWELLO

-"43. UTR3CHT

4̂4.' VAASSEN

jssê

45. WIERDEN

't.46. VEENEND AL

47. VLISSINGEN

'*48. V AALWIJ K

•7̂ 49.

' .T J" ' '

;;::150. KOLLEKTA
, t .,
, "_' \. PSNDAPATAN

TI" T •

52. PSNDAPATAK

Lilipaly,A.H

: melalui Pemimpin
• ' - • t' '•,

: melalui Pemimpin

: Tanasale,P.J. c
Tauran *: '

: melalui Pemimpin "

: melalui Pemimpin

: melalui Pemimpin
de Fretes,M
de Lima "
.Nanlohy,A -,:• ?-.
Noya/Malaihollo
Pattiselano,C
Patty,P.J. -'
Halahalo,P v-*
Tuanakotta, J.E.L. '
Malaihollo,J.P

: melalui Pemimpin

: Hitijahubessy,L.J.

: melalui Pemimpin
Saya,J
Voerman. HiA--*- -- '-•

: melalui Pemimpin

: J.Metekohy

: melalui Pemimpin

: melalui Pemimpin

t Walaholu,M '
Valaholu,Ch

: Djemat,
rajon WIERDEN
Djemat Assen
3 Ceredja di Breda

TAKIS ,

fl.

•' :^'i::.

lisjlA* -X ..J-

ï; '̂':. -

f i.
f i . '
'-*'. :i;

T,,JV>
fl.
fl*
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.

-• ' ,

fl.
fl.
fl.

-i-
•-W-*
-•M'

'. ,.y-~- *

fl̂ '
fl.

'• V
fl.
fl.
fl.
.*i:-

150,-
25,-

50,-
25,-^ r

225,-
25,-
25,-
25,-
25,-
30,-
25,-
25,-
25,-
25,-

825,-
25,-
25,-

--

25,-
25,-

291,70
176,-
75,-

KOLLEXTA Dl HOUTRUSTHALLEN

fl.
fl.
fl.

fl.
fl.
fl.

PL.

fl.

fl.

fl.

fl.

fl.

fl.

fl.

.

fl.

fl.

fl.

175,-
150,-
120,-

- ' --'

75,-
. 60,-
450,-

. ...... -

' •, ".

455,-
225,-
100,-

.
875,-

1.350,-
25,-
300,-
352,50

50,-

542,70

3.293,13 '
5.324,36

Djumlah, fl., 5̂.

(Tiga puluh lima ribu,sembilan ratuo tiga puluh tudjuh 69/100).
gulden

mengerai wang keluar»

Vang keluar pade. lembar jang berikut, ialah mengenai pesbajaran jang
sudah dikerdjakan. Berarti, masih ada lagi beberapa utansr Jp-n_g belum
dibajar. . "
Sedang dari vang bantuan ini, telnh kita membantu Fonds Nasional, berhu-
buné' dengan perongkosan perundingan2 Melanesia Barat dari Eula hingga
acnirnja, d.1.1.

c (lihat lembar .jang bferi'cut)



/ervolgbUd
4.

WANG KELTJAR

1. Menasukkan wang ke Fonds Nasional,berhubung dengan
perongkosan2 peruniingan2 "Melanesia Barat d.1.1.)

•2. Sisa penjewaan gedung Houtrusthallen, ï'

3. -Perongkosan 3000 programma, a. la 12 surat menJurat
>jdan lain, rasnurut Bor.2 f 230,- + f 338,92 -/:.* .

4» Alat2 penerangan dan Lete Mena 2750 buah jang di-
_. beri gratis untuk ra jat, (drukkerij Horstnan-Assen)

5. Pengangkutan Penjaaji2 \Vierden,Almelo,Nijverdal,
-1 ongkos auto bus, d. 1.1 " .:

6. ̂ Pengangkutan Penjanji dan Pemain2 dan alat2 muziek
dengan 2 auto bus d.1.1, dari Zeeland, 'f;̂

7. Pengangkutan Blaasmuziek Assen,Boven-Smilde,"'

8. Perbanjakkan surat2 Melanesia Barat, dan péngiriman
aurat2 tersebut ke 120 Negara & f 5,- '•**-.•.•.

9. Ongkos nakan delegatie Tî ior Beli,pada 25 april !81

10. Ongkos2 Komite peringatan 31 tahun R.Ï>f.S.menurut
bon2 jang inasuk: -administratiekos ben -ongkos2 per-
djalanan sana-sini- 5 video-banden(documentatie)
"dimasukkan oleh r.ekerturis Komite J.A.J.Kanusana
t ̂  ~ v~i * j

v " - v '';-"V'
"**'• •?-• ' 'Djüalah :

- fl.

- fl.

- fl.

- fl.

- fl.

- fl.

- fl.

- fl.

- fl.

- fl,

20.000,-

1.973.62

668,92

5*156,60.̂

300,-

2,000,-

600,-

600,-
110,-

677,65

fl. 32.586,79

(Tiga puluh dua ribu lima ratus delapan"puluh enam galden dan
-a' tudjuh puluh sembilan cent)

"", * " -

Demikianlah, ada penjahutan keuangan j&n̂  i;;asuk, untuk meaibantu perongkose.n
peringatan 31 tahun berdirinja Negara Ki ba H.M.S. c.an perundingan2 dan pen-
bentukan Ilelanesia Barat. ..., .
Mengingat kepada perongkosan lebih dari pada ws.ng bantuan jang nasuk, maka
Kami mohon, supaja wijk2 janjj bel'om nemasukkan wang bantuannja, atau belum "̂
selesai pemungutan wang bantaan ir.i, mohon segra, dikerdjakan dan dikirim ke
giro Badan Persatuan, itupun karena kepentintjan Kita bersama. ""

Sebelah lain, jang sudah memasukkan wang bantuannja, dan j ing akan oemasukl.an
lagi, keatas semuanja ini, atae nama Pemerintah dan Pusat ^iiüpinan Badan Per-
satuan, Kani utjapkan banjak2 terimakasih, karena atas banbuan ini, segala se-
suatu j&ng dikerdjakan guna kepentinge.n Perdjuangan Tanah Vir Kita, sudah da-
pat dikerdjakannja. .. <

/chirnja,Karai ut japkan Salam dan Kormat kehadapan Tuan2 ds a Hajat sekalian,
sambil memohon.<an: "Uanti denpan s&bar, perkembangan project ini lebih djauh,
jang se'.carang tidak didiamkan". ....;j.
Teriraalah Salam Kebangsaan kita,

KÜRIA

Tembnsan 'dikir: g.,

Kehadapan:Pe^erintah
H.K.G,

a.n. BADAN FST^ATUAN (RAJAT MALÜKU SELATAS)
puE,M- PIMPINAN/K?J?:GTJ?.US HARIAN,

Sekertaris,

V.Kunster.



Bantuan2 untuk peringatan 25 april 1981 jang diterima melalui

1. W.J.Mual
2. Nj. S.L.Lokollo-van Heiningen
3. B.L.Latuheru
4. Nj. C.Lilipaly-Pattinaja
5. Mr. U.Santi
6. V. van Kooperen
7. Nj. S.Ferdinandus-Rugebregt
8. Dr. J.P.Nikijuluw
9. Th.Pattikava
10. M.Selanno
11. W.Sahetapy
12. Nj. C.Singadji-Latuputty
13. J.Bakarbessy
14. C.Tutupary
5̂. C.V.Anakotta
ó. J.C.Kuypers

J-7. Nj. J.Risamenapatty-Fransiscue
J. B.A.Huka
19. M.M.Matulesay
20. N j. M.D.D. Behoekoe Namradja
21. Kei. N.J.Loupatty-Fattikava
22. A.J.Siegers
25. . Kei. Kaitsily
24. C.Pat tl»«lanno
25. P.J.Tanasale
26. Nona M.Th.Marwa
27. L.G.Kruiainga
28. M.Lokollo
29. J.Tupanno
50. P.Helaha
31' E.Hitipeuw

Kometenstr. 5, Groningen
Reviusrondeel 521, Cap. a/d IJssel
Sohaepnanstr. 8?, Vlissingen
Kromwegesingel 173» Vlisaingen
van Lovenlaan 9, Waalwijk
Kasselstr. 5, Etten-Leur
Vredehoeffstr. 18, Voorschoten
Karel Doormanlaan 16, Rijswijk
Hoflaan 44, Leiden
Prf. Dondersstr. 27, Vught
Beukenlaan 28, Nieuw-Loosdreoht
Esdoornlaan 40, Doesburg
Camera Obscurastr. 233, Den Haag
Hoordzeestr. 145» Ben Helder
Adanistr. 24, Apingedam
Alb. Thijmstr. 51, Waalwijk
Tieflandstr. 16, Hoogvliet
W.O. "lunetten" B 8/Z 31-37, Vught
DB. Israelstr. 53» Bemmel
Taloastr. 3, Waalwijk
Sportvogeliaan 16, Bilthoven
Quakkelaarstr. 254» Vlissingen
Esdoornstraat 15* Alphen a/d Rijn
Kornalijnhof 8, Tilburg
Ceintuurbaan West 26, Roden
Weverstr. 321» Gorinchen
De Wellankamp 1456, Nijmegen
Branding 23, Huieen
Dingspelstr. 4» Assen
Sleutelbloeostr. 89, Culemborg
Hunebedstr. 31» Assen

Djualah

ƒ 50,=--=
25,==
25»==
25,==
125,==
25,==
25,==
25,==
25,==
25,==
25,==
25,==
25,==
25,==
25,==
25,==
25,=
25,==
25.=-

" 25,==
" 25,==
" 50,**
" 25,==
- 150,==
" 50,==
l 30,==.
B 200,==
" 25,==
" 25,==
" 25,==
." 25,==

ƒ1255

"SERIBÏÏ DÏÏA RATÏÏS LIMA PÏÏLÏÏH LIMA GULDEN"

r==========

'A.n. Pusat Pimpinan Badan Persatuan,

Sekertaris,l



164Ü745
datum 28 ü f \ i . J a 3 2

CO

b.

C( CFO)nr

Aan

Betreft

Bijl. :

d.d. : Info:

2 8 0 K T . 1982
B.P*-congres op 11 september 1982.

14-9-1982 werd

het volgende vernomen:

Op 11 september 1982 vond in Eist het jaarcongres plaats van
de Badan Persatuan.
Het congres, dat slechts 1 dag duurde, werd bezocht door 20O i
250 deelnemers.
Naast de behandeling van het programma vond een
"vragenuurtje" plaats.
Het meest opvallende item uit het programma, wat overigens ieder
Jaar terugkeert, was het financiële praatje*
Zo bleek, dat het afgelopen jaar op de financiële reserves was
ingeteerd en wel voor bijna ƒ 40,000,— (_+ ƒ 38.000, —).
Voor de zoveelste maal werden de "volksvertegenwoordigers" aan-
gespoord tot meer ijver bij de inning van de contributies e.d.

Tijdens het vragenuurtje werden vragen van zeer uiteenlopende
aard gesteld.
Zo werd gevraagd om meer voorlichting over de strijd.
Ook het vaste nummer over het vaandel passeerde de revue.
Daarover werd afgesproken een delegatie naar "kol" TAHAPABY in
Tilburg te sturen om te zien of het vaandel nog wel bestaat.
MANÜSAMA vertelde over nieuwe mogelijkheden op internationaal
politiek terrein.
Zo zal hij eind oktober naar New Tork gaan om andermaal aanwezig
te zijn bij een vergadering van de Commissie k van de V.N. over
Oost Timor.
Hij vertelde ook dat de V.M.T.A. niet functioneerde als gehoopt,
maar dat hij zeker nog bestond.
Ook zal de K.N. medio oktober naar West-Duitsland gaan om daar
in diverse plaatsen lezingen te geven.
De contacten met Aceh zijn volgens MANÜSAMA nog steeds hecht.

vdS.

301 A10-119332F



AC» 1636117
datum 15 SER 1982

CO

b.

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : B.P.-congres

d.d Info: 2.

18-8-1982 werd

het volgende vernomen:

Het B.P.jaarcongres zal dit jaar worden gehouden te Eist
op 11-9-1982

301 A, 10 - 119332F



1} Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

ACD 1688209
datum 3 O AU6 1983

00 1688208
b. _-— d.
••MHHBHSSBS
Bijlage(n):

Afschr.: BO= O

Betreft: BP-congres

Het jaarlijkse BP-congres wordt, in tegenstelling tot eerdere
berichten in Wierden gehouden.
Aanvankelijk was de Jaarbeurs in Utrecht gekozen als congres-
plaats. Dit bleek echter duur en bovendien zaten er nog enkele
andere praktische probleempjes aan Utrecht vast, zoals de on-
mogelijkheid zelf voedsel te bereiden etc.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

1688444
1 SEP. 1983datum

CO

b. d.

Distr.: Bijlage(n):

Afschr.: BO:

Betreft: B.P.-congras 1983

Het congres van de Badan Persatuan zal op 3 september 1983
in de Molukse woonwijk Wierden worden gehouden.
De voorzitter van het congres is de heer Drs M.Fr. MUAL...

De verkiaingscommissie is samengesteld uit de heren:

dag gehouden wordt
het congres dat dit jaar slechts één

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD 1699283
datum t 7 OKT. 1983

CO

b. -— d. .
Bijlage(n):

Afschr.:

Betrsft: BP-congres 1983 - Wierden

Het BP-congres 1983 werd op 3 september gehouden in de Molukse
wijk Wierden. Congresvoorzitter was drs. M.Fr. MUAL. Na een woord
van welkom, gesproken door MUAL en (wijkraad Wierden),
volgden gezang en gebed.
Vervolgens werd door Ds METIARY de eerste 19 bladzijden uit het
congresboek voorgelezen.
Noot; Het reeds van jaren her daterende verzoek om het congresboek

enige tijd vóór het congres aan de congresgangers toe te
sturen, was dus ook dit jaar niet gehonoreerd.

Het financieel verslag van was niet al te duidelijk en
riep derhalve veel vragen op. Het kwam er uiteindelijk op neer,
dat de financiële situatie uitgesproken slecht is. wilde
echter geen concrete cijfers van het Fonds Nasional noemen en
weigerde ook het saldo van het Fonds te geven. Men weet nu dus
nog steeds niet hoe (slecht) de zaken er voor staan. De enige
cijfers die op tafel kwamen waren die van de "Aksi - f.100,- "

De actie had tot op heden
f.57-575»- opgebracht, maar omdat enkele wijken (waaronder Capelle)
nog moeten storten zal dit bedrag vermoedelijk oplopen tot circa
f.60.000,—. Van dit bedrag was f.̂ 5.000,- overgemaakt naar het
Fonds Nasional, terwijl van het restant enkele uitgaven ten behoeve
van de BP waren gedaan, waaronder een verbouwing van het kantoor,
t.h.v. f.6.773,20.
Noot: heeft vrij indringende vragen gesteld over de

financiën van het F.N., kennelijk in de hoop om daar het
congres mee wakker te schudden en achter zich te krijgen.
Dat is evenwel niet gelukt.

Het volgende punt op het programma betrof de Berdan Perambukan
Politiek. Dit aspect kwam niet geheel (lees: helemaal niet) uit
de verf. Normaliter had op moeten treden, maar deze
was verlaat. De vice-voorzitter, . , moest dus zijr
taak overnemen en slaagde er wonderwel in om daar een enorme puin-
hoop van te maken.
Allereerst moest het verslag van de BPP uit het hoofd
doen omdat hij geen stukken bij zich had (vergeten!). Daarnaast
sprak hij hoog-Maleis, doorspekt met de nodige "moeilijke" Neder-
landse woorden en sprong hij in zijn betoog ook nog van de hak op
de tak. Voor velen viel er werkelijk geen touw aan vast te knopen
en het werd als een opluchting ervaren toen de voorzitter het
betoog van afkapte en de pauze aankondigde.

Na de pauze gaf MANDSAMA een vrij kort verslag van zijn ervaringen
t.a.v. Timor en de Verenigde Naties. Daarna was het tijd voor de
vragenronde, waarvoor Ds METIARY zich onmiddellijk meldde. Deze
had een vraag over de contacten met het moederland en het volk aldi
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1) Zo nodig andara rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. 1 a Bij •ptOBftlK-/inf. rapport nr. 1

haakte daarop in door uit die vraag de conclusie te
trekken dat de relatie tussen dominee en K.N. niet goed was, omdat
dominee daar anders wel van op de hoogte zou zijn geweest. Dit
leidde tot een tamelijk felle discussie tussen dominee en .
De overige vragen hadden voornamelijk betrekking op de financiën
(f.7500,— pensioen) en het KNIL. Dit laatste leidde weer tot een
verhitte discussie over het punt: zijn we KNIL, ex-KNIL of moeten *
terug naar de KL-status? Men kwam er niet uit.
£r werden geen interessante of nieuwe vragen gesteld.

Na de pauze werd overgegaan tot de verkiezing van nieuwe hoofd-
bestuursleden. De 8 aftredende leden stelden zich herkiesbaar en
voor de opengevallen plaats had zich slechts één candidaat aange-
meld, ^odoende kon < (plv. voorzitter van de BPP)
worden gevraagd om zitting te nemen in het hoofdbestuur BP.

Ds. METIARÏ werd vervolgens met een ruime meerderheid van stemmen
herkozen tot voorzitter van de BP.

Door tijdgebrek moest het slotwoord van de dominee kort gehouden
worden. Hij vroeg het congres om K.N. te steunen in diens beleid.

Noot; Om 19«00 uur werden de congresgangers de zaak uitgezet door
de Kerkeraad van Wierden omdat de zangkoren moesten repeterer

Samenvattend een lauw congres met weinig nieuws en een slechtft, op-
komst van voornamelijk ouderen, die gewoontegetrouw komen opdraven.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD 1699300
datum l l ÜKT. W&3

Distr.: Bljlage(n):

Afschr.: /

Betreft: BP-congres 1983

Het congres van de Badan Persatuan werd gehouden op 3 september
1983 in de Molukse woonwijk Wierden en stond onder voorzitterschap
van Drs M.Fr. MOAL.

Het programma van het congres
uur.

duurde van 11.00 uur tot 18.30

Een belangrijk onderdeel van het congres vormAe de verkiezing van
nieuwe leden in het hoofdbestuur van de BP. Dit jaar waren periodie
aftredend: METIARY

MUAL

MANÏÏSAMA

Zij allen stelden zich opnieuw herkiesbaar. Do_or het overlijden var
•« was er in het bestuur een plaats vrijgekomen. Aangezien
Slechts één persoon, , zich candidaat had gesteld
was dit deel van het programma snel afgerond.
Vervolgens moest uit het nieuwe hoofdbestuur een voorzitter worden
gekozen
De uitslag van deze verkiezing was dat Ds. METIARY voorzitter van d
Badan Persatuan blijft. Hij kreeg ^k van de 71 uitgebrachte geldige
stemmen. MUAL was goed voor een tweede plaats met 19 stemmen

Het congres heeft een tweetal resoluties aangenomen, t.w. een
politieke, die aan de Nederlandse regering zal worden gestuurd,
en een over sociaal/maatschappelijke zaken.

Tijdens het congres deed zich nog een klein incident voor. Ds.
METIARY vroeg - kennelijk op wat vreemde wijze - aan Ir MANUSAMA
iets, dat verband hield met diens beleid. maakte
daar een denigrerende opmerking over en voegde er aan toe dat de
relatie tussen dominee en K.N. kennelijk niet al te goed was.
METIARY werd daar erg kwaad over, maar kreeg wel de steun
van het congres.

Verder werden er wat "loze vragen" gesteld en werd er weer over het
KNIL en de huurkwestie gesproken.
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1) Zo nodig andere rubrloerlng aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. 1 a Bij npexaöK-/inf. rapport nr.

Op het congres waren naar schatting 150 a 1?5 personen aanwezig.
De vice-president TUTUHATUNEWA was in verband met werkzaamheden
verhinderd.

Noot; twee bedragen te weten f.52.351,18 als
saldo van het Fonds Nasional en f.139-323»— Bantuan (bij-
dragen) als opbrengst van de f.100,- Aksi. De kosten van
deze actie moeten op dit bedrag nog in mindering worden
gebracht.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD 1748298

Distr.:

Afschr.: BO: 3. C

Betreft: B.P.-congres

Ondanks eerdere geruchten heeft het B.P.-congres nog niet plaats-
gevonden. Een exacte datum staat zelfs nog niet vast. Er heeft wel
een pleno-vergadering plaatsgevonden om de zaken rond het congres
te regelen.

Volgens De. NETIARÏ is de vertraging vooral ontstaan door het
nog niet gereed zijn van 4e 7e luatrum-eommissie.

Wat er
precies mei de commissie aNan de hand is en vrat de reden van de
vertraging Ls, is niet bekend.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

ACD 1756926
datum - g NQV

CO

b. d.
••̂ •̂•̂ ••••••
Bijlage(n):

Afschr.:

Betreft: BP-congres

Het congres van de Badan Persutuan werd dit jaar gehouden
op 6 oktober j.l. in de Molukse woonwijk Wierden.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD 1768065

t!atum _ g

O

b. d.

Distr.: Bijlagen):

Afschr.:

Betreft: BP-Kottgrea Istittewa.

Op het congres waren circa 150 a 200 personen aanwezig, be-
staande uit het Hoofdbestuur van de BPt een aantal wijkreden,
leden van huuractiecomité's «en een vrij groot aantal belang-
stellenden.
Het congres, dat duurde van + 11.00 to 16.30 uur, heeft in
feite weinig opgeleverd. Vanuit de zaal werd een aantal ideeën
gelanceerd en besproken en op het eind van het congres kwam het
magische woord "herbezinning" weer eens naar voren.

Het resultaat van dit congres kan dus vooralsnog zeer bexperkt
worden genoemd.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

1807590
datum 1 5 AUG. 1985

u.

Dlstr.: 0»~T Bijlage(n):

Af8chr.: BO:

Betreft: BP-Kongres Istimewa II.

Als vervolg op het eerste Kongres Istimewa, gehouden op 1-12-8̂  in
Utrecht, werd op 13-7-1985 in Eist een tweede Kongres (Istimewa)
georganiseerd.

De op het Ie congres ingestelde Centrale Werkgroep, bestaande
uit en , heeft het resultaat van haar
werkzaamheden aan het congres voorgelegd en daar goedkeuring
voor gekregen.

Vervolgens werd de Centrale Werkgroep uitgebreid metb een aantal
leden en omgevormd tot de Badan Perumdingan (overleg-instantie).
De uitbreiding bestond uit^vertegenwoordige'na uit Assen

, Almelo , Eist , Middelburg, 0-SoutMrg,
Doesburg, Leerdam; .Qosterwolde en de persoon

Taak van de Badan Perumdingan is om in overleg met de Badan Persatuar
met de Nederlandse overheid te gaan onderhandelen over de "perumahan"
kwestie.

Op het congres werd nog bekend, dat - op dat moment - circa 30
Molukse woonwijken zich achter deze zaak hadden geschaard.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD

Distr.: (V-t—

1807976
---* 2 2 AU6.1985
}

Bijlage(n):

Afschr.: BO:

Betreft: Kongres - Elet - 13-7-1985

Op 13-7-85 werd in Eist door de BP een tweede Kongres Istimewa
gehouden over de Molukse woningproblematiek

Tijdens het kongres werd verslag gedaan over de ontwikkelingen
gedurende de periode vanaf 1-12-1984 (ie Kongres Istimewa) en
vervolgens werd - na enige discussie - besloten tot het instellen
van een overlegorgaan. Dit overlegorgaan zal worden samengesteld
uit de centrale Werkgroep van de BP, vertegenwoordigers van de
8 (bekende) woonwijken en - eventueel - afgezanten van organisatie!
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Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr.

Datum

Evaluatie:

10-10-1985

Door BVD in te vullen

BO :

Bijl. :

Distr.:

ACD 851105 06^1

datum 22.0KT.1985

CO

b. d.

Betreft: BP-congres 1985

Op 21 september 1985 werd in Assen het jaarlijks congres van de Badan
Persatuan gehouden.

De belangrijkste punten die tijdens het congres behandeld werden:

1. Perdjuangan

Onder het motto "Samen verder in de strijd om vrijheid" wordt
de RMS-strijd voortgezet in samenwerking met Papua, Atjeh en Oost-
Timor.
Voorts heeft Ds METIARY van zijn verslag 1984-'85 een hele show
genaakt.

2. Inspraakorgaan

Betreffend het voortbestaan van het Inspraakorgaan waren de meningen
eensgezind.

3. Perumahan

De overdracht van domeinenwoningen aan woningcorporaties is nog
steeds een heet hangijzer.

4. Verkiezingen

De verkiezing van candidaten voor het hoofdbestuur is niet doorge-
.gaan, mede doordat er te weinig kiesmannen aanwezig waren.

en hebben zich teruggetrokken. Zeven perso-
nen werden herkozen en - als g«rolg van vriendjespolitiek - werden
twee nieuwe leden benoemd, t.w. Mw (Alphen a/d
Rijn) en dhr (Den Helder).

5. Financiën

Door afwezigheid van werd geen financieel verslag gedaan.
Er was weliswaar een schriftelijk verslag toegezegd, maar dat
was nog niet klaar.

Gebleken is dat de belangstelling voor het congres tanende is en
dat diverse wijken niet aanwezig waren, waaronder Vught, Twello,
Vaassen, Gennep, Zeeland, Appingedamen Hoogeveen.
Voorts waren Ir MANUSAMA en TUTUHATUNEWA afwezig.
In totaal waren circa,120 personen op het congres aanwezig, onder
wie de kabinetsleden , erï'
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Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr. : l

Datum : 31-10-19*5

Evaluatie:

Door BVD in te vullen

Bijl. :

Distr.i

ACD 851120 080

datum 08.NOV1985

CO

b. d. —

Betreft: BP-comsTes

Op 21 september 1985 Tomd im Aaaen het jaarlijks congres Tam de
Badan Feraatmam plaats.
•et congres werd gekenmerkt door ««m sl«ekt« opkomst (100 a 110
personen) «m werd omschreven als een mat en lauw gebeuren, behoudens
op efm punt t.w. het 300.000 gulden proJ«kt.
Dit projekt, ook wel he£*Ujeh projekt genoemd, werd bij afwezigheid
ram K.M. MAIUSAMA door maar Torem gebracht.
(MAMÏÏSAMA was in het ziekommuis opgenomen in Terbaad met exceem
aam d* benam).
OTer genoemd projekt wardam door geen madere bijsonderkeden
bekemd gemaakt. Hij moekt am kom daar Terdar niets OTer Tertellen,
wamt "dat was geheim1,1 en alleen bij de kabimatsladam bekend".
Varwaekt werd dat kat Tolk momder Terdere Tragen kat bedrag op
tafel zou leggen.
lm kat congres stootte desa bemaderimg op grote bezwaren en mem
blaak dmidelijk niet beraid ta mijm om klakkeloos op dit Terzoek
in te gaam. Dame direeta am magatieTo raaetie ("stop db) handel
•onder Terdere informatie") kam als meer bijzonder worden aangemerkt,
aangezien «ich ieta dergelijks mog niet eerder keeft Toorgedaan.
Voorheen werd er altijd wal een of andere regeling Toorgesteld en ge-
troffen. Kam F. 100,- aktia kom bijToorbeeld ook met Tiermaal F. 25,-
wordam Toldaam.
•m werd ar door uit Noordraokt nog wal - amigssims - Toor-
geateld dat dam maar 30° mam F. 1OOO,- souden betalen, maar daar
werd alechta honend ap gereageerd.
IQRIAJtï mal een em amdar Terder mat K.N. bespreken.

Moot iBr kom met makarkaid gesteld wordam dat mam "ergens mee
benig i»"en dat daar een bedrag Tam F. 300.OOO,- Toor begroot is,
Vermoedelijk keeft dat ta maken met aan ondersteuning Tan het
Atjehee Termet in Indonesië am mogelijk met eem gezamenlijke
actie aldaar. Da Atjehera hebben - ap galoofabasis - lijnen
met Indonesië am krijgen reeds ondersteuning Tam andere
Islamitische groeperingen aldaar.
Door MANÏÏSAMA sijn ook bepaalde toaseggingen ter ondersteuning
gedaan.

Het gewone punt Financien ia op het congrea nauwelijks ter sprake
gekomen en daaroTer wordt eigenlijk ook nooit enig duidelijk inzicht
gegeTen.
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Vervolgblad nr.: l* bij operatierapport nr.:

Informatierapport nr.: X*

lm a«t hoofdbestuur Taa d« y si ja tw«« ai««w« l*d«a bcnoead, t. w.
i uit D«a H«ld«r «a .A, »it Aipa«a «/f Bi j».
Zij zija ia d* plaats g*k<m*a vaa «a .
Door «ta t«kort **n aaawcsig* ki««aaaA*a sija d* Terki«sing*n
aict docrgegaaa.
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Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr. : ^ •

Datum

Evaluatie*

Door BVD In te vullen

BO : ..s*C./.£... .*£..&?..&?..

Bill. :

/?7"Distr.: /.*}../....:

F

F

ACD851Ï25 207

datum 70NOV198RL. U. i 1U l, 1 J U J

f*f\

b. d.
^~"

Betreft: EP-congres 1985

Het jaarlijks congres van de Badan Persatuan werd dit jaar op 21-9-85
in Assen gehouden.

Algemene indruk;

Geen goed congres en wel om de volgende redenen:
1. slechte opkomst. Hooguit 150 aanwezigen, inclusief belangstellenden.
2. MANÏÏSAMA, als president-in-ballingschap, was afwezig i.v.m.

ziekenhuisopname.
TUTUHATUNENA (vice-president) was ook niet aanwezig

nam rol van MANÏÏSAMA over en deed dat erg zwak.
3* Verkiezingen werden niet gehouden (te weinig kiesmannen) en dat

resulteerde in benoemingen ("vriendjespolitiek").
4. Een geheim project waarvoor zonder nadere explicatie een bedrag van

f. 300.000,-- gevraagd werd.
Reactie congres: "Kunnen we beter onze biezen pakken en gaan
integreren."

Kortom: "Een slecht congres, maar we hebben lekker gegeten."
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Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr. : 3

Datum : 09-12-1985

Evaluatie:

Door BVD In te vullen

BO :

Bijl. : .-

Distr.:

ACD 860120 064
datum 17. JAN. 198 6

CO

b. d

Betreft: Kongres Istimewa III

Op 7 december 1985 werd in de Jaarbeurshallen te Utrecht het Derde
Bijzondere Kongres van de Bedan PERSATUAN gehouden.

Het Kongres ging vooral over de bespreking van 28-11-1985 met de Neder-
landse Minister-President LUBBERS, de Ministers RIETKERK en BRINKMAN
en enkele hoofdambtenaren. Een en ander had betrekking op de Molukse
huur- en woningproblematiek.
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Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr. : 3 •

Datum : 21-^-1986

Evaluatie:

Door BVD In te vullen

BO :

Bijl. :

Distr.:

ACD 860715 053

datum O9.JUL11986

CO

b. d. —

Betreft:
BP-Kongres-Istimewa

Op zaterdag 19 april j.l. heeft de Badan Persatuan in Utrecht een
Kongres Istinewa gehouden. Aanleiding daartoe vormde het resultaat van
de onderhandelingen tussen de BP en de Nederlandse overheid betreffende
een aantal voorzieningen voor de Molukse bevolkingsgroep in Nederland.
Ontrent hetgeen hieraan vooraf is gegaan werd reeds eerder gerapporteerc

Bij de onderhandelingen zijn tot dusverre drie van de in totaal 8 onder-
werpen besproken. De resterende onderwerpen, t.w. Jongeren, Welzijn,
Ouderen, Onderwijs en Drugsproblematiek, zullen in een later stadium
aan de orde kernen. De BP zal ook daarbij als coördinator blijven
optreden.

De resultaten van de 3 besproken onderwerpen, zoals op het kongres naar
voren werden gebracht, kunnen als volgt worden samengevat.

KNIL
De Nederlandse overheid heeft t.o.v. de Molukse ex-KNIL-militair een
ereschuld, die zal worden vertaald in een soort pensioenuitkering van
f. 2.000,— netto per jaar en waarvan - na overlijden - de rechten
overgaan op de weduwe en vervolgens nog voor een periode van 5 jaar op
de kinderen.
(Kosten f. 9 miljoen per jaar.)

Aan iedere ex-KNIL-militair zal een speciale penning (medaille) worden
uitgereikt.

Erozal een speciaal KNIL-musenm worden gebouwd en ingericht.
(Kosten f. i miljoen per jaar.)

Noot: Aan beide laatstgenoemde zaken werd de voorkeur gegeven boven een
standbeeld o.i.d.

Werkeloosheid
Naast de stimuleringaprojecten van WVC (kosten 600.000 gulden) zal een
5 jaren plan worden opgezet om de werkeloosheid onder de Molukse
bevolkingsgroep terug te dringen.
(Totale kosten f. 18 miljoen.)
Daartoe zullen ondermeer 5 Molukse begeleidingsadviseurs en 5 Molukse
opleidingsadviseurs worden aangesteld.
Voorts worden 1000 overheidsbanen beschikbaar gesteld en zal het Rapport

financieel worden vertaald.
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Vervolgblad nr.: 3* b'J operatierapport nr.:

informatierapport nr.:

Woningen
Bij voorbaat een punt waarover nog heel veel onderhandeld zal moeten
worden.
De woningen (van Domeinen) zullen binnen 5 Jaar overgedragen moeten
worden (aan een woningbouwvereniging of aan coöperatie in eigen
(Moluks) beheer), waarbij de huur voor 10 jaar lang gegarandeerd
stabiel zal blijven. Dit laatste middels regelingen als huursubsidie
huurgewenning, huursuppletie, etc. Bij een eventuele renovatie zal
aanpassing plaatsvinden.
Voorts wordt de mogelijkheid geschapen om - naar keuze - de woningen
in eigen beheer te nemen. Daartoe zal een huisvestingsbureau worden
geïnstalleerd (kosten f. 300.000,— per jaar), dat ondermeer de plaat-
selijke en regionale aspecten zal bestuderen.

In dit verband vormt het Molukse kamp De Lunetten in Vught vanzelf-
sprekend een geval apart. Wel werd er over gesproken om "het normaal
•eedoen" zov.ee! mogelijk te stimuleren.
Ondanks de bekende protesten gaan steeds meer geluiden op om naar de
nieuwbouwwijk over te gaan of om "via de achterdeur" iets te regelen.
Steeds meer Melukkers in De Lunetten lijken van het standpunt uit te
gaan dat het verlaten van het kamp niet meer is tegen te houden.
Afgesproken werd dat binnenkort een afvaardiging vanuit de Lunetten
een apart gesprek met Ds. METIARY zal hebben.

Het Kongres
Het BP-kongres in Utrecht mocht zich in een grote opkomst verheugen,
ïn totaal waren er circa 300 personen aanwezig en waren - voorzover
bekend - afgevaardigden uit elke wijk en van elke organisatie vertegen-
woordigd.

Het was geen makkelijk kongres. Met name over het KNIL-aspect is veel
gedebatteerd: na 33 jaar lang niets, had men eigenlijk méér verwacht.
Gesteld werd echter dat dit resultaat het "maximaal haalbare" was en
tevens gold als een soort erkenning awhteraf.
Ook werd nogal wat commentaar geleverd op de allesoverheersende rol van
de BP bij de onderhandelingen, alsmede over de vraag in hoeverre andere
voorzieningen hiermee waren afgekocht e.q. ingeruild.

M.b.t. de behandelde onderwerpen waren veel en grote bedragen genoemd
(het pakket zou over een periode van 5 jaar ca f. 130.000.000,— gaan
kosten) en werden veel moeilijke begrippen gehanteerd die - wanneer
alle details beschikbaar zijn - ook nog eens aan de achterban duidelijk
gemaakt moeten worden.

De reacties van het kongres waren - behoudens een enkele dissonant -
over het algemeen positief en de stemming was prima.
Gesteld kan worden dat men tevreden is met de tot op heden behaalde
onderhandelingsresultaten.
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Informatierapport

Door rapporteur in te vulhn

Volgnr. : 2 •

Datum : 20-5-1986

Evaluatie:

Door BVD in te vullen

BO :

Bijl. :

Distr.:

ACD 880715 047

datum O 9. JUL1 198 6

CO

b. d.

Betreft:

BP-Kongres latimewa ke-IV

Op 19-4-1986 heeft de Badan Persatuan in de Jaarbeurs te Utrecht haar
Tierde Bijzondere Kongres gehouden dat ditmaal geheel in het teken
stond van de resultaten die behaald waren in de onderhandelingen met de
Nederlandse Overheid.

Twee weken later op 3 oei 1986 hield de Siwa Lima ook een congres in
Utrecht. Daarbij stelde het Front Siwa Lima samen met nog enkele
andere (kleine) organisaties zich frontaal op tegen de BP door de
stellingname dat de BP niet alle Molukse organisaties vertegenwoordigde.

Noot; Het zij zo, maar iets anders kon uit deze hoek amper verwacht
worden.
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Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr. : 1

Datum : 20-10-1986

Evaluatie:

Door BVD In te vullen

BO : ^.AJ.lt/..:."1"'

Bijl. :

Dlstr.:

F

F

ACD

datum

CO

b.

qq
(J 0

1

1
3.

113 06 2

NOV.1986

d. —

Betreft: BP- Congres

Op 18-10-1986 werd in de Jaarbeurs in Utrecht het jaarlijks Congres
van de Baden Persatuan gehouden. De opkomst was slecht te noemen.
Er waren ca. 100 aanwezigen in een zaal bestemd voor ca. 250 personen.
Vermeldenswaard is de politieke speech van MANUSAMA, die daar binnen
10 minuten mee klaar was: De RMS-strijd staat nog steeds-op de
eerste plaats, maar er is geen geld en dus kunnen we verder niets
doen.
Een ander punt was de herdenkingsbijeenkomst die op 25 nov. a.s. in
de Ridderzaal gehouden wordt en waarop Koningin Beatrix vijf
ere-penningen aan evenzovele Molukkers zal uitreiken.
Andere onderwerpen van gesprek waren huisvesting, werkgelegenheid
en het probleem of de directeur van het KNIL-museum een Nederlander
of een Molukker moest zijn.
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