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t) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Dist r.:

AU)

1719377
tJaü:ni 2 7 FEB.

CO

b. _—.— «L

Bijlage(n):

Afschr.: BO: 2 O </.

Betreft: Nieuwe "Badan"

De nieuwe "Badan", voortaan aangemerkt als Landelijk Huuraktie
Komitee, heeft op zaterdag 11 februari jl. een vergadering in
Huizen gehouden. E. e. a. moet gezien worden als een soort onder-
steunende c.q. adviserende commissie die zich ten doel stelt om
de gebreken en tekortkomingen bij andere organisaties (BP en
Inspraakorgaan bijv.) op te vullen.

Vooralsnog houdt de nieuwe organisatie zich met 3 zaken bezig, t. w
1. Decentralisatie

De mensen in de wijken in voorkomende gevallen informeren over
rechten en mogelijkheden daarbij. (Inspraak, huisvesting, scho-
ling, werklozenpro jecten, enz.).

2. KNIL
Welke rechten kunnen daaraan ontleend worden? Wat is haalbaar
en wat niet? Bijv. pensioengerechtigd met 15 dienstjaren, de
andere kortere dienstverbanden enz.

3. Usaha Persatuan Bangsa (ÏÏPB)
Het onderzoekeu van de mogelijkheid om als eenheid (per wijk)
naar buiten (tegenover bijv. de gemeente) op te treden.
D.w.z. voorbijgaan aan de interne (ook politieke) verdeeldheid
en gezamenlijk opkomen voor de sociale belangen van de hele
gemeenschap. Daarmee voorkomend dat een gemeentebestuur de
bekende verdeel- en koerspolitiek kan toepassen.

Naast de 21 leden van de nieuwe organisatie (l? present en 4 ab-
sent) hebben enkele tientallen belangstellenden de vergadering
bijgewoond. Voorzitter was . De notulen werden op-
gemaakt door en

Dat de vergadering geen al te soepel verloop had mag blijken uit
het feit dat er alleen al over het samenwerkingsverband (als be-
doeld onder punt J>) ruim twee uur gesproken werd.

De volgende vergadering wordt op 10 maart a. s
Twee nieuwe punten voor de agenda:
1. Een naam voor deze nieuwe Badan en
2. de Financiën.

gehouden in Assen.

200 A 03



I) Zo nodig andere rubricering aangeven.
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Dlstr.:

1719704
datum 2 9 FEB. «84

CO

^ d. —
î "»—•—^«^̂ ^™
Bijlage(n):

Afschr.:

ift:
incaktttandelijk/Comitc /Huur Aktie

Op zaterdag 11 februari Jl. werd door het landelijk comité
een vergadering in Huizen (nh) georganiseerd.

Het Landelijk Comité bestaat uit de volgende personen:

De vergadering werd voorgezeten door
Secretaris was

Op de agenda stonden 3 punten vermeld, t.w.:

1. Decentralisatie
2. K.N.I.L. (-rechten)
3. U.P.B. (Osaha Persatuan Bangsa).

T.a.v. elk van deze 3 onderwerpen werden commissie gevormd,
die respectievelijk als volgt zijn samengesteld:
1. 2. 3-



1) Zo nodig ander» rubrleertng aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. Bij 8jKKiV3Vinf. rapport nr.

Dit landelijk comité is"breed van opzet" en het is de bedoe-
ling dat juist daardoor de hele Molukse gemeenschap zich
hierin kan vinden. Vanwege de verschillende invalshoeken
van de diverse leden, werd er nogal flink langs elkaar
heen gepraat, maar uiteindelijk wil het comité toch een
nieuw soort "Sociale Revolutie" (groot woord) ontketenen.

De volgende open vergadering is op 10 maart a.s. in Assen.
Nieuwe punten op de agenda zijn een naam voor het landelijk
comité en de financiën.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

•ACD 1719706
datum 29 FEB

CO

Afschr.: B0= O

Betreft: Huurkwestie Capelle

Op zaterdag 21 januari jl. begon omstreeks 11.OO uur in de kerk
in de Molukse wijk Oostgaarde een landelijke bijeenkomst van het
huuractiecomité.
Van de ca 55 wijken die waren uitgenodigd waren vertegenwoordi-
gers van ca kO wijken aanwezig. Daarnaast hadden 8 wijken
schriftelijk te kennen gegeven accoord te gaan met de beslissingen
van de vergadering. Voorts waren een l8-tal organisaties uitge-
nodigd, waarvan er een 12-tal afgevaardigden hadden gestuurd.
In totaal »aren circa 200 a 250 personen aanwezig.

Tijdens de vergadering werden 3 onderwerpen besproken, t.w.:
1. Decentralisatie

De vergadering was unaniem van oordeel dat het decentralisatie-r
beleid t.a.v. Molikkers moet worden tegengegaan.
In de plaatsen waar dit al gerealiseerd is moet gewerkt
worden aan een betere organisatie daarvan.
Tevens zal e.e.a. landelijk beter gecoördineerd moeten worden.

2. KNIL
De KNIL-rechten en wat daar mee samenhangt, zullen opnieuw
aan een nader onderzoek worden onderworpen. (Pensioenen,
diensttijdverbanden, etc.).

3. Eenheid van het volk
Het in eerdergenoemde punten gezamenlijk naar buiten optreden,
buiten alle politieke tegenstellingen om.

Voor een nadere bestudering van deze punten werd de reeds bestaan-
deL commissie-KNIti-rechten uitgebreid met 7 personen, t.w.:

Deze vergadering was mede georganiseerd om t.a.v. de diverse
afgevaardigden nogmaals uiteen te zetten dat de Capelse huuractie
niet alleen maar gaat om het niet willen betalen van huur. Men
wil graag dat de hoogte van de huren in overeenstemming wordt
gebracht met het wooncomfort, waar - zoals bekend - het nodige
aan ontbreekt.

Noot; Over de negatieve uitlatingen van MANUSAMA m.b.t. de Capels*
huuractie is tijdens de vergadering niet gesproken. Overi-
gens was de stemming nogal geladen. Hierin was zeker bij-
gedragen door het college van B & W-Capelle, dat in een



t) Zo nodig andere rubricering aangaven.

VERVOLGBLAD N r. la Bij Hp6XBUC-/inf. rapport nr. 1.

artikel in De Havenloods zichzelf had schoongepleit en
alle schuld bij de Mdtikkers had gelegd.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

F ACD 1722665
datum 2 8

CO

b. d,

Distr.: Bijlage(n):

Afschr.: BO: . /0/

Betreft: Badan Umum

De Badan Umum heeft op 10 maart '8*f in het Jeugdlokaal aan de
Tumulusstraat l te Assen een vergadering gehouden.
Noot; Voor uitnodiging en agenda zie bijlage I.

Over de agendapunten kan het volgende worden vermeld:

1. Een nieuwe naam voor deze organisatie is nog niet gevonden. Voort
alsnog wordt "Badan Umum" aangehouden.
Men wil voorkomen in botsing te komen met de Badan Persatuan
en Het Inspraakorgaan, vandaar dat de naam, ook vanwege het
a-politieke karakter van de organisatie, "neutraal" zal moeten
zijn.

2. Het voorstel om middels een brief aan BiZa subsidie aan te vragen
werd afgestemd. Ieder lid zal een bijdrage (f. 25,- tot f. 100,-)
in de kas storten. Dit ter dekking van de administratiekosten.

3. De werkstukken over de onderwerpen Decentralisatie, KNIL-rechten
en Persatuan moeten vóór 15 mei a.s. zijn ingeleverd.

*f. De organisatie zal zich naar buiten toe presenteren miflels voor-
lichting binnen de Molukse wijken en via de uitzendingen van
Suara Maluku.
Noot; Dit levert nog enige problemen op, m.n.:

1. de naam
2. het beleid en
3. de verantwoording van deze organisatie.

5. De volgende vergadering wordt gehouden op 19 niei a.s. in
Barneveld.

Tijdens de vergadering werden de drie bestaande commissies met
enkele personen uitgebreid en werden
ook de notulen van de vorige vergadering besproken

Voorts werd een dagelijks bestuur gekozen, dat als volgt is samen-
gesteld:

Van de 20 leden van de Badan waren er k niet aanwezig.



1722665

Noraor: 005/SL/84/BU
Lamp.: satu lembar
Pokok: Undangan Rapat anggota

Badan Umunt.

Huizen, 01-03-1984.

Dengan horraat,

Sudahlah maklutn bagi Nn. /N j . /Tuan2, bahwa rapat j.a.d.
akan diselenggarakan di-Assen.
Olehnja itu, maka melalui surat ini datanglah bèta men-
dekati serta mengundang Nn./Nj./Tuan2 untuk hadir pada:

RAPAT II dari anggota Badan Umum,

pada tgl. 10 Maart 1984 j.a.d., djam 1O.30 tepat,

di-JEUGD-lokaal, TUMULUSSTR. 1, ASSEN.

Antara lain akan diperbintJangkan:

1. menentukan nama dari "BADAN**

2. mengupas soal "KE-UANGAN"

3. raengatur/membagi tugas pekerdjaan

4» membitjarakan Iangkah2 jang akan di-ambil

5» menetapkan tanggal dan tempat untuk rapat

jang berikut.

Baiklah masing2 sudah membuat persediaan, agar rapat
dapat berdjalan lantjar, karena mengingat kepada mereka
jang datang dari tempat jang amat djauh.

Harap datang dimuka djam jang sudah ditentukan itu,
supaja rapat dapat mulai tepat djam 1O.30.

Demikian berita untuk ketahuan Nn./Nj./Tuan2.

Terima kasih atas perhatian jang diberikan dan terimalah
pula salam dan hormat jang patut.

vHormat bèta,

?r.at I,

Tambahan;

Bagi raereka jang datang dengan kereta-api, baiklah
dari station Assen naik "BUS" ke-djurusan GRONINGEN,
lalu minta berhenti di-"BEJAARDEN-CENTRUM" di-NOBÈL-LAAN.

Atau bilang jang mau pergi di-MOLUKSE WIJK.
Sekian.



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

AO

b.

1768067
- 9 JAN, 1985

d. ^

Distr.: fëT Bijlagen):

Afschr: B0:

Betreft: Vergadering Badan üaua.

De vergadering Badan ümum heeft op 2̂ -11-198̂  in Krimpen
a/d IJsael een vergadering gehouden.
Onderwerpen waren:
- Brief aan de Ned. regering;
- Kongres-speciaal BP-Utrecht;
- Kamp Lunetten;
- Reorganisatie.

Een aantal leden (o.a. uit Assen) was afwezig ivm een bijeen-
komst van de GIM-Utara in Wierden.

Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat de naam van de Badan
Umum is gwwijzigd in:
Badan Umum voor Ambonese KNIL-militairen.

Het feit, dat men verder gaat met het inventariseren van de
drie reeds bekende onderwerpen kan nauwelijks een bijzonder-
heid worden genoemd.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD 1768091
datum - 9 JAN. 1985

CO

b. d. _~

Oistr.: Bijlagen):

Afschr.: BO: jQCf

Betreft: Badan Umum

Vergadering
Plaats
Tijd
Aanwezig

,

: 8-12-84 - Breda
: Jeugdlokaal
: 10.30 uur
: Bestuur Badan Umum:

Toehoorders/initiatiefgroep Breda:

Gesprekspunten: a. Probleem Breda m.b.t* huisvesting
b» Eigen standpunten BU
c. Brief aan de Minister.

a. Via uiteenzetting v.d. initiatiefgroep BI over hun probleem
onderling en de bedoeling van deze bijeenkomst vertaalt de
voorzitster wat de basiswerkzaamheden zijn van deze
Badan Umum.

Factorent Decentralisasi - KNIL - Eenheidsstatus
b. ï. De Bü' is zover dat zij middels brief aan Minister zich willen

voorstellen. Daarnaast zal er landelijk (ook reeds via Rapat
1-12) en Suara Maluku de introductie plaatsvinden.
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1) Zo nodig andera rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD N r. la Bij f. rapport nr. 1.

Er is middels brieven/telefoon belangstelling voor de aanpak
van de BU (Rijssen, Helmond, Opheusden, Vaassen).
Dit zal in het jaar '85 geprogrammeerd worden.

De betreffende groepen van de Bü zullen hun opdrachten (3 fact)
uitwerken en via de secretaris weergeven.

Binnen de BU wordt een werkgroep gevormd die de zaak zal gaan
coördineren, waarbij steeds verslag/advies zal worden gevraagd
aan het Alg.Bestuur.
Dit zijn:

Besluiteni Breda wordt geadviseerd: A. Proberen de onderlinge menii
verschillen op te lossen

B. Inventariseren v.d* HV-situi
tie en dit rapporteren aan l

Bestuur BU - C. Zie oonceptbrief acc.de uit-
werking zal verder door de
werkgroep worden gekristalli-
seerd

- D. Er zal een ontmoeting met BI
in 1985 worden gepland.

De volgende vergadering: Opheusden
d.d.: 2 februari 1985 of 9 februari 1985.

Afloop: 16.20 uur»
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Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr. : V»

Datum : 1 -̂7-1986

Evaluatie:

Door BVD In te vullen

BO :

Bijl. : .

Distr.:

ACD 8 6 1 0 0 8 013

datum 07.0KT.1986

CO

b. d. —

Betreft: ladaa f M»

De Badaa Vma Wijkt Bbg ateeda aoti«f t« sijm. 0»d«r Toor«itt«r-
•ekap rad i« deer de B.9. eea
(eergaaiaeerd op 19-7-'86 ia Capelle-Ooatgaard*.
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