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Betr.J Ir» MANUSAMA op bijeenkomst van "Binding Jong Rechts"

Zaterdag 9 januari 1971 was ir. MANUSAMA aanwezig op een
bijeenkomst van "Binding Jong Rechts", die werd gehouden
in "De Oude Tram" in Amersfoort.
Onder de ca zeventig aanwezigen waren tien Zuid-Molukkers
t.w.: Ir. MANUSAMA;

Ir. MANUSAMA, die door "Binding Jong Rechts" was uitgenodigd
om te komen spreken, zei graag gevolg te hebben gegeven aan
deze uitnodiging.
Volgens hem was dit de eerste keer dat hij sprak voor een
"politieke partij". Hij was van mening, dat de R.M.S. een zat
was voor alle Nederlandse politieke partijen. Twintig jaar
lang heeft men echter niet gereageerd. De actie Wassenaar
heeft echter de aandacht gevestigd op de R.M.S. Het zal hiel
bij echter niet blijven, want de Z.M. zullen acties blijven
voeren, om een R.M.S. te bereiken.
Ir. MANUSAMA kreeg tijdens zijn toespraak herhaaldelijk
applaus•
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Betreft; Contacten van de BPRHS met

Politieke partijen en Kamer-
leden.

/ h

Bijl.:

1. Eind september 1970 werd, op initiatief van vijf zuidmolukse stu-

dentes van de Sociale Academie aan de Graaf Florisstraat 58 te

Rotterdam, opgericht de "Projectgroep Zuidmolukkers".

De doelstelling luidde "de communicatie tussen Nederlanders en

Zuidmolukkers te bevorderen, omdat de Zuidmolukkers geïsoleerd
dreigen te worden".

2. Op 26 januari 1971 was door de projectgroep te Rotterdam een dis-

cussiebijeenkomst georganiseerd onder het motto "Confrontatie Ne-

derlandse politieke partijen en Zuidmolukkers".

Aan een verslag van ID-Rotterdam werden de volgende

bijzonderheden ontleend.

3. De"politieke"helft van het forum was samengesteld uit:

A.G. VAN DER SPEK - P.S.P.

C. EGAS - P.v. d. A.

G.A. KIEPT - A.H.

ZIJLMANS - P.P.R.

KAMSTÏÏEG A. - G.P.V. (2e secretaris Door de Eeuwen Trou

Drs. A.D.W. TILANÜS - C.H.U.

H.J.L. VONHOFF - V.V.D.

DERKSEN - D '66.

Aan "deskundige" zijde hadden zitting genomen:

Mr. DROESEN - advocaat in het proces Wassenaar.

Prof. UTRECHT - hoogleraar te Amsterdam.

- Hoofd Afd. Ambonezen van CRM.

4. M.b.t. het eerste discussiepunt, t.w. "Is de politieke kant van

de molukse zaak afgedaan", meldt ID-Rotterdam, dat de sprekers van

het politieke forum "zich te buiten gingen aan breedsprakige beto-

gen, waarin zij zich beijverden om vooral uit te laten komen, dat

de politieke kant van de zuidmolukse zaak bepaald niet is afgedaan,

waarbij men soms zover ging dat e.e.a. meer het karakter kreeg van

een verkiezingscampagne, waardoor de zuidmolukse belangen in dis-

crediet dreigden te geraken".
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5. Ben half uur voor het einde van de bijeenkomst moesten de overige

vier discussiepunten nog ter sprake komen. Deze hadden betrekking

op de sociale rechtspositie van de Zuidmolukkers in Nederland en

over de houding die Nederland diende in te nemen t.o.v. de R.I.

DROESEN stelde aan de orde of het niet mogelijk zou zijn een

"hearing" te houden met regeringsfunctionarissen.

Algemene instemming kreeg het voorstel van de heer TILANUS, dat

een representatieve groep Zuidmolukkers en Nederlanders zich met

een aantal gerichte vragen zou wenden tot vertegenwoordigers van d

departementen van Buitenlandse Zaken en C.B.M.

09-03-1971.

€FO.
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Betreft : Audieatie ran MAHÏÏSAMA bij Minister van C.R.M.

Op 5 aei 1972 werd vernomen dat Ir. J.A.

MANUSAMA op k aei 1972 door de Minister raa Cul

tuur, ̂ eereatie ea Maatschappelijk Werk ia audieatie is ont

raagea.

CFO/A.

5-3-1972.
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VRAGEN
doov do k.lc:i d«r Kamer vtcsteid overeenkomstig artikel Ï07
van lv-i lïcg'cMcnt van OrJe, en de daarop ctaor «Ie Regering

schriftelijk gegeven antwoorden

!?'ƒ.<;, VP.AGEh' v-u het lid GciHlwui* (D'66) inzake
hït contact n-sxcn de Ncdcrlnr-.ïse Regering en ds
vt-.i-tet!cr;v,'oo:d';U^:s van de T.iiid-Mo'iukkers in
Nederland. (J'ir;e~ondtv-n 23 janaai'i 1973.) /

1. Kunnen Je ïv'jiois!.;vs iTurek-ileien of er tinds het gesprek
tijsscn tic loimmaüsjc. Mii'isto.v-i'rcsiJcüt en de Minister van
JiuitoiilöncK.-;: Zfik';ii ivict d-r- bixr J. A. Mauiiv.uïia cu J. Hitija-
hubessy il.c'. 7 oktober 19VO nadere gespreken, zijn gevoerd
of op andwc wijze ceüUict heeft plaulsge/or.dcn tussen Oe
Nederlandse Regering c/ï v-jrtc.-j.cfjwoordiger:; van de Zuid-Mo-
lukkers 'm Metbrisnd?

2. Is er gevolg gegeven r.an liet: idee vp.n de tocnmaligo
Minister v r-, n Jïr.iien'aniïEi: Z;:Uer! ?cn cluvlcoj tot stand te bren-
gen tusseii ïiKloiievsrhc autoriteiten en vertegenwoordigers van
d;' Zuid-Mo KI kl-ers in NccijilandV

3. Indk-i; vruüg l en/o t 2 ontkennend beantwoord wordt,
is dan aan te •.•oven waarom do bcdocido gesprakken geen
doorgang bcbuen gevonden?

4. Indien vraag l en/of ?, bevestigend beantwoord wordt,
kunnen tl? Minimiers clcvs -lanjcven welk resultaat dat gesprcl;
of die Eüjpix'kke.n hebben j/oba'J?

ANTWOORD van Mln:sU.r-I5rc;;:cl£nt Biïs'if.uxel, mede na-
jn;ns de Ministers van !*i'--;.oniandse Zaken en van Cultuur,
Recrcflic en Mast-.chap]--;:i jk \VerK. (Inge;:ï;jK!c:i 1-4 februari
1973.)

l, '). en .V Met antwoord op de vragen l CP 2 luidt beves-
tigend: vran:; 3 behoeft i!i;"!uilve iïeen beonhvoording.

4. Op 7
de Miniïi
atie en ?vi
niet de hcr
rond tïe in
ca over de.
auto'-Üci'.i:?^
der'ar.d in
dii gesprok
liad aarier.- '
tot slf.i'iC!!)V
terugkeer
MoluU.ers
voorste! in

september 197! h «f l cr,ciergel;:-ï.-i.jide tezamen met
r;; va:i Iiuiter)k-.:irisc Zuken en VHP. Cultuur, Recre-
;:is^!'.ppe!ijk \VV'!c eon oriënterend josprek gehad

on .'. A. M an 11.̂ 1, T a en H. Tan ovw de problematiek
Mcdrrknd Vi.-:i>!!J\.-nc!^ Mohikkers in liet cü-icmeen
mogelijkheid ••••;,« e;;; dia'.oo.? U,>>en Indonesische
en v;irlc£eii\.'i';i.i-'j;::.'.-:i'S van (ie ïv:oiukk:'is en Ne-

het bijrondcr. t>eric-"rndc bewiiit- -licde» Jisbben in
vcorasteld cl u 'R aai! v-:-n Kerken, c'ic xieii daarvoor

'oj'.-.o, wn b in '^üclcvdv roi i: kucn spelen bij hot
'.::>;:;ii v.\ een c'^rg'.üjkc dialoo;; over een eventuele
n: T, r Indonesië v .ia c-c in Nederland vcrbhjvends
die di t v/rr-^en. De heer Mam'samn bleek bereid dit
eigen kring tei r-nrake te brengen, mit.s deze bemid-

c'oUng van d;- Raad van Kerken zich zou beperken tot het
zoeken naar vormen van contact tussen Zuidinolukse ver-
trouwcnsmnnneii en Isidonesische autoriteiten.

Eind september heeft de beer Manusama ondergetekende
Ir.ten weten afwijkend te staan tegenover een bemiddelende rol
var.' de Raad van Kerken aangezien deze geen neutrale positie
zou innemen en de overgrote, meerderheid van de Zuid-Moluk-
kc.rs in Nederland /.ich geheel afzijdig zou houden van alle toe-
naderinr.spoghiger) van die zijde. Bij die gelegenheid verzocht
hij de Regering de nodige, stappen te willen ondeintmen om
een dialoog tussen een aantal Zuidmoluksc vertrouwensman-
nen en vertcgenv/oord'-gers van de Indonesische legering te
bevorderen. De Regering heeft zich bereid verklaard aan dit
verzoek te voldoen, zich daarbij op het standpunt slcüende dat
de bepaling van de modaliteiten voor deze dialoog een zaak is
vsn de gesprekspartners.

Uegin november If71 heeft de Minister van Buitenlandse
Zaken een en ander iri een aide mcmoire ter kennis gebracht
vars de Indonesische regering. De contacten die daarover rr:et
de Indonc-shche autoriteiten hebben plaatsgevonden hebben tot
dusver nog nk( tot concrete resultaten geleid. Dit denkbeeld
van een dialoog büji't evenwel de aandacht behouden.

Eind maart 1972 heeft ondergetekende een gesprek gehad
met de heer M.inusamu naar aanle'ding van de gebc.urtenisson
die /ich begin maart hadden voorgedaan in de Molukse woon-
wijk te Breda. Hierop volgde enige tijd later een gesprek tussen
de heer Manusa ma en de Minister van Cultuur, Recr.eai.ic en
Maatschappelijk Werk.

Voorts vindt regelmatig overleg plaats tussen het Ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Mo-
lukse belangenorganisatie Badan Pe.isaiuan. De toenmalige
Minister van Cultuur, Recreatie e.i Maatschappelijk Werk heeft
hiervan verslag gedaan in de vercacïering van de vaste Com-
missie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk V.-'c-rk uit de
Tv;e-?(le Ksme-r op 29 maart 1971. De bij die gelegenheid 'ee-
ge7egde regeling van de positie van Molukkers die reeds ge-
ruime tijd in Nederland wonen en niet de Nederlandse nstio-
n.i]'feit be/.itten /'al ?.o spoedig inojj'-'-ijk aan de Kamer worden
nanuebodcn.

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Wei k
het: f t begin juni 197.1 met vertegenwoordigers van de Baci^n
J'ersatnan over tu/w regeling gesproken alsmede over de in-
spiaak van de in Ncdeiland verblijvende Molukkeis in het ten
aanzien van hen te voeren \vo!yijp.sbe*,eid.

Naast dit overleg over de inspraak, dat op ambtelijk niveau
wordt voortgezet, heeft het Ministerie van Cultuur. Recreatie
en Maatschappelijk \Veik in het kader van het beleiü ten a?n-
?-}sn van de Molukse gemeenschappen in Nederland, rcgdnuui»
coutaot met representanten van aisders Molukse organisaties.
Molukse kerken, plaatselijke Molul.se stichtingen en wijk-
raccn.

Zifting l W-1973 11VFFDE KAMER
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Verkiezj-ngspropaganda D '66

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen.

werd op 21-3-71

Op 19-3-7̂  heeft D'66 in verband met de a.s. ver-
kiezingen voor de Z. Molukkers in de woonwijk Oos1
gaarde een propaganda bijeenkomst gehouden. Onder
de aanwezigen bevond zich BANÏÏSAMA. Volgens bron
staat het merendeel van de Z). Molukkers achter he<
kabinet DEN TTÏL, omdat dit kabinet zich uitgespro-
ken heeft voor steun aan de onafhankeli^kheids be-
wegingen. Alhoewel dit kabinet zich niet in posi-
tieve zin heeft uitgelaten over de Z. Molukse on-
afhankelijkheidsstrijd, wordt algemeen verwacht
dat de regering haar standpunt t.z.t. zal wijzige:

301A10
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Persbericht nummer Datum
I 497 12 november 1979
Onderwerp

MINISTER WIEGEL VAN BINNENLANDSE ZAKEN ONTVANGT DELEGATIE VAN DE BADAN PERSATUAN

Vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken, de heer H. Wiegel heeft een
delegatie ontvangen van de Badan Persatuan. Leider van de delegatie was
de heer Ds. S. Metiary, voorzitter van de Badan Persatuan.
Namens de delegatie bood de heer Metiary de minister een aantal resoluties .
aan die op het congres van de Badan Persatuan te Wierden zijn aangenomen.
In zijn toespraak gaf de heer Metiary te kennen dat naar de mening van de
Badan Persatuan 'het regeringsbeleid m.b.t. de "identiteitsbeleving-
onbevredigend is. Immers, de praktijk blijkt niet in overeenstemming te zijn met
de op schrift gestelde beleidsgedachten1.
Ook wilde de heer Metiary niet nalaten op te merken 'dat het subsidiebeleid
van de regering de Badan Persatuan tekort doet'.
In zijn antwoord zei de minister dat het hem veel genoegen doet met de delegatie
van gedachten te kunnen wisselen.
Zoals de delegatie al aangaf kon hij niet nu al reageren op de resoluties
en de punten van kritiek. Hij beloofde echter deze met zijn ambtsgenoten zorgvuldig
te bespreken.
Tenslotte stipuleerde de minister de wederzijdse bereidheid - mocht
de noodzaak zich in de toekomst voordoen - elkaar weer te ontmoeten.
Hij benadrukte dat, hoewel de regering en de Badan Persatuan het niet op alle punten
met elkaar eens zijn, het in een democratie mogelijk moet zijn eikaars overtuiging
te respecteren en met elkaar in gesprek te blijven.

datum 1 4 DEC. 1979

Persbericht



Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr. : 6*

Datum : 1^7-1986

Evaluatie:

Door SVD In te vullen

BO :

Bijl. :

Dlstr.:

ACD 861008 01

datum 07.0KT. Ï985

CO

b. d.

Betreft: B «P» - Modorlandao ovorkoid

Do Badaa Porsattaa koof t op kaar Yiordo Kongros latiaowa, oom
tooliektiag gogovoa op do btkaald» r«a«ltat*a di« g«bo«kt v*rd«m
ia omd*rkaad»liag«a ««t do Kodorlandao Ororkoii.
Ia ooa apoeialo mitgaTo raa kot blad Mariajo wordt allo» aog ooa>
notjoo op ooa rijtjo gosot
lot koagroablad Taa do B.P. «okotst aadoro bijcoador-
kodoa oatront do aektorgroadoa, govoordo eorroopoadoatio, ote*.
Ia ooa apart sekrijYoa raa do BP vordt do "orogold^rogoliag Taa
ƒ 2000.» Jaarlijks TOOF iodoro oz-KMIL'or aador toogoliekt.
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