Inspraakorgaan Zuid-Molukkers
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Van
werd op 19-7-76
vernomen dat de Keiese gemeenschap minder gelukkig
is met de werkwijze van het bestuur van het inspraak
orgaan. Dit bestuur -volgens
allen leden van de
BP- voert besprekingen met CHM zonder ruggespraak
met de leden hetgeen door de Keiezen hoog wordt opgenomen. Voorts zijn zij het niet eens met de zetelverdeling, zij menen recht te hebben op meerdere
zetels. In afwachting van een gesprek met de ministe
van CRM, waarom door hen is verzocht, is aan de drie
Keiese leden van het inspraakorgaan opdracht gegeven
de BP zoveel mogelijk tegen te werken.
Indien het gesprek met de minister niet naar wens
verloopt, overwegen de Keiezen zich uit het inspraak
orgaan terug te trekken.
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Op 2^-2-1978 werd
vernomen:

het volgende

De vier in het inspraakorgaan zitting hebbende ZuidOost -Molukker s (Keiezen) en de vertegenwoordigers van
de organisatie van
,
gaan samenwerken in een oppositie tegen de voorzitter
van het inspraakorgaan, MUAL.
Allereerst gaat men MUAL duidelijk maken dat het afgelopen moet zijn met de interviews, die hij weggeeft als
voorzitter van het inspraakorgaan, terwijl hij de overige
leden in zijn geheel niet raadpleegt.
Als hij dan persé een interview wil geven, dan doet hij
dit maar a titre personnel.
Voorts gaat men vragen of het inspraakorgaan wil gaan
bemiddelen in het zoeken naar wegen om Molukkers, die
willen repatrieren naar Indonesië, van dienst te zijn.
(Het inspraakorgaan behartigt immers de belangen van alle
Molukkers in Nederland.)
De Keiezen en de
-aanhang willen ook voorstellen om over de sociale paragraaf van de Molukkennota
voorlichting te geven in de wijken.
MUAL heeft zich hierover reeds afkeurend uitgelaten.'•
Tenslotte is men tegen het invoeren van Maleise les voor
de jeugd. Liever zou men zien dat het moderne "Bahasa
Indonesia" wordt onderwezen.
Al met al strijdpunten voldoende voor een confrontatie
met MUAL.
Het inspraakorgaan zal binnenkort een aantal nieuwe leden
moeten kiezen, aangezien enige bestaande leden vrijwel
niet meer komen opdagen
Bijlage: Eerste reactie van het inspraakorgaan op de
Molukkennota.
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MOLUKS INSPRAAKORGAAN TELEURGESTELD OVER REGERINGSNOTA

Het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers heeft a&ge^LepeA vrijdag i fair.i
vergaderd over de regeringsnota 'De problematiek van de Molukse '
minderheid in Nederland' en één eerste reactie daarop geformu-1'11
leerd. Het inspraakorgaan is teleurgesteld over de nota en
'
vindt deze in haar aanpak weinig nieuws bieden: hoewel een groot
aantal maatregelen worden aangekondigd onder de vlag van 'behoud van eigen identiteit1, ademt de nota toch opnieuw de geest
van aanpassing.
;
Het Inspraakorgaan had verwacht dat erkenning van gemaakte
fouten - wat positief wordt gewaardeerd •- gevolgd zou zijn door
extra ruimte om het effect van die fouten te bestrijden. Zo had j
het verwacht dat na een gedurende 27 jaar passief en soms ook
actief beleid van afbraa# van de Molukse culturele identiteit,
nu beleidsmaatregelen zouden worden aangekondigd die dia identiteit weer zouden versterken, om daardoor een geëmancipeerd
samen-leven van Nederlanders en Molukkers te bevorderen. In dat
licht treft het het Inspraakorgaan onaangenaam, dat voor veel
Molukkers essentiële waarden - zoals het samenwonen in wijken,
een ook op de Molukse identiteit afgestemd onderwijs - niet of
onvoldoende in het aangekondigde beleid worden gestimuleerd.
Ronduit verbijsterend vindt het Inspraakorgaan de wijze waarop
de regering in de nota de politieke aspiraties van de Zuidmolukkérs benadert. De wens om vrij te zijn in eigen land, om
greep te hebben op eigen leven en gemeenschap, om politiek
een eigen weg te gaan is wezenlijk voor de identiteit van wie
dan ook. Hec Inspraakorgaan meent-dat de regering voorbijgaat
aan de medeverantwoordelijkheid die zij heeft voor de politieke '
positie waarin de Zuidmolukkers momenteel verkeren. De weigerinc j
om de politieke aspiraties van de Zuidmolukkers internationaal
j
onder de aandacht te brengen, laat staan verdergaande stappen 'i
te ondernemen, illustreert dat. Daarmee probeert de regering hef j
Zuidmolukse vraagstuxv^e reduceren tot een binnenlands pr-obleem
met een willekeurige culturele minderheid. De daarop gebaseerde
maatregelen zullen dan ook gedoemd zijn te mislukken, omdat
voorbijgegaan wordt aan het feit, dat Zuidmolukkers geen vrijwillig hierheengekomen immigranten zijn, en een toekomstperspectief (streven naar een vrije RMS) hebben, dat van invloed is
op hun verblijf in Nederland.
Het Inspraakorgaan constateert tenslotte dat zijn eigen positie
in de nota uitgehold wordt; daarmee wordt het enige volledig
Molukse adviesorgaan op dood spoor gezet, juist op 'een moment
dat het mogelijkheden leek te krijgen om een bijdrage te leveren
tot behoud en versterking van de eigen Molukse identiteit,
iets wat de nota zegt na te streven.
Het Inspraakorgaan gaat in de komende maand intensief studeren
op de details ir. de nota. Het ligt in de bedoeling om begin
maart te komen met een eigan rapport, een Inspraaknota, die
zowel aan de regering, als aan de eigen achterban zal worden
aangeboden. Over enkele maanden zal dan een definitief standpunt over de regeringsnota worden geformuleerd.
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Op 3-9-1978 werd
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het

Terzake het inspraakorgaan "nieuwe stijl" dat mogelijk alleer
uit Molukkers zal gaan bestaan en dat de Nederlandse regering
inzake Molukse aangelegenheden zou moeten gaan adviseren,
heeft ir. MANUSAMA uitgelaten dat hij het niet wenselijk
acht°Mat mogelijk ook pro Indonesische Molukkers in dit
orgaan zitting zullen nemen.
T.a.v. voorgaande zou ir. MANUSAMA het voornemen hebben om
bij de Nederlandse regering naar voren te brengen, dat t.b.v,
een "/^correcte" zetelverdeling verkiezingen moeten worden
gehouden onder de Molukkers in Nederland.
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Op donderdag 7 december 19?8 heeft het Inspraakorgaan
Welzijn Molukkers in Pattimura een voorlichtingsbijeenkomst
belegd, dat door een 20-tal Molukkers uit de wijk werd
bijgewoond. Namens het Inspraakorgaan waren aanwezig
Drs. MUAL, Mr.
en
Van de zi'jcTe Van het Inspraakorgaan werd een uiteenzetting
gegeven van de activiteiten. Na een monoloog van ongeveer
een half uur werd MÏÏAL onderbroken door de Molukkers
en
, die verklaarden niets van het
betoog te hebben begrepen en slechts het woord "integratie" hadden onthouden.
Toen MÏÏAL niet ingang op het verzoek van de genoemde
Molukkers om zijn uiteenzetting in begrijpelijke taal
te herhalen, hielden
en
de bijeenkomst voor gezien.
Op vragen van
volgens welk recht de Badan
Persatuan in het Inspraakorgaan het hoge aantal zetels
claimt, kon MUAL geen afdoend antwoord geven.
MUAL verklaarde dat de Badan Persatuan haar zetelaantal
gebaseerd heeft op het aantal leden van de BP. Ten overstaan van
kon MUAL echter niet aangeven
Koe groot he£ aantal leden van de BP is, waarop
MUAL ervan beschuldigde corrupt te zijn.
ter ontstond toen een vinnige discussie tussen MUAL en
, waardoor van verdere voorlichting door het
Inspraakorgaan werd afgezien.
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^De Stichting Bureau Inspraakorgaan Welzijn Molukkers heeft
een subsidieverzoek ingediend voor de aanstelling van een
intermediaire medewerker.
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Het Inspraakorgaan organiseert in de maand november J> studieweekettfen
t.b.v. de Molukse wijkraden. Deze weekenden zullen gehouden worden
op l en 2 nov. in Barchem, op 8 en 9 nov. in Barchem en op 29 en 30
november in Helvoirt (N.Br.).
Tijdens de weekenden zal gesproken worden over
- welzijnsproblematiek
- huisvesting
- lokale inspraak.

Aan het l* weekend werd deelgenomen door 10 wijkraden uit het
Noorden (ca. 30 man), t.w. Zwolle, Rijssen, Bovensmilde, Assen,
Hoogeveen, Almelo, Nijverdal, Deventer, Bathmen en Lunteren.
Afwezig waren: Marum, Groningen, Hoogkerk en Oosterwolde.
Noot; Wierden is ingedeeld bij het volgende weekend.
aanwezig, uit Bovensmilde

Uit Assen was

en
Bovenamilde heeft gepleit voor een meer centrale rol voor de wijkraad, o.m. m.b.t. de stichtingen, die nu vaak te zelfstandig functioneren binnen een wijk, wat mede door toestemming van subsidies
mogelijk is gemaakt.
Het Inspraakorgaan, in de persoon van MUAL, heeft Bovensmilde verzocht ook het 2e weekend aanwezig te willen zijn.
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Aard v. h. stuk:

ad.1: De B.P. is ontstemd over de eigengereidheid van het Inspraakorgaan.
Zo wordt er met het Joint Comraittee gecorrespondeerd zonder voorkennis van de B.P.
vond dat de B.P. eigenlijk wel •
gelijk had, maar de B.P. had het volgens hem veel te druk, terwijl
het Inspraakorgaan de mogelijkheden heeft e.e.a. te doen.
Daarnaast hebben veel leden in beide organisaties zitting. Afgesproken werd, dat het Inspraakorgaan wel mag voortgaan met het werk
als in voorkomende gevallen de Ketua van de B.P. maar wordt ingelicht.
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Betreft: Minderheden-nota.

In Molukse kringen heerst onvrede over de onlangs gepubliceerde Minderheden-nota, vooral ten opzichte van het Molukse
Inspraakorgaan.
Het gedrag van de voorzitter MUAL van het Inspraakorgaan wordt
door de meeste Molukkers vreemd gevonden. Voordat de nota werd
gepubliceerd wilde MUAL het liefst samenwerken met diverse
minderheeden. Nu de nota er is, is MUAL plotseling fel tegen.
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Minderhedennota
De onlangs door het Ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerde Minderhedennota kan in de ogen van de Zuidmolukkers geen
genade vinden. Algemeen is men van mening dat vooral het verloren
gaan van de bijzondere positie van de Molukkers te betreuren valt
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23 april-viering
Ontvangen werd een brief van de BP over de viering van 25 april 198'
(zie bijlage)*
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Samenvatting van de brief van het Zuid Molukse
Eenheidsorgaan aan de Wijkraden / Kampraden
d.d. 20 januari 1984.

In de plenaire vergadering van 1? december 1983 zijn,
behalve de vele kwesties m.b.t. de plannen van de
Nederlandse Regering t.a.v. de Molukkers, vooral 3
hoofdzaken besproken, t.w.:

1.

Het Inspraakorgaan.
De Ned. Begering wilde het inspraakorgaan ontbinden. Teneinde
dat te voorkomen is er door de Voorzitters van alle, in het
inspraakorgaan participerende, organisaties een aktie gevoerd
in de vorm van een dringende oproep aan hun leden zich
Solidair te verklaren met de aktie voor het behoud van het
inspraakorgaan. Besloten is om een brief dan wel een telegram
te versturen aan:
a. De Minister van Binnenlandse Zaken.
b. De Bijzondere Commissie Voor het Minderhedenbeleid:
Tweede Kamer der Staten Generaal.
- De voorzitters van de (genoemde) organisaties hebben
conform(dat besluit) gehandeld.
- De aktie, die begonnen is op 1? december 1983 en zal
lopen tot 30 januari 1984 heeft reeds vruchten afgeworpen (op 6 en 13 februari n.l. zal er een Tweede Kamer
debat worden gehouden m.b.t. deze kwestie).

2.

Herdenkings Comité 25 april 1984.
Benoemd tot leden van het Comité zijn de heren:
- J.A.J. MANUSAMA (AEIE).

r J.J.
ƒ• J. TOMATALA.
- J.J. SIAHAÏA.
- J. ANAKOTTA.

— 2 —

- 2Het Comité zal in nauwe en voortdurende samenwerking met de
leiders en leden van de diverse organisaties, een juist
programma opstellen;
waarin iedereen aan zijn trekken komt. Leiders en hun leden
worden verzocht het Comité alle steun te verlenen.
3.

Herdenking van het 3^ jarig RMS bestaan op 25 april 198*f.
De herdenking van het 3*t jarig RMS bestaan zal plaatsvinden
op woensdag 25 april in Den Haag.
De oproep wordt gedaan om in grote getale naar Den Haag op te
trekken c.q. te komen.
Verzocht wordt aan Werkgevers en scholen om degenen, die
deze nationale (feest)dag mee willen maken daarvoor vrij
te geven.
Gedraag U waardig en ingetogen op deze Nationale dag, opdat
ook anderen (lett.andere volk) dat zullen doen.
De hele organisatie is in handen van Uw leiders.
Deze brief heeft de bedoeling om iedereen op het hart te
drukken alle werkzaamheden in alle rust (waardig) te laten
verlopen.

Afschriften van deze brief zijn verstuurd aan:
- De RMS regering.
- Het inspraakorgaan- De(Mol.) kerken.

Het laatste stuk van de brief handelt over de Secretaris van
de BP - dhr. MUNSTER, die wegens een ondergane zware operatie
in het ziekenhuis ligt.
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BADAN PERSATUAN. (RAJAT MALUKU SELATAN)
SEKERTARIAT URUSAN UMUM

Nomor

= 10/84/K.I.

Lampiran

: tidak.

Pokok

: l. Inspraakorgaan
2. Komite 25 april 1984

- 8AZARSTRAAT 50

2518 AK 's-CRAVENHAGE,
Te| .

3. Peringatan 25 april'84

20 januari 1984.

(070) 45.52.91
_

r

r.>,.,,.„.„
KehadaPan

usia Negara Kita 34
tahun.

Jth. Tuan2 Dewan Wijk/Dewan Kamp
(Pengurus Tjabang Badan Persatuan)
di

N E D E R L A N D

L

J

Tuan2 Pemimpin dan Rajat jang terhormat,
Pusat Pimpinan Badan Persatuan, dalam rapat plenonja jang achir
didalam tahun 1983 kena tanggal 17 december 1983, selain dari banjak2 soal jang dibitjarakan mengenai rentjana2 Pemerintah Belanda
terhadap Kita dan sikap Kita terhadapnja, maka 3 pokok jang diatas
ini ditekan, untuk dikerdjakan dengan sepatutnja, ialah:
1. Inspraakorgaan, jang hendak dibubarkan oleh Pemerintah Belanda,
dengan segera harus diadakan aksi untuk menentangnja, dalam artl, mempertahankan, atas djalan t
Ketua2 dari organisatie2 jang tergabung didalam Inspraakorgaan,
membuat suatu surat "S E R U A N" jang ditudjukan kepada Pemimpin
pemimpin dan Rajat disesetempat, untuk membuat aksi atas djalan
- mengirim surat atau telgram, jang ditudjukan kehadapan,
a. Menteri Dalam Negeri : Postbus 20011,2500 EA 's-Gravenhage.
b. De Bijzondere Commissie voor het Minderhedenbeleid:Tweede
Kamer der Staten Generaal, Postbus 20018,2500 EA 's-Gravenhage
- ketua2 organisatie inipun berbuat sedemikian itu.
- Aksi2 ini sudah harus dikerdjakan mulai dari sekarang, ialah
17 december 1983 hingga selambat-lambatnja tanggal 30 januari
tahun 1984.( sebab pada tanggal 6 dan 13 februari, persoalan
ini mulai dibitjarakan didalam Tweede Kamer),
2. Komite Peringatan 25 april 1984.
Dalam rapat ini, telah dibentuk Komite Peringatan 25 april 1984,
jang terdiri dari Tuan2, jang nama2nja disuratkan dibawah ini:
-

Tuan
Tuan
Tuan
Tuan
Tuan

J.A.J, Manusama- Prinses Wilhelminastraat 60-Moordrecht.
J.J.Souisa - Zuringhof 70 - Tilburg.
J.Tomatala - Jasmijnstraat 13 - Boven-smilde.
J.J.Siahaija - Maldegemstraat 37 - Wierden.
J, Anakotta - Punter 49 - 29 - Lelystad.

Dengan segera Komite ini, akan bersambung langsung dengan Pemimpin-pemimpin dan rajat sesetempat, untuk menjusun sesuatu programa jang tepat menurut maksudnja.- Sangat diharapakn supaja
Pemimpin2 dan Rajat Besetempat,memberikan bantuan sepenuhnja,kepada Komite ini.

•fervoigblad

2.

3. Peringatan usia Negara Kita R,M.S. 34 tahun, pada 25 april
1984 .lang akan datang.
UBia Negara Kita R,M.S 34 tahun, diperingatkan pada waktunja
ialah 25 april, kena hari Rebo dan diperingatkan di Den-Haag.
Ketika ini, patut dirajakan pula dengan sebesar-besarnja.
Dengan tidak me ra sa puas dan tjape, dan lama, band j i ri lab. selalu Kota Den-Haag.
Mintalah dari Madjikan2 dan Sekolah2 supaja mendapat izin
pada hari Nasionalmu Jang bereedjarah itu.
Hormatkan dan Indahkanlah Hari Nasionalmu, eupaja Bangsa lain
dapat menghormatinja pula.
Segala sesuatu ini dapat dikerdjakan, oleh Pemimpin2 sesetempat.
Kiranja isi surat ini mau diperhatikan dan dikerdjakan oleh
Pemimpin2 dan Rajat sesetempat, sebagai suatu tugas dan panggilan jang indah dan mulia padanja.
Achirnja, Kami ut japkan Salam dan Hormat jang patut bagi semua
djua, disertai Salam Kebangsaan Kita jang merdeka,
M E N A !
Tembusan surat dikirim,
Kehadapan,
Pemerintah R.M.S.
Inspraakorgaan,
Geredja2 Kita.

M U R I A !

Badan Persatuan(Rajat Maluku Selatan)
Pusat Pimpinan/Pengurus Harian,

Sekertaris Kita,pt. Munster, sedari bulan december 1983
hingga kini, masih berada didalam kesakitannja, jang agak
berat.- Tetapi oleh sajang Tuhan, kini Kami mendapat kabar,
agak menjenangkan hati, sebab kekasih Kami ini, kesehatannja, mulai kembali perlahan-lahan.
Banjak orang tentu memerlukan tenaga beliau, itupun njata
dalam surat2 dan pertelefon.- Marl kami doalan saudara Kami
ini, supaja kesehatannja mau kembali pula sepenuhnja, jang
menjenangkan seisi rumah-tangganja dan kami sekalian.

Terimakasih.

