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Behoort bij brief no. 13^7.009

Bijlage:

Ex,no.: 7

iSuidmolukse notities

Jaarcongres van de Badan Persatuan

Gedurende het weekend van 13 en 1*f 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.
'i

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

f 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

MANÜSAMA" 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*



ACD /

datum

CO

b.

.léo. /f7

21MOÏ1977

d.

C ( CFO ) nr.:

Aan :

Betreft : Politiek Forum

d.d. 1 8 HOV. 1977

Bijl.:

Uit werd op 28-9-1977 vernomen:

In daerah 3 zouden op 17-9-77 verkiezingen worden
gehouden voor het regionale PF + k leden voor het
landelijk PF. Slechts 1*t personen gaven acte de
présence. Zes candidaten uit Zeeland, die zich onder
voorbehoud candidaat gesteld hadden, waren niet ver-
schenen.
Voorzitter heeft de verkiezing ver-
schoven naar 8 oktober.

De matige belangstelling in dit daerah steekt nog
gunstig af bij de andere twee daerahs, waar in het
geheel nog geen activiteit t.b.v. de PF-verkiezing
is ontwikkeld.
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25NOV.1977

CO

b.

C (CFO )n r . :

Aan : CF

Betren : "Politiek forum",

«Ld. 15

Bijl.:

Op 28.9.1977 werd
gende vernonen.

het vol-

Op zaterdag l? september heeft het daerahbestuur van sector
3 een vergadering belegd omtrent de vorming van een regio-
naal politiek forum. Vertegenwoordigers uit verschillende
wijken waren o.m. aanwezig.

ait Capelle a/d IJssel
n
ii

Krimpen a/d IJssel

Middelburg
n

Culemborg
n

Huizen
n
n
n

De wijken Moordrecht en Vormerveer waren niet vertegenwoor-
digd.
De vergadering bereikte niet het beoogde doel.
Van verschillende zijde kwam er protest tegen de regeling
dat verschillende bestuursleden van de BP, PM en KPK auto-
matisch een plaats in het regionale forum zullen krijgen.
Dit schaadt het noodzakelijke neutrale karakter van een
politiek forum, aldus de kritici.
Gevolg was dat een samenstelling van het regionaal forum
van daerah 3 niet tot stand kon komen. Men wil zich eerst

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

nog eens gaan beraden op de verschillende aspecten. Op 8
oktober zal er een nieuwe vergadering omtrent deze zaken
plaat Bv inden.
N.B. Het politiek forum moet zijn geïnstalleerd voor het

BP-congrea, dat n.a.v. 22 of 29 oktober te Eist zal
worden gehouden.

MP.

301A11
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datum H DEC 19 7 7

CO

b. d.

C ( CFO ) nr.:

Aan :

Betreft : "Politiek forum»

d.d. \ DEC. 1977

Bijl.:

Op 2-11-1977 werd
volgende vernomen:

het

Het reeds geformeerde politiek forum van daerah-3
heeft reeds zijn eerste brief aan MANUSAMA verzonden,
met daarin een 3-tal grieven t.a.v. het opgestelde
concept van het politiek forum.
De klachten zijn o.m.
1. Men wil de zittingsduur van de leden verkorten van
4 tot 2 jaar

2. gU* niet automatisch!) B.P.-leden in het landelijk
forum

3. niet automatisch P.M.-leden in het landelijk politiek
forum.

*U géén registratie van de Zuidmolukse nationaliteit
5« meer inspraak van het forum in het RMS.regeriugsbeleid

Het B.P. congres waarbij de diverse forumleden zouden
worden beëdigd is tot nader orde uitgesteld.

CW.

301A10 - 506622*



ACD

datum UOEC1977

CO

b. d. __

\ DEC. 1977
C ( CFO) nr.:

Aan :

Betreft :

d.d.

"Politiek forum"

Bijl.: 1

Op 20-10-197? werd
volgende vernomen:

het

Uiteindelijk is het Daerah-hoofd, t er toch in
geslaagd een 11-tal kandidaten voor het politiek forum
van Daerah-3 te leveren,

Voor Daerah-3 worden nog k kandidaten gezocht.
Met name Zeeland zal nog iemand naar voren moeten schui-
ven.

301A10 - 506622*



ACD / J/f. */é.
datum 2 8 A P R 1 9 7 8

CO

b. d.

C (CFO ) nr.:

Aan :

Betren :

/ / "• 2 7 AFR. 1978

Verkiezing afd. I BP en regionaal politiek overleg^pr-

Bijl.:

Van werd op
25-1-1978 het navolgende vernomen:

In de Mol. gemeenschap werd door de BP verspreid
de uitslag van de in onderwerp dezes genoemde ver-
kieringen (zie bijlage I).

301A10-729017F-«9



de Kl&nckestr .62
A s g s n .-

Ko. D. A. /OOI
Lampiran: Satu.
Pokok: „Hasil rapat Daerfih I"

t.t.14- januari 1976.

A s s c n, 17 ,1 v; -uc1 r i l S> ?8

Kepsda
Jth.Tuan2 Peninipïn î

Laorah I.
di
seseteinpat.

Tuan2 dan Rsjat jang terhormtit,

Bestir Daerah. I, atas djëlan ini mcnoampaikan, beberapa hasil jang
sudah diperoleh, dalen rapat daersh I., jong diadakan pada tanggal
14 janueri iy?8, bertenpat di v.oonwijk Assen.

Mudah2-an Tuari2 sesudah menerima surat ini dengan hssi!2 jang sudah
diperoleh, dapst siarkan kepada rajat, supaja rajat berketinggian,

dan menjokongnja dsl?n hal nielaksanankan segala sesustu jeng perlu,

berhubung dengan putusan2 jang sudeh diambil, selaku hesi!2 ragat
daerah tersebut.

Sekisnlah ada maksud kami dengan surat ini.
Dan pada achirnja kaai Utjepkan Salsm dan Horraat kaïni, disertai
Salsm Kebangsoan kami jang manis itu;

s r.ama Bosfclr Tiaereh I.

A.Selan.ner .-



B A..D.A y ..P E R. S A T ü A N .-

D A E R A H - I.

Hasil2 rapet Daerah I -.t.t. 14- januari.

bertempat <3i- woonwijk ".ssen.-

Jang hadir.

Rapat Daerah I; 1.1. 14 januari 1̂ 78, bcrtcnpat di v;'onwijk

Assen, jang dihadiri olch utusan^ wijk2: Assen, Boven Smilde,

Marum, Oosterwolde, De Wijert, Hoogkerk, Appingedam, Hoogeveer.

Wierden, Nijverdal dan Roden.

Rapat dipimpin oleh:

Ketua rapat: Pt. A. Salamoer.

'Anggota2 : Pt.2. M. «Imelle dan S. Metiary. '

Ketiga Paduka tuan ini adalah anggota2 Pusat Pimpinan Badan

Persatuan.

Pokok2 rapat;

1. Menjediakan tjalon2 untuk Pusat Pimpinan, jang sudah ada

dikira-kirakan lagi.

2. Membentuk Badsn Perembukan Politik Daerah I.

5- Membentuk Bestir Daerah I.

Sesudah dengan luas J pokok ini diterangkan dan diperbintjangk

maka pada achirnja oleh persetudjuan jang bulat, telah kami

rjendapat'beberapa putusan2 sebagai berikut:

I. Bestir Daerah I.

Teleh terbent-ok, Bestir Daerah I dan tersusun sebagai berikut:

Ketua: Pt. A. Salamoer.

Wakil Ketua:. Pt. M.' (~taell«i

Sekertarisl: Pt. J. Corneille.

Sekertaris II: Pt. Klak diberikan oleh Boven ümilde.

Anggota dari tiap wirjk ditetapkan seorang.
Rfc. .J. Siahaja - vi/ierden, Pt. L«' ê€puse^a - Almelo,
Pt .A. Teterissa - Uijverdal, Pt,. Max TaXiran - Roden

Pt: H. Tahapary. menganbil tenpat untuk sesreïitara untuk wijk

Dewijert dan Hoogkerk.

Dengan adanja Bestir Dserah tersebut, maka persekutuan didalaia

Daerah I. dan segala tugas2 jang harus dikerdjakan k6-iaasing2

Daerah, klak dapat diatur dan disusun dengan lantjar dan terat'

Madah2-ah Pemimpin2 dan Rajat didalan Daerah I, klak menundjuk

kan bantuann.ja jang sepenuhnja.

Mulai pada tanggal 18 januari, segala surat inenjurat ditudrjuks;

ke alamat: De Klenckestrsat 62, Assen. Tel: 05920- 50188.



'.i

II. Badan Ferembukan Politik Daerah I.

Untuk Badsn Fèrenbukan Politik Daerah I, telah berhasil membentt

"kernnja", terdiri seperti dibawah ini:

1. Tueïi H. O. Tuhunury.

2. "
3- "

Assen.
•T.. 'Thenu. Boven Snilde.
E. Teterissa - Nijverdal.

4.

5-
6.

7-
8.

9.

A.J. Warkor. - Opsterwolde.

M. Tauran, ~ Roden.

H. Tahapary. pe Wijert/Groningen.
j, Matitaputty. . Wierden.

R. de Fretes. " »- Assen.

Ch. Soïiilait;. '- Assen.

Maksud "kern" ini diberituk, \mtuk dengan selekas mungkin, nelahir

kan Badan Perenbukan Politik Daerah I jang terdiri i9 orang atau

lebih.
Batas waktu sudah ditentukan ialah: Hingga tanggal 28 januari

1978, audah2-an mereka dapat berhasil seperti jang dihsrap-
'harapkan. Berhubung dengan titik ini jang dianggap penting, maka

sangat diharapksn supaja Perainpin2 seseteinpat didalain Daerah I,

dapat meraberikan bantuan seperlunja, jang diperlukan oleh "kern"

ini. Lagi pula, baiklah "kern" ini dan tugasnja, oleh Pemimpin

sesetempat, Eienal\imkEnR.ja kepada ra j at terlebih Penuda(i).

Kepada ?uaii H. ïahapary, iiberi tugas untuk menghampiri woonwijk
Hoogkerk.

Untuk bersanibungan langsung dengan "kern" ini, dapat ditudjukan

ke alanat:

1. Tuan H.O. Tuhumury - Mngspelstraat 32, Assen. Tel: 05920-5284-

2. Tuan A. Salanoer - De Klenckestraat 101, Assen.Tel: 05920-5208

III. Menjediakan tjalon2 iintuk Pusat Piapinan, jsng sudah ada dan

dikire-kiraksn lagi.

Mengenai pokok ini meriang amat berat dan sukar, tetapi raenurut
putusan iiaka Peninpin2 sesetempat dipertugaskan kenbali untuk

berupaja terhadap meksud ini.

Deaikianlah ada hasi!2 peruridingan Daerah I, 1.1. 14- januari 1978.

TJfssil ini dikirira ke:

1. Badan Fersatuan.

2. Penimpin2 wijk Daerah I.
3» Daerah.2 I dan II.

4-. Kern Pereiabukan Politik

Daerah I.

Assen, 14 januari 1978.
Atas Nana Pemimpin Daerah I.

K e t u

'V



ACD

datum

CO

b.

09MEI1978

C ( CFo)nr.:OJS>| 11

Aan : C

d.d.

0 9 MEI 1978

Betreft '•Politiek forum

Bijl.:

In Assen is kort geleden op verzoek van de wijk-
raad een vergadering geweest waarbij het politiek
forum ter sprake kwam.
Besloten werd dat er voorlopig geen medewerking
aan verleend zou worden, omdat er nog teveel
onduidelijkheid over is.

301A10 - 506622*



ACD /303 6/5
datum Q9MEI1978

CO

b. d.

C (CFO ) nr.:

Aan :

i\. 09 MEM97&

Betreft : Bijeenkomst te Krimpen a/d IJssel t. b. v. de vorming
van het CPF

Bijl.:

Op zaterdag k maart j.l. heeft te Krimpen a/d IJssel
een bijeenkomst plaatsgevonden van het Hoofdbestuur van
de Badan Persatuan met het Kabinet MANUSAMA en de drie
regionale politieke forums. Alle genoemde organen waren
nagenoeg voltallig aanwezig.
De bijeenkomst verliep zier chaotisch.
Tot verbazing van vooral het PF Daerah-3 1>leek namelijk
dat het zeer recentelijk geformeerde forum van Daerah-2
werd aangevoerd door ' uit Eist. Na enig
beraad maakte het bestuur van Daerah-3 in de vergade-
ring bekend dat zij zich niet kunnen verenigen met ge-
noemde - bij hen als pro-Indonesiër bekendstaande -
Molukker.
Er volgde een verhitte discussie van circa k$ uur tussen
vó&r- en tegenstanders (voorstanders o.m.
en enkele leden uit het BP-bestuur), *elke uiteindelijk
resulteerde in het vertrek van .Bij
zijn opstaan bevestigïe laatstgenoemde fiat hij contac-
ten had met de Indonesische Ambaasade, baar dat hij
in hart en nieren een RMS-er was.
Hierna volgde een pauze. (
Na de pauze werd door dominee METURY nogmaals uit de
doeken gedaan, aan de hand van het opgestelde concept,
wat de bedoeling is van de instelling van een politiek
forum. Hij vroeg vervolgens om aan- en opmerköigen van
de drie PF Daerah-besturen op dit conceptK
Daerah-3 bracht middels zijn voorzitter,
de bekende grieven naar
voren. Belangrijkste eis is wel dat zij een verregaande
inspraak in het beleid.- en de besluitvorming van het
Kabinet eisen.
Daerah-1, o.l.v. , .Londerstreepte deze
eisen en liet nogmaals weten dat z*3 net name wilden
dat het forum zich mocht bemoeien met de oriëntatie
op het buitenland en de uit te voeren pressie op de -2-

301A10 - 506622*



Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

Nederlandse politieke partijen.
Daerah-2 liet weten het concept nog niet gelezen te
hebben.
Met name van de kant van het EP-bestuur en het Kabinet
MANTJSAMA kwam veel kritiek op deze zwaarwegende eisen van
de poltieke forums.
Na een zinloze discussie werd uiteindelijk besloten, dat
de forums hun correcties op het concept schriftelijk bij
de Badan Fersatuan kenbaar zouden maken. Deze zullen op-
nieuw worden bestudeerd.
Binnen 2 weken moet er weer een bijeenkomst van het aan-
wezige gezelschap plaatsvinden, teneinde tot een verge-
lijk te komen en de instelling van het Centraal Politiek
forum op 1 april a.s. tijdens een BP-congres doorgang te
laten vinden.

301A11
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ACD /, J

datum 2 2

CO

b. ^

c <CFO > n r - : f^/s^é d-d- 2 2 ME 11978
Aan : C*r*>

Betreft : Politiek Forum-Daerah-III

v v kb&*j
ME11978

_ d. f

Bijl.:

Op 7-3-1978 werd

volgende vernomen:
het

De Zuidmolukkers in Zeeland leveren 6 candidaten
voor het Politiek Forum van Daerah III.
Van hen zijn er k afkomstig uit Middelburg en 2
uit Souburg, t.w. respectievelijk:

De leeftijd van de candidaten ligt rond de 19 a 20
jaar en allen zijn lid van Soul '66.
Hoewel de candidaatstelling een taak voor de wijkraai
is, zijn bovengenoemde candidaten door
uit Souburg geselecteerd en vervolgens als zodanig
voorgesteld aan , die dit voorstel heeft
overgenomen, aldus bron.

is tevens belast (jTrirrtiTi met de be-
geleiding en politieke scholing van bovengenoemd
zestal.

301A10 - 506622*



l lACD / •

30JONI1978

CO

b.

C ( CFO ) nr.:

Aan :

Betren : Reglementen PF Daerah-3

d.d. 5 o -6 -

Bijl.:

Op 22-5-1978 werd
vernomen:

Zie bijlage.

het volgende

301A10-729017F-e9



HUISHOyDELIJKE_REGELEMENTEN_DAERAOII .

Art. I Algemene Bepalingen:

1 . Leden van de Badan Pererabukan Politik daerah III worden geacht zonder
voorbehoud de Zuid-Molukse onafhankeli jkheids proclamatie van
25 april 1930 als enig grondbeginsel te aanvaarden en als zodanig de
verwezenlijking van een vrije Z. -Molukse republiek als eind doel te
beschouwen.

2. Alle aktiviteiten van de leden van de B. P. P. daerah III dienen er op
gericht te zijn het eind doel als omschreven in art. I lid 1 te
realiseren.

3» Alle leden van de B. P. P. daerah III dienen het congres van de Badan
Persatuan als het hoogste gezagsorgaan te erkennen.

Art. II Zittingsduur:

Oe zittingsduur wordt nader bepaald na overleg met de K.N. B. P. P. I,
B. P. P. II en de Putjuk Pirapinan Badan Persatuan. Zodra dit vastgesteld
ie wordt zij opgenomen in het huishoudelijke regelement van de B. P. P.
daerah III.

samenstelling:

Het bestuur bestaat uit:
a) Voorzitter
b ) Vice-voorzitter . . . . . . . . . . , . - . " . . .
c) Secretaris I
c) Secretaris II i

Art. IV Verkiezing bestuur:

De voorzitter wordt gekozen door de 19 leden. De overige bestuursleden
worden eveneens door de 19 leden gezamenlijk gekozen. De overige
bestuursfuncties worden echter door de 't bestuursleden in onderling
overleg bezet.

Art ., _V_Verlies bestuurslidmaatschap :

Het bestuurs lidmaatschap gaat verloren door:
1. Beëindiging lidmaatschap B. P. P. daerah III
2a Lopen van de zittingsduur overeenkomstig art. II

3-1 Vrijwillig aftreden
3.2 Bij vrijwillig aftreden bestaat de verplichting voor het desbetreffend'

bestuurslid dit schriftelijk bij een der overige bestuursleden te
bevestigen.

*». Afzetting tijdens de leden vergadering met een meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen.

5. Overlijden.

Art. VI Taak bestuur:

•>. 1 . De *» bestuursleden hebben automatisch zitting in de B. P. P. centraal
en dienen als zodanig de voorstellen van de B. P. P. daerah III in de
B. P. P. centraal aan de orde te stellen en te verdedigen.

2. De voorzitter is belast met de algemene leiding. Hij leidt tevens de
vergaderingen en verleent zoveel mogelijk het woord in de volgorde
waarin het gevraagd is. De voorzitter kan de beraadslagingen sluiten
indien hij een bepaald onderwerp genoep besproken acht tenzij de
meerderheid van de vergadering daar beswaar tegen maakt.
Bij afwezigheid var. de voorzitter neemt de vice-voorzitter waar en
bij afwezigheid van deze de 1e secretaris.



3* De 1e en 2e secretaris houden zich in onderling overleg en samen-
werking bezig met het schrijven van de notulen van elke vergadering
en zijn verplicht deze naar alle leden toe te sturen. Tevens voeren
zij de correspondentie. Voor de gevoerde correspondentie zijn zij
verplicht 1 (één) copie te houden en een copie ter beschikking van
de voorzitter te stellen.

*». Het bestuur kan besluiten tot het instellen van bepaalde commissies
en ad hoe commissies m.b.t. voor de B.P.P. III belangrijke zaken
en heeft dien aangaande ook de uiteindelijke verantwoordelijkheid
en toezicht.

5» Bestuurs vergaderingen worden op voorstel van de voorzitter of 2
(twee) bestuurleden gehouden.

6. Leden vergaderingen worden gehouden op voorstel van de voorzitter
of 2 (twee) leden.

7. De voorzitter stelt in een eventuele samenspraak met overige leden
de agenda van de te houden vergaderingen vast.

8. Het bestuur is verplicht toezicht te houden op de juiste toepassing
en naleving van de huishoudelijke regelementen en statuten.

9. Het bestuur draagt zorg voor het uitvoeren van alle besluiten door
de vergadering genomen.

1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
2. Bij het staken der stemmen wordt het voorstel verworpen.
3. De mogelijkheid is dan nog wel aanwezig op de eerst volgende

vergadering desbetreffend voorstel wederom aan de orde te stellen.
Maar bij het opnieuw staken der stemmen moet het voorstel als
definitief verworpen worden beschouwd.

4. Bij een stemming dienen tenminste 2/3 deel van de leden aanwezig te
zijn.

5. Bij stemmingen zijn niet geldig:
a) blanco stemmen
b) stembriefjes met overbodige toevoegingen. (Onder overbodige

toevoegingen wordt verstaan een eventuele motivatie van het Ja of
Nee).

c) stemmingen waaraan niet het vereiste aantal leden hebben deelge-
nomen (zie art. VII lid 4).

6. Elk lid kan bij iedere stemming waarbij hij aanwezig is, slechts 1
(één) stem uitbrengen.

7. Afhankelijk van de situatie wordt door de vergadering beslist of er
schriftelijk dan wel mondeling gestemd dient te worden.

8. Een door de vergadering genomen besluit kan alléén teniet gedaan of
gewijzigd worden door een besluit genomen in een leden vergadering
waarbij tenminste 2/3 deel van het aantal leden aanwezig is en met
meerderheid van 2/3 deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Art. VIII Eigen_machtig optreden:

1. Het is de leden ten strengste verboden, om buiten medeweten van het
bestuur, namens de B.P.P. daerah III, met andere instanties,
organisaties dan wel persmedia te corresponderen of óp'enige andere
wijze contacten te hebben.

2. Elk lid is verantwoording schuldig voor diens handelingen betrekking
hebbende op de B.P.P. welke gepleegd zijn buiten medeweten van het
bestuur. '



-
/ ' Art» IX Woordvoerderschap:

' - 1. De voorzitter treedt in alle gevallen op ala woordvoerder van de
B.P.F, daerah III.

2. Verklaringen etc., zoals bedoeld in art. IX lid 1, van de overige
leden zijn niet toegestaan (zie ook art. VIII van het huishoudelijke
regeleraent).

5. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vice- voorzitter op als
woordvoerder.

Art. X Vergader_actiyiteit|

1. De leden zijn verplicht bij de vastgestelde vergaderingen aanwezig
> te zijn.

2. Bij afwezigheid of verhindering zonder geldig excuus, zulks ter
beoordeling secretaris, wordt bij een 3 (drie) maal op één volgend
voorkomen bij wijze van sanctie het verstrekken van de notulen aan
de desbetreffende persoon stop gezet.

Elke vorm van kritiek aangaande de B. P. P. moet door de leden op de
leden vergadering aan de orde gebracht worden.

Art. XII Geheimhouding:

Al dat gene, wat de leden ter kennis komt, omtrent de vertrouwelijke
zaken van B. P. P., behoort streng geheim te blijven en mag nimmer
derden ter ore komen.

Art. XIII Schorsing of royement van leden)

Indien een lid bij herhaling het huishoudelijke regelement dan wel
de statuten overtreedt, zich niet houdt aan gezamenlijk beslissingen
van de B. P. P. daerah III of zich binnen dit orgaan aan wangedrag
schuldig maakt kan het bestuur besluiten dit lid voor bepaalde tijd
te schorsen. Tijdens de duur van de schorsing vervallen alle rechten
die aan het lidmaatschap verbonden zijn.
Indien het wangedrag van de betrokkene, zodanis is, dat een samen-
werking met hem/ haar onmogelijk is, kan de leden vergadering van de
B. P. P. daerah III op voorstel van het bestuur het lidmaatschap
vervallen verklaren. De posities van alle leden kunnen op iedere
vergadering ter duscussie worden gesteld.

Het bestuur beslist in alle gevallen waarin het huishoudelijk
regelement niet voorziet. Leden die het met een dergelijk besluit
niet eens zijn kunnen een beroep doen op de leden vergadering van de
B. P. P. daerah m.
Wijzigingen van dit huishoudelijke regelement kunnen slechts door
goed keuring van de leden vergadering van de B. P. P. daerah III
worden aangebracht met een meerderheid van tenminste 2/3 deel van de
uitgebrachte geldige stemmen. De leden worden geacht de in het huis-
houdelijke regelement vervatte bepalingen te kennen.



datum

CO

13JULI1978

C (CFO ) nr.:

Aan :

Betreft : Politiek forum

d.

d-d

Bijl.:

Op 28-2-1978 werd
het volgende vernomen:

In een vergadering van het politiek forum van
daerah-3 samen met het politiek forum van daerah-1
te Marum, hebben de leden van het forum uit het
Noorden zich achter de standpunten gesteld van
F.F.daerah-3 inzake wijziging van het concept
over de installatie van het centrale politieke
forum (C.P.F.)
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/ y/o. J//
datum 060EC1978

CO

b. d.

C (CFO ) nr:

Aan :

Betreft :

d.d. 6 DEC. ',378

Politiek forum bijeenkomst te Krimpen a.d. IJssel dd.
28-10-78

Bijl.:

Op 28̂ 10-1978 vond in Krimpen a.d. IJssel een vergadering
plaats welke tot doel had het Centraal Politiek Forum (CPF)
definitief van de grond te krijgen. \e bijeenkomst werd bijgewoond door

Het "Hoorden l'd.aerah-1) had geheel verstek laten gaan. Men
-Jileek intern moeilijkheden te hebben over het voorzitter-
schap van . Deze zou veel te laks zijn op-
getreden. Hij zou moeten worden vervangen door

, maar tegen deze te pro-MANUSAMA-Molukker» had men
ook de nodige bedenkingen.
Als vertegenwoordigejs uit het Noorden waren
en ter plekke.
Jr. MANUSAMA was er als lid van de regering en
'gaf blijk van de KPK-interesse in deze vergadering.
Tenslotte was als wijkraadslid van
Krimpen de gastheer van het gezelschap.

Door Ds. METIARY werd de bijeenkomst (met gebed) geopend.
Vervolgens gaf hij een uiteenzetting over de bedoeling van
de vergadering, en refereerde hij naar de vorige vergadering'
die over het CPF reeds waren gehouden. Hij verwees naar de
vergadering van k maart j.l., waarbij aan de drie daerahs
werd verzocht om eventuele aanvullingen te geven op het
door de BP opgesteld concept over het CPF.
Alleen daerah-3 had hierop gereageerd.
Op deze aanvullingen van daerah-3 werd door MANUSAMA in de
vergadering gereageerd. -2
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Vervolgblad nr. _2_ bij C-rapport nr.

Hij had enkele zwaarwegende bezwaren tegen dit concept
Van daerah-3. In het bijzonder over de v&tspraak die
het CPF zou gaan krijgen op het beleid van de regering-HANUl
MA. MANTJSAMA was van mening dat de voorstellen van het
CPF als niet bindend richtsnoer zouden worden beschouwd.
Hiermee kon het bestuur van daerah-3 zich niet verenigen.
Over dit strijdpunt werd dan ook een langdurige en felle
discussie gevoerd.
Men legde zich uiteindelijk neer bij een voorstel van
daerah-2. Dit voorstel hield in dat, wanneer er plannen
door het CPF zouden worden voorgesteldj_hierover ̂ gejjajaen-
lijk jaet het kabinet MANUSAMA zou worden vergaderd.
De uiteindelijke beslissing zou tenslotte worden genomen
door de Kepala negar«. MANUSAMA stond hierop gezien zijn
verantwoording naar het moederland.

Een 2de strijdpunt tijdens de vergadering, was de automa-
tische deelname (volgens het B.P.-concept) van P.M. (in-
middels + SPP) aan het CPF. Zowel daerah-2 als 3 waren
hier fel tegen- Zij vonden dat andere organisaties zoals
bv. GOHEBA, Bevrijdingsfront etc. eveneens dat recht
zouden kunnen opeisen. Behalve dat deze organisaties zich
gepasseerd zouden voelen, zou het wel eens kunnendetekenen
dat ze geheel niet aan het politiek forum wilden deelnemen.
Met name het bestuur van daerah-3 vond jdat dit voorkomen '
moest worden.
Aan deze organisaties en ook aan PM+SPP moet nogmaals
officieel meegedeeld worden dat zij middels de geëigendejf
weg kandidaat leden kunnen krijgen in het CPF.
Na een fel protest van Ds. METIARI «ie zijn SPP-leden
graag in het CPF zag zitten) werd uiteindelijk toch beslo-
ten, dat voor de proeftijd van 1 jaar de PM en SPP leden
géén deelname zullen hebben in het CPF.

Ondanks de vele problemen werdf tenslotte besloten (op
aandrang van MANUSAMA) tot een snelle installering van het
CPF.
Binnen 3 weken zullen de daerahhoofden een brief van de
B.P. krijgen toegezonden met het verzoek om alle namen van
het daerah-forum plus de namen voor het CPF op te geven.
Het CPF zal officieus eind november kunnen gaan fungeren.
Het zal bestaan uit 17 leden; k leden van elke daerah plus
5 BP-bestuursleden. Over de functieverdeling zal nog worden
gestemd. De datum van de officiële installatie zal binnen-
kort worden bekend gemaakt. De installatie vindt plaats in
Krimpen a.d. IJssel. Pas na 1 jaar functioneren zal men de
eed moeten afleggen. Deze proeftijd hebben de daerahbestuur
leden bedongen, omdat zij eerst willen zien hoe de samen-
werking met MANUSAMA uitpakt.
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ACD

datum 24 JAN. 1979

CO

b. — d.

c ( CFO > nr:

Aan :

Betreft

d.d.
h J "'. i973

: Politiek overlegorgaan Afd. I

Bijl.:

Op 29.11.1978 werd
het navolgende vernomen:

De leden van het politiek overlegorgaan afd. I zijn
zeer ontstemd, omdat tot op heden geen verslag werd
uitgebracht van de bijeenkomst in Krimpen.
Zij hebben SALAMUR verzocht dit spoedig te doen»

HV
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datum 24 JAN. 1979

CO

b. d.

C ( CFO ) nr.: ^r^ \ (̂

Aan : CFB

Betreft : Politiek Forum

d.d.2 * JA::. '279

Bijl.:

Op 18-12-1978 werd
vernomen:

het volgende

Het Politiek Forum, waarvan reeds geruime tijd sprake
is, is nog steeds niet voltallig geformeerd.
Weliswaar zijn de Daerahs ï en TjT nu compleet (ieder
19 personen), maar Daerah II bo&aat nog slechts uit
eirca 1*t man.
Het probleem in Daerah II is geweest, dat een van hun
candidaten, die op de nominatie stond om tevens voor-
zitter te worden, door de groep Zeeland, in Daerah III,
niet acceptabel werd geacht, omdat deze persoon van pro-
RI-sympathieën beschuldigd werd. Daerah III vormde in
deze êên blok en stelde de eis dat genoemd persoon niet
in het politiek forum opgenomen zou worden, omdat zij
anders allen uit zouden treden. De man werd niet be-
noemd.
Een ander probleem deed zich voor t.a.v. het centraal or-
gaan van het politiek forum. Dit zou bestaan uit 1?
leden, t.w. k personen uit elk van de $ Daerahs, aange-»
vuld met k leden van Pemuda Masjarakat en 1 BP-lid.
Ook in dit geval leverde de groep Zeeland weer commentaar,
door te stellen dat de deelname van de Pemuda Masjarakat
in het centraal orgaan op onoverkomelijke bezwaren stuit-
ten. Wanneer FM hierin zitting zou nemen, dan konden de
SPP-RMS, Sou '66, GOHEBA, alsmede alle andere bestaande
organisaties daar met evenveel recht aanspraak op maken.
Uiteindelijk werd besloten om de k plaatsen die in
eerste instantie aan de PM waren vergeven, over te heve-
len naar de BP, zodat BP met 5 leden zitting neemt in
het centraal orgaan.

Verder bestaat er nog. feet hete hangijzer van het veto-
recht van MANUSAMA. Het bezwaar daartegen is, dat de •
inspraak in het beleid van de regering MANUSAMA door
dit veto-recht zeer beperkt kan worden. De mogelijkheid
is nu geopperd om een aparte onafhankelijke commissie in

-2-
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het leven te roepen die in het geval dat van het veto-
recht gebruik gemaakt wordt, e.e.a. aan een nadere
bestudering zal onderwerpen.

301A11
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IV. Het Politiek Forum.

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



datum 2'l MRT.1979

CO

b. d.

C ( CFO ) nr.:
Aan :

Betreft : poiitiek Overleg Orgaan Afd. I

Bijl.:

Op 6-2-1979 werd
vernomen:

het navolgende

Nieuwe candidaten voor het P.OO/Afd. I, zijn:

Hoogeveen :

Groningen :

Hoogkerk :

Delfzijl :
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ACD

datum 2 2 M R T . 1 9 7 9

CO

b. d. __

C(CFO )nr:

Aan :

Betreft :

d.d.

CF
l 2 1979

"Pleno Badan Persatuan.11

Bijl.:

Op zaterdag 3 februari 1979 heeft het bestuur van de Badan
Persatuan vergaderd over het installeren van hetTolïtiek
forum en de activiteiten van de stuurgroep HMS.
Ten aanzien van het politiek forum werd (voor de zoveelste
keer) beslist dat het forum niet zonder de aanwezigheid van
daerah-1 ('t Noorden) zal worden geïnstalleerd,
Het Badan Persatuan bestuur heeft en '.
aangewezen om vertegenwoordigers in hun district te zoeken.
Door het Badan Persatuan bestuur, het Inspraakorgaan en het
kabinet MANUSAMA zullen voorlichtingsdagen worden georgani-
seerd.
De voorlichting, die zal plaatsvinden op resp. 3 maart in
Oostgaarde, 10 maart in Wierden en l? of 2.k maart in Breda
of Hatert, heeft tot doel het volle inzicht te geven in de
ontplooide activiteiten.
Met name de activiteiten van de stuurgroep (o.l.v. Ds.
METIARY) zullen worden uiteengezet.
T.b.v. deze activiteiten is veel geld nodig en aangezien
MANUSAMA heeft geweigerd het F.N. beschikbaar te stellen aan
de stuurgroep, wil het B.P. bestuur d.m.v. een voorlichtingS'
campagne trachten een geldinzamelingsaktie van de grond te
krijgen.
Het ingezamelde geld zal ondermeer worden aangewend om een
kantoor voor van de GfbV in Den Haag te financieren.
De voorlichtingsdagen zullen toegankelijk zijn voor alle in-
gezetenen uit de wijk.

MP.
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ACD

datum <L U Mi'il. 'l 'J / 9

CO

b. d.

O APR, 1979
C(CFO)nr : /- Y / ( O O 1 d.d.

Aan :

Betreft : fi.P.-voorlichtingsdagen dd. 3 en 10 maart 1979

Bijl.:

Op 12-3-1979 werd
vernomen:

het volgende

Op 3 maart vond in Moordrecht de bijeenkomst voor daerah-3
plaats.
De bijeenkomst voor het Noorden zou aanvankelijk op 10 maart
in Wierden plaatsvinden, maar werd door ds. MBTIARY een
week tevoren naar Assen verplaatst.
Op beide dagen werd in hoofdzaak dezelfde materie behandeld

Er werd geen duidelijke informatie verschaft
over de buitenlandse plannen en activiteiten van zowel de
Badan Persatuan als de regering MANÏÏSAMA

De stuurgroep RMS o.l.v. ds. METIABY zal in april van dit
jaar haar eerste stappen in het buitenland ondernemen.
Hiervoor is echter veel geld nodig. Het Fonds Nasional is nie
toereikend genoeg om de activiteiten van de stuurgroep te
financieren. Ds. HETIARY verklaarde dp de bijeenkomst dat het
aantal contributanten van het Fo"hds Nasional tot beneden de
1000 leden was gedaald.
Het Badan Persatuan bestuur stelde daarom voor om in 1979 een
ƒ 250,- actie te starten. Het beschikbaar komende geld zal
worden aangewend om de stuurgroep activiteiten te financieren
Door de aanwezigen werd veel kritiek geuit op de handelwijze
van de Molukse top voor zover het buitenlandse activiteiten
betreft. Men verweet met name MANUSAMA dat hij dit jaar en
het afgelopen jaar diverse malen bepaalde Molukkers naar
de Verenigde Staten en Engeland heeft gestuurd, terwijl het
volk daarover nooit iets te horen krijgt.
Ook op de bijeenkomst in Moordrecht wilde MANUSAMA hierover
geen informatie verstrekken.

Tijdens beide voorlichtingsdagen werden er dTiverse vragen
gesteld over de reis van "Kolonel" TAHAPARY naar Indonesië.
Met name in het Noorden heeft men veel kritiek op het optrede
van de "kolonel".
MANUSAMA liet weten dat hij TAHAPAKY geen toestemming had -2-
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gegeven om naar Indonesië te vertrekken; toch hield hij
de hand boven het hoofd. "Wellicht verricht hij in Indonesië
toch iets positiefs", verdedigde MANUSAMA.
Op de beschuldigingen dat TAHAPARY voor de Indonesiërs zou
werken, wilde de Kepala Negara niet ingaan. Deze zaak wil hi
eerst zorgvuldig onderzoeken.
Eet hoofdbestuur van de Badan Persatuan bij monde van Ds.
METIARY heeft zich geheel van de affaire TAHAPARY gedis-
tancieerd. Zij vindt dit een aangelegenheid van het kabinet
MANUSAMA.
Noot: De beschuldigingen van de pro-RI-gezindheid van

TAHAPARY werden naar voren gebracht door
uit Krimpen a.d. IJssel.
Deze openbaarde tijdens de bijeenkomst in Assen op fel
Ie wijze dat er een geheime bijeenkomst had plaats-
gevonden in Capelle a.d. IJssel tussen leden van de
SMM en het kabinet MANUSAMA. De SMM-leden zouden
MANUSAMA bewijzen hebben overhandigd betreffende de
verradersrol van TAHAPARY.

T.a.v. het Politiek Forum werd bekend dat daerah-1 (het Noor
den) nu ook een bestuur heeft gevormd. Vooral is
hier debet aan geweest.
De mogelijkheid bestaat nu dat het landelijk Politiek Forum
vóór 25 april wordt geïnstalleerd.

Over de gewanste relatie wijkraad-stichtingsbestuur in de
verschillende wijken wordt door het Badan Persatuan bestuur
diverse adviezen gegeven

De bijeenkomst in Assen was vooraf gegaan door baldadigheden
van Molukse jongeren uit Assen. Verschillende huizen waren
beklad met anti-BP. leuzen. Ook het huis van METIAHY had
een beurt gehad.
Men heeft sterke vermoedens dat de jongeren van
schuldig zijn aan deze wandaden.

uit Almelo heeft tijdens de voorlichtingsdag
HETIARY laten weten, 3e indruk te hebben dat de dominee
weinig vat meer had op de jeugd uit zijn wijk.
METIARY heeft dit min of meer bevestigd tegenover de aan-
wezigen.

vond het opvallend dat de bijeenkomst in Assen door
zoveel Molukkers uit Bovensmilde werd bijgewoond.

De voorlichtingsbijeenkomst voor daerah-2 zal op 1? maart
in Hatert plaatsvinden.
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ACD /.

datum

CO

b. d.

C ( CFO )

Aan

Betreft

d.d. 2 3 ME! 1979

BADAN PEEUMBUKAN POLITIEK (Politiek Overleg
Orgaan)

Bijl.:

Van
vernomen.

werd het navolgende

Het in vergadering bijeenkomen van de J> afdelingen B.P.P.
wordt benadrukt door het trainerend optreden van ds. METIARY
die hierin wordt bijgestaan door .
S.e.a. heeft ook als gevolg dat het centraal BPP-orgaan nog
niet is geïnstalleerd en dit waarschijnlijk ook niet zal
gebeuren tijdens de 25 april herdenking.

De afd. I B.P.P. heeft eenstemmig besloten ( en zal hiervan
niet afwijken) van de regering MANUSAMA te eisen dat TAHAPARY
uit de RMS beweging wordt verwijderd Oa.a.v. gebleken meie-
werking aan R.I.). ^ '
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ACD .4/4
datum 'j :. ' _,^

CO

b.

C(CFO )nr.: ƒ f/ttf/'T d.d.

Aan : OF

Betreft : Centraal Politiek Forum. C"

1 3 SEP. 1979

f

Bijl.:

Op 19.7.1979 werd
vernomen.

het volgende

Op 9 juni jl. is in Capelle a/d IJssel het Centraal Politiek
Forum (̂ CPF) beëdigd.
Het CPF ia als volgt geformeerd:

Ma de beëindiging werd door het CPF vergaderd. Afgesproken
werd dat op 15 juni a.s. in het gebouw van de stichting
Muhabbat in de J.W. Frisostraat te Utrecht opnieuw bijeen ge-
komen zal worden.

De volgende punten zullen aan de orde komen:
a), de taak van het CPF m.b.t. de Molukse "regering";
b), het eventueel toenadering zoeken tot andere Molukse orga-

nisaties;
c), de voorlichting naar de Molukse gemeenschap;
d), eventuele activiteiten gericht op het buitenland.

MP.
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ACD

datum

CO

b.

31 O K I W 9

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

Aan :

Betreft :Badan Perembukan Politiek

OKT. «W

Bijl. :

nr -̂10-1979

Info:II

het volgende vernomen:

Onderling zijn de drie BPP-afdelingen het oneens over het werkcon-
cept dat enige tijd geleden werd opgesteld.
Ook binnen de afd. afzonderlijk heersen jieningsverschillen onder
de leden.
In afd. I heeft dit ertoe geleid dat J en zich
hebben teruggetrokken.

501A10-819172F



ACD /ff* f'f
datum (J / H ij K 'l J? 9

CO

b.

C( CFO )nr. :

Aan : CFB

Betreft : &<?

Byl. :

d.d.:
7KÜVT1979

Info: II

Op werd

het volgende vernomen:
Op 5 oktober 1979 belegde^ het bestuur van het Politiek Forum
(BPP) met de 3 daerah-besturen een vergadering.
Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:
1. Verkiezing algemeen voorzitter
2. TJANDU
3.
**. Statuten

Punt vier is in verband met tijdgebrek niet besprokj&n. Wellicht zal
het op 13 oktober te HaterA aan de orde komen.
Punt 1. Na de schermutseling rond de benoeming van als alge-
meen voorzitter was besloten om via democratische weg een voorzitter
te kiezen. Van de ca. 18 stemmen kreeg er slechts twee; de
overige stemmen gingen naar
Vervolgens werd gesproken over de problemen rond de stichting "Tjandu"
te Utrecht. Over het algemeen was men het er mee eens, dat de hou-
ding van de heer te autoritair was.
De z.g.n. veldwerkers hebben hoegenaamd geen deelname aan de tot-
standkoming van de verschillende beslissingen. Men wil dan ook meer
inspraak over het te voeren beleid en de specifieke problemen op
ieders werkterrein. Het BPP-bestuur besloot geen standpunt in deze
in te nemen. Wel zal men aanbieden om een bemiddelende rol te spe-
len met name omdat dat in het belang werd geacht van de voslaafden.
Zo ergerden zich enkele bestuursleden aan het feit, dat Tjandu in-
middels weer k nieuwe veldwerkers had aangenomen, nota bene mensen,
die bij de selectie waren afgevallen.
Het BPP-bestuur vreest dan ook in de toekomst te maken te krijgen
met 2-keus veldwerkers.
Op 10 oktober had men reeds een brief naar het Tjandu-bestuur
gezonden. Het concrete doel, dat men zich stelde, was om allereerst
het kort geding, wat de veldwerkers het Tjandu-bestuur aanspannen,
enige tijd te doen uitstellen.

-2-
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Punt 3» had onlangs een rondschrijven naar de
diverse Molukse organisaties gezonden met het verzoek aan
iedereen zich ervoor in te spannen dat hij door de
Nederlandse overheid erkent zal worden als politiek vluch-
teling.
Daerah-2 had op dit verzoek nogal lauw gereageerd.
Daerah-1 was natuurlijk enthousiast en Daerah-3 bij monde
van was dadelijk bereid e.e.a. te organi-
seren, had in zijn rondschrijven geen activi-
teiten voorgesteld.
Met name wilde, alvorens zich volledig
voor een dergelijk doel in te spannen» meer van fs
verleden weten.
Zij had verklaard, dat sinds zijn komst alleen maar chaos
in het Noorden heerstte en hij zou naar haar mening
eerst maar eens met nadere informatie over de brug moeten
komen over zijn verblijf in Indonesië en over zijn
vlucht naar Nederland. Verder zou voornemens zijn
aan de Min. van Justitie een brief te zenden, waarin
hij het door Nederland aan over te gaan onrecht
uiteen zet.
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'• /

datum o6 DEC. 1979

CO

d. <•

C( CFO )nr.

Aan

Betreft

d.d. : 6 DEC. 1979 Info:

CFB

BPP vergadering te Moordrecht

Bijl. :

Op. werd

het volgende vernomen:

/'in

Op 3 november 1979 vond te Moordrecht een vergadering plaats
van de BPP daerah-bestuursleden en - leden.
Allereerst werd het centraal bestuur va6_tge*̂ feld:
voorzitter :
vice-voorzitteBjj
Ie secretaris :
2ë secretaris :
penningmeester^:
Besloten werd op l december a.s. weer bijeen te komen. Momenteel
zijn de verschillende daerah-besturen samengesteld en zal men tot
l december tijd hebben om het vereiste ledental van 19 per daerah
vol te maken. Per daerah zal dan schriftelijk de organisatie

volledig bij het Centraal Bestuur moeten worden
ingediend.Voorts werd over de organisatie van het komende
bestuur in 1980 gesproken. De BPP zal zoveel mogelijk een positieve
inbreng hebben bij het tot stand komen van het programma.
Per daerah zullei/~de verschillende Molukse gemeenschappen de
acties worden gecoördineerd. Aangezien hiermee onkosten, zoals
reiskosten, zijn gemoeid, zal de penningmeester de beschikking
krijgen over een eigen kas. Het geld zal, naar verluidt, worden
beschikbaar gesteld uit de kas van het Fonds Nationaal» Br zou
reeds ƒ 2.500,— zijn overgemaakt. Tijdens de rondvraag werd
geopperd om andere Molukse organisaties bij de voorbereiding te
betrekken.
Daarbij vielen de namen van Pemuda Masjarakat en de Stuurgroep.
(Pemuda 20 mei was niet aangehaald).
Als motivering zou gelden, dat beide groepen contacten in het
buitenland bezaten: P.M. in New York en de Stuurgroep
via de "Gesellschaft fïïr Bedrohte Völker" van in
Oost-Europa, voornamelijk in Polen.

- 2 -
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Van de zijde van werd gesteld, dat mede-
werking altijd op prijs moet worden gesteld, doch dat men
voorzichtig dient te zijn en dat niet de Molukse zaak
wordt misbruikt voor het eigen doel, zoals b.v. Fretelin
eens trachtte»
Ben beslissing hieromtrent kon nog niet worden genomen»
daar op 15 december het bestuurscomite, de verschillende
subcommissies, Ds.METIAHY, MANUSAMA en de BPP-besturen
bijeen zullen komen. Dan zal de totale organisatie en het
programma, althans op papier rond moeten zijn.

2-12-1979
HV
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{S
datum 2 9 A P R . 1 3 G O

CO

Bijl. :

C(CFO )nr.:

Aan : CPB

Betreft : Vergadering Daerah-I

d.d. : 29 APP,1980

Op. werd

Info: 5

het volgende vernomen:

Op 16 februari 1980 werd er door het bestuur van Daerah-I
een vergadering gehouden in hefbntspanaingslokaal in de woon-
wijk Vierden.
Tot de aanwezigen behoorden:
Ds. METIAKY - voorz. BP

301A10-B19172F



H
1 524 6

datum

CO

C( CFO)nr.:

Aan :

Betreft : Stien SOPACÜA

d« d • : DEG. f980 Info: II

Bijl.:

nr 26-11-1Q80 werd

het volgende vernomen:

heeft een brief doen uitgaan aan de BPP-leden afd.
I waarin zij opwekt de BPP-bijeenkomst op 30-11-1980 Bazarstraat
Den Haag (aanvang 14.00 uur) bij te wonen. Op deze bijeenkomst
zal dan ook het doel bekend gemaakt worden van de voorgenomen bij-
eenkomsten op 6- en 13-12-1980 te Krimpen.

301A10-019246F



NAAM EN ADRES

Zuid-Moluks Politiek Forum

"B.P.P. - R.M.S."

Vijverlaan 112

Krimpen a/d IJssel

Telefoon: 01807 - 12558

fi1566486

Secretariaat Daerah I : Nj/Mej

II : Nj/Mej

III :

M.M.Sopacua
Emmasingel 19a
Groningen
Tel.: 050-131624

S.Sahertian
Arenstraat 36
Gennep
Tel. :

Tuan/Dhr G.Tonikoe
Vijverlaan 112
Krimpen a/d IJssel
Tel.: 01807-12558

STATUTEN:

Het orgaan draagt de naam: Badan Peremboekan Politiek (B.P.P.) R.M.S.

Het orgaan is opgericht d.d. 9 juni 1979 voor onbepaalde duur en heeft

haar secretariaat te Krimpen a/d IJssel.

De B.P.P. komt voort uit de op het buitengewoon Congres van de B.P. van

4 juni 1977 aangenomen Resolutie, dat als volgt luidt:

"Is van oordeel dat de Zuidmolukse leiding zich er ernstig op moet beraden

personen, groepen en organisaties, zodanig in beleid en besluitvorming

te betrekken/ dat eenzijdig en eigenmachtig optreden en wilsoplegging

zo goed mogelijk wordt voorkomen."

Op grond van bovengenoemde resolutie is de B.P.P. R.M.S. een formeel en

officieel orgaan dat met de regering samenwerkt ter optimalisering van

de strijd.



SAMENSTELLING

Bij de concretisering van deze resolutie is men uitgegaan van een

centraal landelijk forum, genaamd de Badan Peremboekan Politiek centraal.

Daarnaast bestaan er op regionaal niveau 3 rayons gebaseerd op de ook voor

de Badan Persatoean geldende indeling, te weten:

Badan Peremboekan Politiek daerah I, II, III. Elk van deze rayons bestaat

uit 19 personen, waaronder 4 personen die afgevaardigd worden naar het

centraal forum. Zij vormen tevens het bestuur van de Badan Peremboekan Politiek

in hun daerah.

Alle afgevaardigden vormen samen met de 4 afgevaardigden van de Badan

Persatoean de Badan Peremboekan Politiek Centraal.

ALGEMENE BEPALINGEN

a. Het forum heeft als grondbeginsel de R.M.S.-proclamatie op 25-4-1950.

b. De B.P.P. R.M.S. erkent het congres van de B.P. als het hoogste gezags-

orgaan .

DOELSTELLING

a. Het streven naar erkenning van de R.M.S. op internationaal niveau.

b. Het beleid van de R.M.S.-regering ten aanzien van de R.M.S.-strijd

zodanig te beïnvloeden, dat het Molukse volk erbij betrokken wordt.

c. Het geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de regering.

d. Het geeft voorlichting aan de regering middels adviezen, voorstellen en

aanbevelingen.

e. Het voorkomen van eenzijding en eigenmachtig optreden van de regering,

overeenkomstig de resolutie, aangenomen' op het B.P. congres d.d. '4-6-1977.

f. Bijdrage leveren tot optimalisering van de strijd.

g. Geldmiddelen - F.N.



MIDDELEN

a. Het forum tracht haar doel te beriken met alle middelen, in overeenstemming

met haar doelstelling.

LIDMAATSCHAP

Leden van het forum zijn personen van Molukse origine.

Beëindiging van het lidmaatschap:

Voor leden gaat het lidmaatschap verloren door:

overlijden of opzegging.

Opzegging geschiedt in overleg met B.P.P. centraal.



ACD 1^1 H8

datum 16 ME! 1980

CO

d.

C( CFO)nr.:

Aan : CFB

Betreft : Politiek Forunu

d.d.: \ Info:

Bijl. :

21..*f-.1980 werd

het volgende vernomen:

Tussen het Politiek Forum en de Kepala Negara, Ir.MAÏWSAMA,
zijn de nodige problemen gerezen die hebben geleid tot een
"keiharde woordenstrijd" en waarover het laatste woord nog
niet gesproken is.
Ook schriftelijk is hier het e.e.a* over te doen geweest in
brieven van het Politiek Forum aan Manusama v.v.

MANUSAMA heeft in een schrijven toegezegd na 25 april hierop
terug te komen en terwille van "het gezicht naar buiten toe"
heeft het P.F. daarmee ingestemd»

Een aantal punten die door het P.F. naar voren zijn gebracht:
- MANUSAMA moet schriftelijk bekend maken wie zijn plaats-
vervanger is/wordt (Je kan morgan wel "kapot"zijn
N.B. niet "dood")

- M. is nu in feite de regering zelf.
We moeten af van een president -in-ballingschap en overgaan
naar een soort 3-mansschap»

- M. moet opening van zaken geven m«b.t* , en
•

- M. moet een minister van Buitenlandse Zaken benomen»
De stuurgroep ( , , ) moet opstappen.
Het P.F. wil daar niets meer mee te maken hebben en er zelft
niet meer mee praten»

- M» mag geen interviews meer aan de pers geven, dat moet
de desbetreffende minister doen.

- M. mag niet langer optreden als een soort pion van Van A6T
en WIEGEL. (Hij lijkt nu soms wel een loopjongen).

- Er moet een raad komen die optreedt bij geschillen tussen
het Politiek Forum en de Kepala Negara/Kabinet.
Deze raad kan onder preaesidium van de Kepala Negara gaan
werken, maar deze heeft dan geen stemrecht.

- De structuur van de Badan Persatuan moet woréen veranderd
en aangepast zodra de "groep" is toegetreden.

- Het volk moet "rijper" worden gemaakt.
Het volk is ziek. MANUSAMA: Daar heb ik niets van gemerkt.
P.F.: Dan bent U zelf ziek of te oud om dat in te zien»

-1-
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Vervolgblad nr. 1 bij C-rapport nr.

- De Suara Maluku moet op andere, meer Molukse wijze worden
gepresenteerd*

- Het P.F. oefent zware druk op MANUSAMA uit om de contacten
met de Nederlanders te verbreken. Niet alleen B.P.-Neder-
landse Regering, maar ook het L.A.C, en D.D.E.T.
Het P.F. eist tijdens de eigen feestdagen (25 april b.v.)
eigen sprekers en geen mensen van het L.A.C, of D.D.E.T,

MANUSAMA was tégen dit laatste punt (wat niet betekent dat
hij vèdr de andere punten is), waarop het P.F. is gaan eisen,
Het P.F. benadrukt daarbij om, na 30 jaar, nu een realiteit
onder ogen te zien.
Het plan om eigenlijk aan de Politieke dag op 19 april niet
mee te doen heeft men laten varen. Men is aanwezig, ook op
de 25e april. In een schrijven aan MANÏÏSAMA en de B.P. is
evenwel gesteld dat dit onder protest gebeurt en dat in de
huidige vorm de laatste keer is. Het P.F. zal ook niet op
het podium komen.

Noot: was van oordeel, dat MANUSAMA e.e.a. ditmaal
niet naast zich neer kan leggen.
Het P.F. is een lichaam dat naast en niet onder
MANUSAMA optreedt.
De leden zijn gekozen door- en spreken namens de
gemeenschap.
Eventueeel kunnen zij zelf een speodcongres samen-
roepen.
Zij hebben recht op inspraak en zij hebben tegen
MANUSAMA niet voor niets gezegd:
"De R.M.S. is geen ideaal, maar een historische re-
aliteit".

301A11



ACD / y* /J*.
datum 1 2 JlliH ' 1 ' j i i Ü

CO

Bijl. :

C(CFO )„r.: d.d.,

:CFB

Betreft -.Vergadering Politiek Forum

Info:1

Op werd

het volgende vernomen:

Op 15 mei 1980 is de vergadering van Het voltallige Politiek Foru
gehouden ten huize van • In eerste instantie zou de
vergadering plaatsvinden in het kerkgebouw te utrecht, doch om
onbekende reden kon het daar geen doorgang vinden. Het doel
van de bijeenkomst was om het afgelopen jaar van het Politiek
Forum te evalueren.
Toen het Politiek Forum werd geïnstalleerd, is vastgesteld dat
het een soort proeftijd van één jaar zou krijgen, waarna de
balans zou worden opgemaakt. Hen was het er grotendeel over eens,
dat er in het afgelopen jaar geen duidelijke activiteiten waren
ontplooid. Er is veel kritiek geuit door verschillende personen
op allerlei kwesties binnen de Molukse gemeenschap; er is even-
eens veel vergaderd, doch concrete zaken zijn daar niet uit
voortgevloeid. Vooral kreeg veel kritiek te ver-
werken. Hij had zelf veel kritiek laten horen, maar was nooit
met opbouwende voorstellen gekomen.
Tenslotte is besloten onf MANÏÏ2AMA en de Badan Persatuan te ver-
zoeken de proeftijd met een jaar te verlengen. Wel zal in een
gezamenlijk gesprek concrete afspraken moeten worden gemaakt
en een program worden opgesteld, wat in het komende jaar tot
stand gebracht dient te worden. Verder zal niet steeds kritiek
worden geuit op het beleid en zal men bij verschil van mening,
zowel onder elkaar als ten opzichte van de BP, niet onmiddellijk
het bijltje er bij neergooien.

501A10-819172F



ACD 1 5 1 4 9 1 4
datumC3 L-'l P?; u

CO

d.

C( CFO )nr.

Aan

Betreft

d.d.: 7 OKT. W Info:

CFB

B.P.P.

Bijl.:

Op. 28.8.1980 werd

het volgende vernomen:

Volgens enkele leden van Daerah III van de B.P.P., heeft
de daerah het besluit genomen om zich op het a.s.
B.P.-congres uit de B.P.P. terug te trekken.
Als reden daarvoor wordt opgegeven:

a) MANUSAMA hééft het initiatief genomen om de B.P.P.
op te richten, maar verdere heeft hij daar niet veel
aan gedaan. De B.P.P. krijgt daardoor onvoldoende
ruimte om de vleugels uit te slaan.

b) Twee weken geleden was de B.P.P. nog niet geïnformeerd
over het a.s. Tribunaal. De Stuurgroep en enkele anderen
waren al wel van e.e.a. op de hoogte gebracht.

.̂9.1980
29.9.1980

301A10-919260F



ACD

datum

CO

1528357
16 JAN.1981

d.

C(CFO )nr.: f

Aan : CPB

Betreft : BPP-Capelle

d.d.
Info:3

Bijl. :

Op 1-12-l9fln werd

het volgende vernomen:

De Algemene Ledenvergadering van de BPP, die op 30 november
was gepland is niet doorgegaan.
Als reden werd genoemd, de drukke bezigheden van de voorzitter,

Noot: Het betrof hier een bezetting van het kantoor van de wo-
ningstichting door een 1^-tal oudere Molukkers. Hun klach-
ten over de verwarming van de woningen werden later te-
recht verklaard door B&W van Capelle.

De bezetting had overigens een goedaardig karakter. Politie-
mensen die poolshoogte kwamen nemen werden getrakteerd
op koffie en oude KNIL-verhal en en kwamê 1 s avonds weer
terug om nassi te eten.
Op de 30e heeft de wijkraad een rapat umum hierover ge-
houden, waarvoor erg veel belangstelling was.

301 A10-019246F



datum

CO

b.

1528359
16M1981

C(CFO )nr.: S f [8 b

Aan : CFB

Betreft : B.P.P.

JA», 1981 Info: I

28-1Q-1Q80

het volgende vernomen:

De problemen binnen de B.P.P. zijn ook na het oongres nog steeds
niet van de baan. '

301 A10-01E



1^35387
datum 2 4 F h B . l y 8 1

CO

b. d.

C ( G F O )nr.:

Aan : GF
Betreft : Badan Perumbukan Politiek.

Bul. :

d.d.: 2 «l FEB. 1981 Info: III.

Op. 21.1.81 werd

na
het volgende vernomen:

Op 25.1.81 wordt door de gehele BPP (afd. I, II, III en de Centrale)
een bijeenkomst gehouden in de Bazarstr. te Den Haag.

MP.

301A10-919260F



1536627
datum U J ''"''' ' J ̂

CO

b.

C( CFO)nr . :

Aan :

Betreft :

v f9 WftH t981 Info: I

Bijeenkomst BPP (afd. I, II, III en centr.) d.d. 7-2-1981 te
f! Cl T\1 1 A

Op werd

het volgende vernomen:

De BPP-bijeenkomst d.d. 7-2-1981 te Capelle duurde van 11.00
tot 16.30 uur.
De aanwezigen waren:
Centrale:

Afd. I :

Afd. II :

Afd. III:

De voorzitter doet de navolgende bekendmakingen:

1. de geplande evaluatiebijeenkomst van de groepen: PM, BPP, Doel-
groep Maluka op 7-2 is afgelast wegens afzegging door Doelgroep
Maluku. Deze bijeenkomst wordt op een nader te'bepalen dag
gehouden.

2. heden (7-2) wordt in de Bazarstraat een BP-pleno vergadering
gehouden waar in het bijzonder gesproken zal worden over de
herdenking van 25 april 1981 omdat deze herdenking een ander
karakter zal hebben als die van de voorgaande.
Op een gestelde vraag, in hoeverre deze herdenking een ander

— karakter zou hebben, gaf zij te kennen, hierover nog geen bij-
zonderheden te mogen verstrekken.

301 A10-019246F -2-



Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

3. Op 1̂ -2 wordt te Capelle (aanvang 11.00 uur) een bijeen-
komst gehouden door de regering, BP-Hfd. bestuur en
coördinators KPK ter bespreking besluiten t«a.T. al dan
niet voortbestaan v. KPK.

4. Op 21-4 heeft de regering een bespreking met een aantal
door haar genodigde intellectuelen, ter bespreking van
een voorgenomen manifestatie die op korte termijn zal
plaatsvinden. Bijzonderheden wilde de voorz. niet geven.

Tevens zal dan worden gesproken over het al dan niet scheiden
van het functionele- en het traditionele presidentschap.

Vervolgens werd overgegaan tot het bespreken van de door BPP
gevoerde activiteiten in het afgelopen jaar, waarover geruime
tijd werd gediscussieerd.
Men kwam tot de conclusie dat de BPP (nog) niet heeft be-
antwoord aan de door haar gestelde taak en dat dit vooral
te wijten is aan het feit, dat het definitief statuut nog
niet is opgesteld.
Besloten werd om met spoed hieraan te werken en ter uitvoe-
ring hiervan een statuut-commissie in het leven geroepen moet
worden.
Onmiddellijk werd overgegaan tot samenstelling van deze com-
missie, waarvoor werden aangewezen:

maakte de opmerking dat in het afgelopen jaar veel
haperde aan de administratieve afdoening van zaken (toezen-
ding van verslagen, oproepen voor bijeenkomsten etc.)
als gevolg van nonchalange c.q. ongeïnteresseerheid van de
respectievelijke secretaressen.
Zijn secretaresse, , woont samen met een
vriend en is slechts via haar ouders bereikbaar, wat op
onoverkomelijke moeilijkheden stuit.
Ook vindt dat de BPP-leden op 't hart moet worden gedruk!
de vergaderingen niet te verzuimen.

De navolgende punten werden voorts besproken:
- Gevraagd werd of van gedachten gewisseld kon worden over
de functie van het presidentschap.
De voorzitter vond dit niet nodig en dacht dat eerst ge-
wacht moest worden op de resultaten van de Reg. bijeenkomst
hierover.

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

BPP-financien.
Geconstateerd werd dat tot op heden de BPP niet beschikte
over een kas, waaruit noodzakelijke betalingen gedaan
moeten worden, en dat de regering en BP haar belofte niet
is nagekomen, de BPP van werkkapitaal te voorzien.
Besloten werd de reg. en BP hieraan te herinneren.

Voorgesteld werd dat BPP daadwerkelijk inbreng zal hebben
bij de herdenking van 25 april. Dit, ter verkrijging van
good-will bij de regering. Gedacht wordt aan het beheren
van een stand waar politieke voorlichting wordt gegeten.
Voorstel aanvaard.

Eenheidsactiviteit Stichting Umam.
Gediscussieerd werd over de vraag wat de voordelen zijn
van de Umam-bijeenkomsten waaraan BPP ook deelneemt en
wat voor belang BPP hiervan heeft.
De voorzitter stelde dat hier geen sprake is van een BPP
belang. Immers, deze bijeenkomsten hebben nu al tot resul-
taat dat de verscheidene groeperingen genegen zijn elkaar,
te ontmoeten en in openheid over hun specifieke opvattingen
te spreken. Van groot belang is echter dat met de gevoerde
discussies, de verscheidene groepen hebben duidelijk ge-
maakt, dat allen als uiteindelijk doel hebben, streven naar
een RMS. Ook al zijn er verschillen in opvatting ter berei-
ding van het doel.
De BPP (aldus de voorz.) moet zich echter voorzichtig op-
stellen en vooral geen bindende afspraken maken met welke
groepering dan ook omdat niet uit het oog verloren moet
worden dat de BPP aan de zijde staat van de HANUSAMA rege-
ring en dus niet kan afwijken van de door deze reg. ge-
voerde politiek.
Vel kan en zal de BPP er naar streven deze groepen er toe
te brengen; zich aan te sluiten bij de MANUSAKAreg.

Vanuit de afd. I werd gevraagd of het niet dienstig is oa
een officieel onderhond te hebben met om diens
agitatie tegen MANDSAMA te bespreken met het doel hem van
gedachten te doen veranderen, en ook e.e.a. met MANUSAHA
te bespreken.
De vergadedng was unaniem tegen.
De voorz. vond dat . slechts uit is op eigen belang en
zijn uitlatingen c.q. politieke zienswijze niet de moeite
van het aanhoren waard zijn. Dit komt vooral (aldus de voorz
omdat . een niet aangepast figuur is en denkt dat hij nog
steeds in een querillastrijd verwikkeld is in de oerwouden
van C er ara.

merkte op dat . moet leren begrijpen dat hij
geen toonaangevend persoon is en hij zich heeft te richten
naar ds RMS-opvattingen die hier gelden,

stemde in met deze woorden.

301A11- 830683* -128



Vervolgblad nr. 'f bij C-rapport nr.

bleek duidelijk gegriefd door deze uitlatingen
en bepleitte dat ondanks alles, dan de BPP afd. I een infor-
meel gesprek zou hebben met .
Na enig geharrewar hierover besloot de verg. dat een infor-
meel gesprek gevoerd kon worden (door afd. 1) maar dat daar-
aan geen enkele consequentie verbonden mag worden*

Als laatste punt werd gesproken over officiële ontmoetingen
van BPP met de regering en/of BP.
Besloten werd dat hierbij de betrokken partijen altijd ver-
tegenwoordigd dienen te zijn door 2 personen, dit ter voor-
koming van misverstanden c.q. tegenspraak achteraf.
De verg. stemt hiermede in.

301 All -830883*- 128



ACD

datum 05.AUG.1981

CO

C(CFO )nr.:

Aan :

Betreft :

5 AUG. 1981

Bijeenkomst B.P.P./Volksvertegenw. d.d

Info: I

Bijl.:

Op. werd

het volgende vernomen:

In de bedoeling lag dat op f̂-7-1981 de B.P.P. zou vergaderen met
alle leden van de volksvertegenwoordiging van de B.P. afd. 3-

verzocht de bijeenkomst te verzetten omdat te veel mensen
wegens vakantie afwezig waren. Besloten werd op een later tijd-
stip een nieuwe bijeenkomst te houden.
Omdat echter wegens tijdgebrek niet een ieder gewaarschuwd kon
worden heeft B.P.P. de verg. op k-7 te Huizen toch gehouden en
wel in het stichtings-gebouw.
Van de volksvertegenwoordiging afd. JTwaren aanwezig:

Van de B.P.P. War**

De vergadering werd geopend door waarop aanslui-
tend nog een overiicht gaf van de B.P.P.-activiteiten van de af-
gelopen 6 maande. Zij wees erop dat hierbij vooral gestreefd
werd naar het verduidelijken van de positie van de B.P.P.; t.w.
dat de B.P.P. een orgaan is van het Volk en niet een instrument
van MANÜSAMA en zijn regering.

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

Nog steeds voert MANUSAMA een eenmans beleid
en houdt geen rekening met de volkswil; getuige het Patima-
beleid waarmede hij het Volk confronteerde.
Tot op heden heeft MANUSAMA op geen enkele wijze contact op-
genomen met de B.P.P.
Als eerst te stellen doel zal B.P.P., MANUSAMA er toe brengen
dat hij rekening houdt met de B.P.P.
B.P.P. zal hiertoe op korte termijn een bespreking met MANU-
SAMA en een aantal kabinetsleden forceren.

maakte de opmerking dat het duidelijk is dat MANUSA
MA het Volk negeert. Hij voert zijn privé beleid.

: MANUSAMA heeft nooit enig beleid gevoerd. Hij heeft
slechts zich zelf in stand gehouden.

: MANUSAMA denkt geheel alleen de Alliantie te beheren;
e.e.a. met gebruikmaking van zijn paladijnen.

: De volksvertegenwoordiging Huizen heeft genoeg
van MANUSAMA1s optreden en is eensgezind in haar besluit, een
schaduwregering te vormen. Wij zullen ook de volksvertegenwoor
digingen van de andere daerahs hiervan trachten te overtuigen.

: Wij zullen dit op korte termijn moe ten bestuderen en
indien hiertoe het besluit wordt genomen moet dit op het
congres worden bekend gemaakt.

zal (voor het congres plaats heeft)
MANUSAMA hiervan in kennis worden gebracht.
In verband met e.e.a. zal op 25-7 de B.P.P. bijeenkomen met
de Volksvertegenwoordiging afd. II en III.

: MANUSAMA1s slappe houding werd ook bij de Molukkers
in het buitenland gesignaleerd. Nimmer heeft hij iets onder-
nomen ter verkrijging van steun van andere landen.
Dit ' werd bevestigd door mededelingen van

uit Californië op familiebezoek te Huizen.
Hij heeft enige dagen geleden t.h.v. TUTÜHATUNEWA met MANUSA-
MA en enige kabinetsleden gesproken over het HMS-streven en
de overlevingskansen hiervan.
Geëxalteerd roept dan uit:
"dames en heren, we hebben haast bij het uitvoeren van RMS-
activiteiten. Niets mag meer op de lange baan worden geschoven

: MANUSAMA blijft ons aan het lijntje houden.
: Niet MANUSAMA maar onze jongeren gaven met hun acties

bekendheid aan de RMS. Het haalde de wereldpers.
: Dit had eerder gekund.

Reeds in 196*1 kwamen wij uit Huizen met een actie-plan
bij MANUSAMA. Hij verbood de uitvoering hiervan.

: MANUSAMA torpedeert alles.
De verg. wordt gesloten nadat is besloten dat met de overige
afd. vertegenwoordigingen op 25-7 zal worden vergaderd.
Plaats van verg. zal nader worden vastgesteld.

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

Andere bijzonderheden:

vertelde dat hij korte tijd geleden voor zaken in
Helsinki was. Hij ontmoette daar een aantal Molukkers die
daar een studie haddte» gevolgd op een hen destijds toege-
kende beurs. Zij durven niet naar Indonesië J|jg£Ug omdat
zij worden aangemerkt als

Op 6-7 heeft een der B. P. P. -leden, METIARY én
op de hoogte gebracht van het verloop van de verg. te Huizen,
Hieruit is een spoedbespreking voortgevloeid tussen METIARY
en MANUSAMA op 8-7-1981 in de Bazar straat in Den Haag.
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1562274
datum UAUG.1931

CO

b. d.

C(CFO )nr.:

Aan :

Betreft :

1 7 AUG. 1981 Info: I

CFB

B. P. P. -diversen (o. m. Schaduwkabinet)

Bijl. : 1

Op 13-7-1Q81 werd

het volgende vernomen:

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

In het nieuwe stichtingsgebouw in Huizen begon op k juli j.l.

Om 13.00 uur de B.P.P.-voorlichting voor Daerah
III. Aangezien de grote wijken echter verhinderd waren en veel
mensen hadden afgebeld, werd besloten om e.e.a. uit te stellen
en de voorlüitingsdag voor Daerah III te combineren met die
voor Daerah II op 25 juli a.s. in Huizen. (Voor het zaaltje
in het stichtingsgebouw te Huizen hoeft geen huur te worden
betaald).
Verder werd besloten (we zijn nu toch bij elkaar) om alvast
e.e.a. over de B.P.P. te vertellen aan de ca. 35 aanwezigen.
Onder hen bevonden zich ondermeer:

- wijkraad Oost-Souburg
- Krimpen. Secretaris D-III.
- Leerdam
- idem .f
- Huizen^
- wijkraad Huizen
- idem
- idem

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

Tijdens deze, b"ijeenkomst lanseerde de wijkraad Huizen het
idee om een "schaduwkabinet" samen te stellen. Dit zou ge-
daan moeten worden door "jongeren met ervaring" (de B.P.P.
bi j voorbereid), die ook.de verantwoording op zich willen
nemen om een formatie te maken. Een kabinet met de posten
BiZa, BuZa en Voorlichting zou vooralsnog voldoende zijn,,
Een minister in het huidige kabinet i
en één uit een vorig kabinet zouden hun mede-1'*
werking hebben toegezegd.
Over het algemeen werd hier door de aanwezTgen

positief op gereageerd en werd e.e.a. juist ver-
woordt door .
Er moet gewoon een andere structuur en een ander beleid komen
Er is 30 jaar geen beleid gevoerd, dat kan niet langer meer,
wij kunnen dat t.o.v. de achterban niet meer verkopen.
tfANUSAMA moet op een zijspoor gerangeerd worden, "weg met
die vent".
Applaus volgde.
Verder was men van mening, dat de B.P.P. (een eigen keuze
van het volk) te weinig bij de lopende zaken betrokken werd
en dat het nu tijd wa£Mftm pressie uit te gaan oefenen op A_e
K.N. en het Kabinet. '
Vóór deze bijeenkomst waren hierover ook al gespreken gewees
met uit Zeeland,
e.a. Volgens Huizen, was "iedereen voor" geweest.

heeft dit onderwerp op een gegeven moment
afgesloten met de mededeling dat e.e.a. was genoteerd en
dat de B.P.P. zich hierover intern nader zal beraden.

Bijgaand een schets van de nieuwe structuur, waarin de B.P.P.
een plaats zal krijgen naast het kabinet en onafhankelijk
van de B.P.

301A11- 830883* -128
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ACD 1565797

d.d.: 2 4
t

*"*- Info: IIC( CFO )nr. :

Aan : CFB

Betreft : Vergadering centrale B.P.P. met enkele leden van het hoofdbestuur
van de B.P.

r>p -.fl_i 81 werd

het volgende vernomen:

Op 13-8-1981 is in het kantoor van de B.P. aan de Bazarstraat in
1s-Gravenhage een vergadering gehouden van het centrale bestuur
van de B.P.P» met enkele leden van het hoofdbestuur van de B.P.
Aanwezig waren:
Van de B.P.P. :

Van de B.P.

Het geheel spitste zich toe op enkele vragen van de zijde van de
B.P.P.

De B.P.BI wilde -wete'n hoe de B.P. haar ziet. Van de zijde van de
B.P. zei^METIAlïY dat ze gezien wordt als een orgaan, dat in het
volk werkt aan de politieke opbouw. Het volk zou hiervan hoge ver-
wachtingen hebben.

Op de vraag van de B.P.P. over de financiering van onkosten voor
het op poten zetten van projecten werd de B.P.P. gezegd dat ze
alles diende te noteren, waarna ze hun rekening kunnen indienen
bij de centrale penningmeester, welke ervoor zal zorgdragen, dat
e.e.a. uit het Fonds Nasional zal worden terugbetaald. Wel werd
de B.P.P. duidelijk gemaakt, dat ze wat de financiën betreft, de
uiterste voorzichtigheid diende te betrachten. De B.P.P. heeft
zelf een reservepot om evt. onkosten op te mngen.

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

Naar aanleiding van de opmerking van de K.N. dat hij de 8.P.P.
graag actiever zag in het zoeken en sluiten van buitenlandse
politieke contacten, deelde ds. METIARY mede deze mening te
delen. De 6.P.P. moest echter hierdoor de binnenlandse aange-
legenheden niet vergeten of negeren.

Op de vraag hoe de structuur/binding tussen de B.P. en de
B.P.P. is, wilde ds. METIARY geen antwoord geven. Hij vondst
een zaak voor de K.N. Na enig heen en weer gepraat gaf hij
hierop als antwoord dat de B.P.P. een afzonderlijk lichaam was
direct naast de K.N. en diens kabinet.

Van de opmerking van de B.P.P.-zijde, dat de relatie onderling
(B.P. B.P.P.) slecht was te noemen, schrok ds METIARY. De on-
tevredenheid bleek zijn oorzaak te hebben in de niet-werkzaam-
heid van de 4 B.P.P.-bestuursleden die door de B.P. benoemd
zijn. Een gunstige uitzondering op deze 4 leden vormde

uit Middelburg die nog wel meepraat. De rest reageert
soms niet eens op oproepen voor vergaderingen.
Op de opmerking van de B.P.P. dat deze aangelegenheid op het
congres naar voren zal worden gebracht reageerde METIARY ver-
schrikt en poogde alsnog de affaire binnenskamers te houden.
Volgens de B.P.P. kon dit niet i.v.m. kritiek, van de zijde
van het volk.

Ds. METIARY zegde toe, dat het centrale bestuur van de B.P.P.
althans enkele afgevaardigden, in het vervolg de rapat pleno-
vergaderingen van het hoofdbestuur van de B.P. mochten bij-
wonen. Dit was iets wat de B.P.P. reeds lange tijd had gewild.

I.v.m. de buitenlandse politieke contacten vroeg de B.P.P.
zich af of een herhaling van c.q. een heropening van de
coriacten met Vietnam mogelijk was. DB. METIARY vond dit de
moeite van het overwegen waard. Volgens hem is Vietnam nog
steeds bereid de Molukkers op te vangen. In zijn ogen zou het
socialisme in Vietnam geen aanpassingsproblemen met zich mee-
brengen voor de Molukkers, aangezien er veel aanknopingspunten
met de adat-regels zijn. Later zal hierop nog worden terugge-
komen.

301 A11-830683'-128
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ACD * fff*.

C( CFO )nr. :

Aan : CFB

Betreft : Gesprek B.P.P. met

d.d.: • ' ' g DEC. Info:

en

werd

het volgende vernomen:

Op 10-10-1981 vond in het stichtingsgebouw in Huizen een gesprek
plaats tussen de centrale B.P.P. en de heren en
Opzet van de B.P.P. was hierbij een van de twee te ontmaskeren.
Dit n.a.v. het wantrouwen dat tegen de twee heerst in Molukse krinf
Aanwezig waren naast de twee heren de volgende leden van de B.P.P.:

Van daerah II was niemand aanwezig.
De agenda bestond uit de volgende punten:
1. de voorstellen van de twee aan de B. P. P.
2. contacten tussen de twee onderling
3. contacten tussen de twee en a) de regering

b) de overige Molukkers
4. hun ervaringen hier
5. volkslied

ad. 1.

deelde mee niet echt een RMS-strijder te zijn, omdat hij
geen opdracht daartoe uit de Molukken had ontvangen; hij had op
eigen initiatief gehandeld toen hij naar Nederland kwam. Wel had
hij hulp van Molukkers gehad.

zei, dat hij al voor de proclamatie van 25-̂ -1950 goede
contacten had gehad met dr. SOUMOKIL. Hij zei naar Nederland te zi,
gekomen omdat dit door de pemerintah via zijn kinderen was gevraagi

301 A10-019246F -2-



Vervolgblad nr. bij C-rapport nr.

Hij is hierheen gekomen als toerist met het doel hier te
blijven, iets waarvoor hij nog niet alle papieren heeft.
Zijn grootste wens is dat de boel daar (Jakarta) ontploft,

Noot; was in Indonesië kapitein van de luchtmacht
en was lid van de P.I.M.

ad. 2.

zei, dat men elkaar kende vanuit de Prerigi-lima-
gevangenis (5 putten), waar zij elkaar beloofd hadden elkaar
te helpen als een van hen er uit kwam. heeft hem
inderdaad vanuit Frankfurt een brief geschreven over zijn
vlucht naar en zijn toekomst in Nederland.
In 1978 bevond , zich in Jakarta maar kon toen nog niet
weg omdat hij de benodigde papieren nog niet had. Zijn zoon
kocht toen een ambtenaar van de emigatiedienst om voor
ƒ 1500,- en kon daarna alsnog vertrekken. Hij vond het echter
jammer dat hem niet op Schiphol ontmoette.

zei respect voor&NUSAMA als K.N. en als oudere
te hebben. Vertrouwen in hem heeft hij echter niet. Hij gaf
toe "brutaal" te zijn geweest (weigering regeringslid te wor-
den) maar dit kwam, omdat hij boos was over een memorandum
dat MANDSAHA n. a. v. hem had laten verschijnen.
Voor wat de overige Molukkers betreft zei vooral
boos te zijn op voorzitter van de B. P. Deze zou ondanks alle
pogingen van om te komen tot samenwerking alle Holukkers
hebben ontraden contact te zoeken omdat hij wantrouwt.

was blij dat men in Assen niet zo naar METIARY luis'
tert, anders zou tij al dood geweest zijn.

zei dat voor hem de situatie heel anders lag. Hij zei
goed te kunnen opschieten met de K.N. de pemerintah en de
B. P. Het enige wat duidelijk overeenkomt met is het wan-
trouwen van de zijde van het volk.

Ad. k.

was van mening, dat als men hier in Nederland maar
door gaat met praten zonder tot actie over te gaan het volk
langer moet lijden.
Hij is van mening, dat de B. P. P. wel aan een eenwording werkt
maar hij gelooft dat niet zo.

vindt de poging om tot eenheid te komen een goed idee
en wil daaraan zijn medewerking geven.

Ad. 5.

zei, dat het oude volkslied, het Hena Masawaya,
afkomstig was van de negorij Waai. Bij de proclamatie is het
voorstel om een psalm als volkslied aan te nemen verworpen.

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

Daarna is d.m.T. een soort muziekconcours het, door hem
gecomponeerde O Maluku Tanah airku als volkslied gekozen.

betwijfelde of inderdaad de componist ervan was.
Volgens hem was het de oude K.N.I.L.-trompetblazer
geweest, iets wat bestreed.

Bij de rondvraag vroeg aan wat hij van de brie
dacht, die de Siwa Lima in Nederland laat circuleren,
bestempelde die brief als puur bedrog.

vroeg naar haar ervaringen tijdens haar
vakantie in Indonesië. Zij zei, dat de mensen daar alles van
de "strijd" hier afweten en dat «en daarover tevreden is.
Wel heeft ze daar mensen ontmoet van verschillende groepen di
haar aanrieden bij terugkeer voor een grote eenheid te zorgen
De verscheidenheid, zo zeiden zij haar, wekt verwarring.
Zo hadden aanhangers van de Siwa Lima haar de naam gegeven va
een Holukker in Nederland met wie ze moest gaan pra-
ten als ze terug was. Teleurgesteld was ze echter over het ont
breken van opbouw op de Molukken.
Opvallend tijdens de vergadering was, dat de twee heren aan-
vankelijk als kat en hond tegenover elkaar stonden.
Deze houding veranderde duidelijk tijdens de bijeenkomst en
de heren vulden eikaars beweringen regelmatig aan. Ook d.m.v.
mimiek hadden de heren contact.
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ACD 1574598
datum 11N3Y.1981

CO

C(CFO)nr.: ff1

Aan : CFB

Betreft : Bijeenkomst HATU-groep

d. d.: 11 1981 Info: 1

Byl. :

Op 30-9-. 1981 werd

het volgende vernomen:

301 A10-019246F

Op 19-9-1981 vond in de Buitensocieteit, Spoorlaan k te
Zwolle een bijeenkomst plaats van sympathisanten van mevr.
Naast het echtpaar en de heer waren een klein!
JO mensen aanwezig, waaronder

Daarbij was tevens
het centrale bestuur van de BPP, waarvan aanwezig waren:

Mevr. vertelde uitgebreid over de vorderingen in het
project met mr. te New York, waarbij door de aan-
wezigen vooral gereageerd werd op de mededeling, dat er voor
1-10-1981 ƒ 10.000,- nodig was. Vooral betwijfelde
of dat bedrag wel gehaald zou worden, mede gezien het geringe
aantal bezoekers.

•s.egde toe direct ƒ 2000,- te geven. Bij een inge-
laste collecte gaf hij slechts ƒ 10,- en het totaalbedrag van
deze inzameling lag rond de ƒ 500,-.

Hw. benadrukte andermaal de belangrijkheid van het projec
Zij was van mening dat alle inspanning buiten New York nutte-
loos is en dat de inzet voor dit plan meer dan 10096 moest
zijn. Hierna deelde ze mee dat de KN het plan had afgewezen
en alle financiële steun weigerde.
Hierop werd door gereageerd met de opmerking dat er
door de KN wel financiële steun was gegeven. Mw. zei dat
dat bedrag was gegeven om plannen in Benin te onderzoeken.

was van mening, dat nu van de zijde van de KN geen
steun te verwachten was, men moest proberen via Suara Naluku
het volk voor e.e.a. te interesseren, iets wat volgens mej.

onmogelijk is omdat van de NOS geen politiek via de
radio mag worden bedreven.

-2-



Vervolgblad nr. bij C-rapport nr.

De heer bleef van mening dat men via de KN dan wel
via de SP moest p<gen de steun van de grote massa te krijgen.
Mevr. deelde hierop mee dat dat niet nodig was omdat
zij de BPP al opdracht gegeven had om aan het volk voorlich-
ting te geven.

Vooral over deze laatste opmerking werd door de BPP fel ge-
protesteerd. De heer .was van mening dat de BPP een
onafhankelijk orgaan is dat van niemand opdrachten krijgt.
Volgens hem had de BPP slechts toegezegd, dat de BPP het
project zou bestuderen. Indien als resultaat daarvan de
BPP van mening was dat het project goed was* zou men bereid
zijn mevr. te helpen met het organiseren van voorlich-
ting naar het volk.

Hierna verzandde de bijeenkomst in een gezellig bijeenzijn
zonder verder op de zaak in te gaan.
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ACD

datum

CO

b.

C ( C F O ) n r . : &{/$Ocï d.d.: 1 1 W^V. 1S8l Info:

1574599
! ! N L V 1 5 3 1

/ a. -

2

Aan : CFB

Betreft : Gesprek BPP met ir. MANUSAMA

Bjjl.: 1

Op werd

het volgende vernomen:

Op 23-9-1981 vond ten huize van ir. MANUSAMA een gesprek
plaats tussen de gastheer en de centrale BPP (zie agenda/
bijlage).
Van de centrale BPP waren aanwezig:

Van de zijde van het "kabinet" waren aanwezig:
Ir. MANUSAMA

F.TÜTUHATUNEWA.
Voor wat agendapunt 2 betreft was men over het algemeen wel
tevreden over het jaarcongres, maar de indruk bestond dat er
alleen oud nieuws was. Ook werden volgens de BPP te weinig
politieke vragen gesteld. .Daarnaast vond de BPP de rol van
de voorzitter van de BPP ds. METIARÏ daarin discutabel.
Men vond, dat het i.p.v. een BT-congres het een regeringscon-
gres was geworden.
Hierin zou volgens de BPP verandering .moeten komen. De rege-
ring zou slechts - eregast mogen zijn en het zou weer een
congres voor het volk moeten worden. Om de regering toch aan
zijn trekken te laten komen suggereerde men door de BPP een
congres te laten organiseren, waarop de regering zijn zegje
kon doen. Hierdoor zou een groter deel van het volk bereikt
worden (ook de niet-BPP-leden).

AangVaande punt J werd gevraagd waarom de hele affaire niet
op het congres ter sprake was gekomen als agendapunt. Ir.
MANUSAMA merkte op dat dit geen enkele zin had, omdat het

301A10-019246F
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Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

doel van het project slechts het "spekken" van nr.
was*
Op zich vond hij het geen slecht project maar naast veel on-
duidelijkheden was er een chronisch gebrek aan geld. Hij
had mevr. gezegd wel accoord te zijn met haar idee,
doch hij zei haar de financiële lasten veel te hoog te vin-
den, iets waarem zij erg kwaad was geworden.

CVsix-

Voor wat punt k van de agenda betreft was ir. MANUSAMA van
mening dat het idee voor een gemengde BPP-kabinetscommissie
om het -project te onderzoeken wel goed was, doch dat
hij e.e.a. eerst met alle kabinetsleden wilde bespreken. Dit
nam volgens hem niet weg, dat de BPP niet alvast kon beginnen
met haar onderzoek.

Naar aanleiding van de vraag van de BPP, vervat in punt 5
van de agenda zei ir. MANUSAMA dat_voor wat hem betrof de
BPP zeker mocht rekenen op financiële steun van de zijde
van het Fonds National.

Tijdens de rondvraag vroeg ir. MANUSAMA, die overigens van
mening was, dat de bijeenkomst goed was verlopen en nuttig
was geweest, of hij de kabinetsleden en uit
dat kabinet moest verwijderen, omdat ze naar zijn mening niet
helemaal voldeden. De BPP was echter van mening dat zulks
- nog - niet diende te geschieden.

301 A11- 830883* -128



1574590 SAPAT. PKRKBUKAN POLITIEK

REPUBLIK KALUKU SELATAN

di : N E D E R L A N D.

Atjara Rapai dalam Pertemuan antara B.P.P. R.M.S,

dengan Kep.Negara dan Kabinet R.M.S. ttg.25/9-81

l . Kata pembukaan oleh Ketua rapat (sdrr M.Tauran)

2. Perasaan2 mengenai kongres Badan Persatuan jbl. di Wierden.

3 . Pembit jaraan mengenai siaran2 Toma bertalian dengan Project jang diusaha
kan oleh " Missie Tanah air " (terhitung jang telah dikeluarkan oleh be-
berapa utusan rajat mengenai Project

4 Pertanjaan dari B. P. P. R. M. S. apakah boleh Project tsb.diselidiki misal-
nja :

a . Tiga orang aggota B. P. P. R. M. S. (centraal) ditambah satu anggota Kabinet
diberikan tugas untuk meiapelad jari s'edalam-dalamnja .

b . Menjelidiki Project tsbi mau setjara organisasi dan keuwangan.

5 . Mohon keluasan jang penuh setjara tulisan untuk bisa mendapat bantuan da
Fonds Nasionaal R. M. S. mengenai segala usaha B. P. P. R. M. S. di luar negeri

6 . S o a l k e l i l i n g .

SELAMAT BERAPAT,DAN INGATLAH AKAN TUGAS KAMI SEBAGAI
PUTERA-PUTERI MALUKU JANG HARUS BEKERDJA HESGAS DJUDJUR»UNTUK MELEPASI

BANBSA DAN TANAH AIR KAMI JANG MASIH DIDALAM TANGAN SI DJAWA ITU.

Teriring salam kebaggsaan karai:

M E N A - M U R I A



1578243
datum Q8 DEC 1981

CO

b. d.

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : Bijeenkomst centrale B.P.P.

d.d.: g DEC. 1981 Info: II

Bijl. :

werd

het volgende vernomen:

. Op 10-10-1981 vond 's morgens in Huizen in het stichtingsgebouw
een bijeenkomst plaats van de centrale B.P.P.
Op deze bijeenkomst waren aanwezig:

bood haar excuses aan voor haar nalatigheden als
voorzitster de zaken te regelen voor ze op vakantie ging.
Dit was volgens haar het gevolg van het overlijden van
Zij en haar vader hebben de hele begrafenis, en alles wat eromheen
speelde, verzorgd.
Daarnaast was ze dankbaar voor alle activiteiten, welke door de
B.P.P. tijdens haar afwezigheid waren ontplooid.

Over de daerah II werd gesproken omdat er slechts enkele leden
de centrale vergaderingen bijwonen. Daarnaast verricht die daerah
de haar opgedragen taken niet. Dit zou zijn oorzak kunnen vinden
in het "optreden" van de ketua van de daerah .
Er werd zelfs gesuggereerd een nieuwe vice-voorzitter van de B.P.F
te kiezen, omdat in die functie ook niet actief is.

De kandifatuur van de eerder geschorste werd geweigerd.
Deze is een paar jaar geleden geschorst omdat Hij voor de BVD
zou werken.

-2-
301 AIO 019246F



Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

zei naar aanleiding van haar vakantie in Indonesië
dat ze daar merkte regelmatig te worden bespioneerd. Daaraan
heeft ze door tussenkomst van haar oom (belangrijk in de B.I.)
een einde weten te maken.
Ook deelde ze mede, dat ze n.a.v. een verzoek daartoe van
Siwa Lima-aanhangers op de Molukken al contact had gehad met
een hier wonende Siwa Lima-aanhanger om te pogen eenheid te
bereiken.
De volgende vergadering vande B.P.P. zal gehouden worden op
23-10-1981 hetzij in Wierden hetzij in Almelo.

301A11 -830883*- 128



ACD
datum 08 DEC 1981

CO

d.

Bjjl. : 2

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

Aan : CFB

Betreft : Vergadering B. P. P. op 23-10-1981

8 OEC. 1981 Info:

werd

het volgende vernomen:

"

Op 23-10-1981 vond in Wierden een vergadering plaats van de centra-
le B.P.P. Op de convocatie (bijl. 1.) van de vergadering stonden
als agendapunten: a), problemen

b), behoeften.
Tijdens de vergadering bleek dat door de secretaris al een lijst
(bijl. 2) was opgesteld terwijl bijv. daerah I zich daarop niet
had voorbereid.

Behalve over deze lijst werd gesproken over de brieven welke
zou sturen aan Vanuatu en aan de H.N.L.1.T.D.

Deze bleken reeds te zijn verzonden, maar op antwoord werd nog
gewacht. Ook had een brief gestuurd aan
in de V.S. om inlichtingen over waarop ook nog geen
respons was gekomen.
Voor wat betreft het contact van de daerah I met de Papua-dele-
gatie h.t.l. kon slechts worden medegedeeld, dat er wel contact
was, doch dat men moest wachten op de terugkeer van van
de Pacific Conference op Vanuatu.

Op een vraag van de zijde van daerah I aan de voorzitster om in
het vervolg geen stappen meer te ondernemen buiten de centrale om
(slechts was dan op de hoogte) zett. d_at. ze
de centrale zo moeilijk bij elkaar kon krijgen.
Hierop werd van de zijde van daerah I gereageerd met de mededeling
dat ze zulks nooit had geprobeerd en dat ze dit punt nader diende
te bespreken. vond dat vooral te emotioneel
werd. deelde de vergadering echter mede, ,dat hi^ niet
emotioneel was, doch dat hij niet van leugens hield. i
Na een (ter afkoeling) ingelaste pauze deed è«n
felle aanval op . Hij verweet haar inactiviteit en
wees hierbij vooral op de activiteiten van de B.P.P. tijdens haar
afwezigheid. Op deze aanval had de voorzitster duidelijk geen
verweer.

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

D. Over de daerah II werd ook geruime tijd gesproken.
verontschuldigde de afwezige daerah II le-

den en zei dat volgens hem de fout lag bij de voorzitter van
de daerah, de huidige vice-voorzitter van de B.P.P.

. Hij stelde voor dat de daerah II op 25-10-1981 een ver-
gadering zou houden over haar interne problematiek. Het resul-
taat daarvan zal zo spoedig mogelijk aan de centrale B.P.P.
worden bekend gemaakt.

E. Besloten werd een studieweekeinde te organiseren voor de B.P.I
Dit zal moeten plaatsvinden in het weekeinde van 5 of 12 decea
ber 1981. De plaats waar dit weekeinde zal worden gehouden is
nog niet bekend. Hier kan gekozen worden uit het bungalowpark
Aqua Delta te Bruinisse of iets in de buurt van Amersfoort.
Ook hier zal over de lijst van bijlage 2 worden gesproken.
Op de vergadering waren aanwezig:

daerah I :

daerah II
daerah III

301A11 -B30883*- 128
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Souih Molyccan Political Platform
Politique Plate forme de Moluque du Sud

Kehadapan Jth. Saudara Saudari
B.P.P.R.M.S, di
tempat„kediaman
masing .

R. Tonikoe
'verlaan 112
23 VG Krimpen a/d IJssel
807-Ï2SS8

Krimpen'a/d IJssel l-Srrok-tob-er 198.1».

ikok /. Subject / Sujet: Undangan,

Saudara Saudari jg terhormat,

Dengan ini kami mengundang saudara saudari untuk datang
menghadiri rapat jang diadakan di Wierden tgl. 23-10-81
pada djam 19.30 di ruangan Stichting " J.A.ManusamaT
Berhubung dengan kepentinggan2 organisasi kami,kami harap
supaja seboleh-bolehnj a saudara ' saudari harus datang,
süpaja dari dekat kita dapat berketinggian dengan segala
sesuatu.
Anggotta2 jg tidak bisah hadir pada hari tsb., dimintah
dengan hormat, kalau bisah tjarih hubungan dengan Secr.
Central.
Atas kêdetangan saudara saudari , kami membilang banjak
terimah kasih sebelumnja.

r

MENA - MURIA

G.R.Tonikoe.



U/3259
Inyentariesatie : PROBLEMEN EN BEHOEFTEN.

1) Doelstelling: Geen beleidsvorming op lange termijn.

2) Organisatiestructuur: a) geen duidelijke taakomschrijving.

A-,iv - b) te vaak improviserend werken.
f* .«'

3) Beleid t.a.v. de gemeenschap: a) persoonsgericht,bepaalde personen

ev. projecten zijn individueel bekend,

b) belangrijke relaties worden door de

top behandeld of een deel daarvan.

Met het gevolg, dat de top de meeste

belangrijke beslissingen zelf neemt.

4) Communicatiestoornissen (vooral in de Daerah 2).

5)' Overbelasting van het centr.bestuur.

~~) Continuiteitsproblemen in de opvolging.

7) Te weinig kader --(Politiek gemotiveerde personen)

8) vaak te emotionele benadering van problemen.

BEHOEFTEN:

1) Concreet beleidsvorming a) lange termijn

b) korte termijn

2) Duidelijke taakomschrijving.

Gerichter werken.

3) Beleid t.a.v. de gemeenschap: a) Voorlichtende taak.(politiceren.)

b) Betrekken van meer leden van de B.P.P

t.a.v. de relaties .

4) Begrip voor elkanders taken.(voor ze tot zover bekend zijn).

5) Kwaliteitsverbetering:a) Kadervorming - Studieweekends

Taalcursussen

Politiek motiveren.

6) Deskundige begeleiding. . .

7} Strategie bepalen: Onderscheidt tussen de B.P.P. en andere organisatie



1578884
datum

CO

d.

C(CFO )nr.

Aan

Betreft

OEG. 1981 Info: IV

Byl. :

CFB

BPP.

werd

het volgende vernomen:

Op vrijdag 6.11.81 werd te Leerdam t.h.v,
gehouden van de centrale BPP.
Aanwezig waren van: daerah I:

daerah III:

een vergadering

Van de daerah II was niemand aanwezig en de heer ontbrak
i.v.m. de koopavond (hij werkt in een winkel). Over de reden van het
ontbreken van was niets bekend.
De agenda bestond uit 2 punten, te weten
1. voorbereiding studieweekeinde
2. de problemen in de daerah II.
Over punt l werd afgesproken dat dit plaats zal vinden tussen k en É
december 1981 en wel in het bungalowpark Aquadelta in Brouwershaven.
Mocht men daar niet terecht kunnen dan zal worden uitgeweken naar ee
bungalowpark van Sporthuis Centrum in de buurt van Amersfoort.
De deelnemers aan dit weekeinde moeten op vrijdagavond de k* aankomt
i.v.m. de volle agenda.
Op die vrijdagavond zal het studiemateriaal worden uitgereict, dat
zal handelen over de onderwerpen: 1. organisatie

2. problematiek van de RMS vanaf
1950

3. staatsinrichting.

Om de leden bij e.e.a. te begeleiden is de hulp ingeroepen van de
heren (uit 's-Gravenhage), en ir.

MANÜSAMA. - 2 -

301 A10-119130F



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

Naar aanleiding van punt 2 deelde mede, dat
er een vergadering van de daerah II had plaatsgevonden
waaruit vooral naar voren kwam dat de leden daarvan positief
stonden t.o. hulp van de overige daerahs. Men vond het jamme:
dat er desondanks niemand was verschenen al was er wel naar

gebeld over verhinderingen.

Verder kwam naar voren, dat de voorzitter van de daerah II
tegen had gezegd, dat deze wel naar de
vergaderingen van de centrale mocht gaan, maar pas wanneer
de interne problemen waren opgelost.
(Noot: had desondanks wel willen komen, maar had geen

vervoer).

Gesproken werd over de mogelijkheid een grote vergadering te
organiseren waarbij alle leden van de daerah II persoonlijk
zouden worden uitgenodigd, desnoods zonder
(deze had andermaal laten weten de gehele maand november
bezet te zijn).
Een duidelijke uitspraak hieromtrent is echter niet gedaan.

MP.

301A11 -830883*- 128



ACD 1598431
datum

CO

b. d.

C(CFO )nr.:

Aan :
Betreft :studieweekeinde BPP.

: 25 1982
Info:

. I

Bjjl.:

werd

het volgende vernomen:

Op 4,5 en 6-12-1981 werd in Bruinisse (Aquadelta) een
eerste studieweekeinde gehouden van de BPP. Aanwezig waren :
daerah I

daerah II

daerah III

Gesproken werd over de plannen van de BPP en hoe men e.e.a.
diende te verwezenlijken met of ondanks, de pemerintah.
SB belangrijkste agendapunten voor de BPP kwamen naar voren:
1. het op alles en iedereen een stap voor zijn
2 het naar het buitenland optreden
3 contacten leggen met de Siwa Lima

Ook werden de problemen rond de daerah II besproken. Men
was van mening dat er eerst in de daerah intern beraad
dient plaats te vinden, iets wat tot op heden nog niet ie
gebeurd. Mocht tot reorganisatie worden besloten, dan
vindt de BPP de aangewezen man voor de
voorzittersfunctie. zou dan secretaris worden.
Voor de daerah III werd bekendgemaakt dat er een nieuw be-
stuur was "gekozen", te weten als voorzitter
als secretaris .

Tevens werd bekend gemaakt, dat de Centrale van de BPP als
volgt is samengesteld:

-2-
301 A 10-1191 SOF



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

uit daerah I

daerah II

daerah III

Voorzitster van het geheel is

301 All -830883*- 128



PROGRAMMA B.P.P. WEEKEND 4-5-6 DECEMBER .T98T

1598431
Hari djumaat tgl. 4 dec.: Kedatangan saudara2 semua jang mau

turut pertemuan ini.

Hari sabtu tgl 5 dec. : makan pagi djam 9.00
10.30 - 12.00 sedjara bangsa Maluku

selaaa 30 tahun di Belanda,
12.00-13.00???????????
13.00 - 14.00 Makan siang.

14.00 - 16.00 Pauze siang
16.00 - 17.30 Landjutan programma pagi.'
17-30 - 18.00 Pauze-
18.00 - 20.00 Makan malam.
20.30'- 21.30 Evaluatie
22.00 Recreatie

Hari minggu tgl. 6 dec, : 9.00 Makan pagi
10.30 - 12.00 Organisatie- communicatie-

vergaderen- gesprekken met
leden.

12.00 - 13.00 Evalueren.
13.00 - 14.00 Makan siang.
14.00 - 15.00 Pauze.
15.00 - 17.00 Landjutan programma pagi.
17.00 - 18.30 Makan malam.
19.00 - 20.00 Evalueren.
20.00 Siapa jang mau pulang

SIAPA JANG MAU TIITGGAL SAMPAI HARI SEKEN PAGI BISA TINGGAL.

DIKINïA DENGAIT HORHAT SUPAJA SEMUA MAU 3IKI1T NO'IITI DARI SEGALA

SESUATU JA2IG DI3ITJARA DALAIÏ WEEKE1TD INI.

TIAP2 PAUZE DAN DJAM HARUS Dl PERHATIKAH 3AI-T^A PROGRAI'iï'lA Dl LAND-

JUïKAN DENGAN D J ATI JANG TEPAT.

TSHIHa KASIH A-TAS

FiRHAuJIA:^ SAÜDAHA2 S^i'I



F
datum

CO

b.

1590766
0 2 FC? . : , 82

C( CFO )nr.:

Aan :

Betreft :

d.d.:

CFB

B.P.P. - diversen

L 1 FEB. 1232
Info: V

werd

het volgende vernomen:

De twee-maandelijkse bespreking met de K.N. is wederom uitgesteld
van 11 december naar de 3e week van januari volgend jaar.

De voorlichtingsbijeenkomst van de B.P.P. gepland op 27-11 te
Venlo, is niet doorgegaan.
De reden daarvoor was, dat "niets geregeld" had.

, en Heintje NUSSY vertegenwoordigen
hedenmiddag de B.P.P. bij de begrafenis van de moeder van

Aan , secretaris van de B.P.P., wordt de laatste tijd
herhaaldelijk het verwijt gemaakt, dat hij de diverse documenten
te lang onder zich houdt. Het feit dat hij in de ziektewet loopt
zietmen niet als een excuus daarvoor.

301 A10-1191SOF



1590769
02FE3.h82

co

b.

C( CFO )nr.:

Aan :

Betreft :

tt> d.d.:

CFB

B.P.P.-studieweekend

L 1 FES. 1332 Info: II

Bijl.:

nr 15-12-1981 werd

het volgende vernomen:

Het studieweekend begon op 't december j.l. en werd gehouden in het
bungalowpark Aque Delta te Bruinisse, alwaar voor 25 personen J>
appartementen waren gehuurd. Kosten per persoon voor dit weekend
ƒ 50,-.
De vrijdagavond werd grotendeels besteed aan het nader kennismaken
met echtgenoten, vrouwen, vrienden etc. van de diverse B.P.P.-lede
Voor de beide andere dagen was een vrij strakke dagindeling ge-
maakt .
Zaterdag (5-12) van 10.30 tot 21.00 uur.
Geschiedenis van de R.M.S.
Diverse Molukse politieke dromingen
De plaats van de B.P.P.
Etc.
E.e.a. werd met schema's nader toegelicht.
Deze schema's werden getekend op blanco rollen krantenpapier die
op de ramen waren geplakt

Na afloop: evaluatie.

Zondag (6-12) van 10.30 tot 21.00 uur
De opbouw van een organisatie.
Bestuursfunct ies.
Vergadertechnieken.
Het geven van voorlichting.
Etc .
E.e.a. werd middels een rollenspel beoefend. Naafloop wederom
evaluatie.

Alle aanwezigen waren erg enthousiast over dit weekend en het
voorstel om dit in de naaste toekomst te herhalen werd direct
aangenomen. Volgend jaar (1982) wil men medio eind van het jaar
een soortgelijk weekend organiseren.

-2-
301 A10-119130F



Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

Plannen voor 1982:

Het leggen van contacten met in Portugal.
zal contact opnemen met in Vanuatu.

Oriëntatie op Internationaal vlak.
Bijv. de Verenigde Naties, de diverse commissies, de E.E.G.
etc. (Het gezichtsveld verbreden c.q. kennis opdoen).
Het Centraal bestuur vergaderd eens per 2 maanden.
Een algemene Vergadering zal eens per 3 maanden worden gehoudt
Op dit weekend waren afwezig:
Daerah I

Daerah II
Daerah III

De ketua van de B.P.P. zal in een persoonlijk onderhoud e.e.a.
met bespreken.

301 All -830883* -128
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1602577
datum 2 7 A P R 1 9 8 2

CO

b. d.

C(CFO)nr.=

Aan :

Betreft :

Bijl.:

d.d. : 2? -R. 1382 Info:

CFB

Vergadering BPP daerah I met Twentse wijkraden op 6.3.1982,

werd

het volgende vernomen:

Op 6 maart 1982 hield de Badan Perumbukan Politik een vergadering in
Wierden met de "volksvertegenwoordigers" uit de wijkraden van Almelo
Nijverdal en Wierden.

Over de samenwerking tussen de BP.P. en de wijkraden kwam men tot de
conclusie dat deze een politieke stimulansvornufcei en derhalve beter
dient te worden. •—ï̂ CTvlẐ Ŝ x

Op een vraag van de BPP hoe de wijkraden dachten over het Joint
Committee bleek duidelijk dat men er niets van begreep, vooral niet
omdat door dit samenwerkingsverband tussen Nederland en Indonesië
beslist werd over het lot van de Molukkers h.t.l. zonder dat zij
daar in gekend worden. Het bleek dat men ook van BPP-zijde om die
reden nogal sceptisch staat tegenover het committee.

Tenslotte werd men het erover eens, dat de BPP leden mag werven in
de wijken en zulks dan met de steun en de medewerking van de wijk-
raden, iets wat door beide partijen werd beschouwd als een bewijs
van de goede samenwerking.

MP.

301 A10-119332F



ACD

datum

CO

b.

1611062

d.

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : B.P.P.-diversen.

d.d. :
15 Jüii! 1982

Info:

Bijl.:

op 17-5-1982 werd

het volgende vernomen:

De demonstratie die op 2k april in Den Haag werd gehouden, is
zonder problemen verlopen.
Bijgaand pamflet werd verspreid.

Op 30 april heeft Daerah III een vergadering gehouden
in Leerdam.
Onderwerp: het plannen van een viertal voorlichtingsdagen, o.a. in
Zeeland en in Huizen.

Op 8 mei werd er in Wierden een voorlichtingsdag van de B.P.P. ge-
houden. De belangstelling daarvoor kon goed genoemd worden en ook
de wijkraad was daarbij aanwezig.

301A10 119332F



1611662

WAAROM MOETEN WIJ DEMONSTREREN OP 24 APRIL 1982 TE DEN HAAG.

Wij moeten demonstreren, om de wereld duidelijk te maken dat het

ZUID-MOLUKSE volk nog steeds achter de proklamatie staat van 25 april

1950 te AHBON.

Wij moeten demonstreren, om de wereld duidelijk te maXen dat de strijd

voor onafhankelijkheid nog steeds vurig is.'. II'.

Wij moeten demonstreren, om de wereld duidelijk te maken dat de proble-

men rondom de R. M. S. nog niet is opgelost en dat wij daarom onze rechten

die door INDONESIË met_behulg van NEDERLAND_vertragt zijn zal blijven

bevechten.

Wij moeten demonstreren, om de wereld duidelijk te maken, dat INDONESIË

de RECHTEN VAN DE MENS in zijn land vertrapt. ÉÉN voor EEN roepen min-

derheden zich uit tot een vrije staat. Na de REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN

- de PAPUA'S - de ATJEHESS - en de TIMOREZEN.
•

Wij moeten demonstreren, tegen de NEDERLANDSE regering, omdat de JOINT-

CCMMITEÊ(NED./IND.') in de maand november 1981 te Jakarta een overleg

hebben gehad over ons doch ginder. ons. Deze houding nemen wij niet. Nu

Wij zijn mondig om onze zaken te bespreken.

Wij hebben het^recht onze toekomst te bepalen.

Wij hebben dezclfde_rechten als ieder ander

Gezien bovengenoemde feiten moeten wij demonstreren, laat je niet ver

nederen of verachten - laat zien wie je bent en wat je wilt.il!!

Laat zien dat je R.M. S. een realiteit is. ! ! I !

Deze demonstratie zal gehouden worden op 24 april 1982 te Den Haag.

Verzamelen op het Malieveld om 9.00 uur.

Vertrek richting Houtrusthallen om 10.00 uur.

Een petitie zal aangeboden worden aan de volgende ambassadeurs: R.I.

U. S. A. - U. S. S. R. en de NEDERLANDSE regering.

Ook zal een persconferentie plaatsvinden oni deze zaken toe te lichten

Komité National R.M.S.

Badan Perembukan Politik R.M.S.



MENGAPA KITA HARÜS BERDEMONSTHASI Dl DEN HAAG PADA TGA 24-4-1982
±==

'- Kita harus berdemonstrasi, untuk menundjuk dan membuktikan kepada
dunja, bahwa bangsa Maluku Selatan masih tetap mendukung sedjarah
proklamasi RMS pada tg. 25 april 1950 Jang sudah berlaku dikota
Arabon itu, seraja bersedia meneruskan perdjuangan RMS ini hingga
mentjapai hasilnja.

- Kita harus berdemonstrasi, untuk menjatakan kepada dunja bahwa
pendirian kita tidak berobah dan semangat perdjuangan kita tidak
akan patah meskipun amat sukar dan beratnja perdjuangan ini.

- Kita harus berdemonstrasit untuk menjatakan kepada dunja, bahwa
persoalan RMS masih belum diselesalkan dan tagal itu bangsa Malu-
ku Selatan tetap terus menuntut dan merabela hak-hak mutlaknja Jang
dirampas dan diperkosakan oleh Re pu blik Indonesla dan Jang dibantu
djuga oleh keradjaan Belajada.

- Kita harus berdemonstrasi, untuk membuka. ma t a dunja, bahwa Republik
_Indonesia dengan sengadja selalu menglndjak hak2 raanusia dan hak2
angsa2 ketjil, s-ehingga torpaksa mereka harus menentukan nasibnja
sendiri dan ini terbukti satu berikut satu, nrnlai dengan bangsa
Maluku Selatan berikutnja bangsa PAPUA Barat, Atjeh dan Timor Tlrour.

- Kita harus berdemonstrasi, untuk tnemproteskan kepada pemerintah Be-
landa, babwa ta'patut dan ta'boleh berbitjara dan mengatur persoalan
kita zoader kita, sebagai apa jang ternjata dengan perbuatan Joint-

* C omiBi 11 e e BeĴ anda/' I n done s i a pada btilan november 1981 di Djakarta itu.
Kita bukan blnatang jang ditjotjok hidung lalu ditarik keroana sadja
sesukanja. Kita ada mewpunjai hak bersuara dan hak menentukan kemauan

• kita sebagai manusia jang sama deradjatnja. Kita tidak akan menerima
sikap dan tindakan pemerintah Belanda jang rendah itu, dan kita tegas
menuntut tidak boleh terulang lagi.

Sebagai raanusia, kita ada isempunjai hak untuk hidup dan berkembang dengan
bebas.
Sebagai bangsa kita ada mempunjai hak untuk raenentukan nasib sendiri.
Sebagai bangsa ditanah perantauan, kita ada rsiempunjai hak dan kewadjiban
untuk memper t aha nka n lde nt i tei t f deradjat dan kehormatan bangsa kita Jang
ad; ah sama dengan bangsa-bangsa jang lain didalam dunja ini.

Sebab itu marilah bersatu beraehati putra/putri Maluku Selatan dan ker-
jjakanlah "tugas kefeansaaninu Jang indah raulia "Itu, karena bangsanu ta*
boleh diindjak dan direndahkan, znelainkan harus hidup bebas aman dan
nakmur.

Uas piinpinan kontite nasional perajaan hari proklamasi RMS jang ke 32,
aaka pada tg„ 24 april dimuka ini, akan diadakan suatu d«?raonstrasi rak-
ja sa dikota Den Haag.

>rogranunanja: Mulai berkurapul d jam 9 pagi di Malieveld.
terangkat menudju Houtrtïsthallen tepat d Jam 10 pagi.
ida. diberikan petisi kepada: Duta R.Ï., Duta besar USA, Duta besar USSR

dan pemerïatah Belanda. —
Djuga akan diadakan suatu perskonferentie untuk medjelaskan semua ini.

Kotnité National R.M.S.
Badan Pererabukan Politik R.M.S.



1611067
Ti)K3T . - Joint Committee

Van 16 tot 28 november 1931 hebben in Jakarta bs3rr=>i-ger. plaats
gevonden tussen Indonesische en Nederlandse delegatie;. 0ver contacten
tussen fcolukkers in beide landen en de mogelij>heden i .r .a verder te
verruimen, zulks in het kader van de Accoorden van v;

«

De belangrijkste resultaten van de besprekingen - die in
4

sfeer verden gehouden - zijn:
1. hoogbejaarde Kolukkers, die wensen terug te keren naar Ir.icnesië

kunnen dit in beginsel - ongeacht hun nationaliteit - does., aet
inachtneming van de bestaande Indonesische regelingen.
De Indonesische autoriteiten sullen deze verzoeken individueel be-
handelen. Tot nu toe was de repatriëring beperkt tot ouderen in
bezit van de Indonesische nationaliteit»

2. Molukkers uit Nederland kunnen in principe zich als vrijwilligers
inzetten op economisch, maatschappelijk en cultureel terrein in In-
donesië. Ook is de mogelijkheid geopend van initiatieven van orga-
nisaties in Nederland om Molukse jongeren en vrouwen uit Nederland
als zelf betalende bezoekers nader kennis te laten maken met de In-
donesische samenleving.

3. Er zijn afspraken gemaakt om drie oriëntatiereizen - in 1982 - te
organiseren. Uit Indonesië een groep Indonesische jongeren, en een
groep die zich op de hoogte zal stellen van de leefsituatie op de
Kei-eilanden.
De groepen die uit Indonesië zullen komen richten zich vooral op het
culturele leven zoals dat nu in de Molukken voorkomt»

4. De voorlichting over land en volk van Indonesië zal op verschillende
vijzen r orden voortgezet dan wel versterkt. Gedacht is aan films,
tijdschriften, lezingen e.d. Er zijn afspraken genaakt om deze acti-
viteiten nader uit te verken.

5. Onderkend is dat door de georganiseerde bezoeken van Kolukkers aan
Indonesië en door de voorlichting over dit land, in ds afgelopen ja-
ren het beeld in belangrijke mate is verruimd. In de toekozst zullen
de oriëntatiereizen minder nadruk behoeven, hoewel de mogelijkheden
daartoe blijven bestaan. Dit geldt teneer ozdat er nog ander kanalen
van sacenverking tussen beide landen zi;n.



f 1611067
BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)

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

P E R S B E R I C H T

Ter gelegenheid van de 32ste herdenking van de souvereiniteitsoverdracht

aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, zonden wij vandaag

het volgende telegram aan minister-president Van Agt:

Aan de minister-president van het Koninkrijk der Nederlanden

Mr. A.A.M, van Agt

Binnenhof 20

2500 EA 's-Gravenhage

Excellentie,

De BadêJi Persatuan wenst u gezegende Kerstdagen en een voor uw kabinet

in.alle opzichten voorspoedig 1982.

Nu de Zuidmolukkers er voor het eerst sinds ruim dertig jaren in ge-

slaagd zijn door te dringen tot de Verenigde Naties, verwachten wij van

de Nederlandse regering passende ondersteuning, aangezien onze zaak

nog steeds niet is afgedaant

Opdat ook ons volk eindelijk de vrede vinde, waar dezer dagen zo veel

over gesproken wordt.

'Assen, 24 december 1981

S. Metiary, voorzitter



ACD 1617318
datum 19 Ml 1982

CO

b. d.

C( CFO)nr.: i *-( IP6CJ d.d.

Aan : CFB

Betreft : Pleno B.P. op 15-5-1982

6 Juli J982
Info:

Bijl.:

26-5-1982 werd

het volgende vernomen:

Op 15-5-1982 vond in de Bazarstraat in Den Haag een pleno-
vergadering plaats gehouden door de B.P.
Aanwezig waren:
B.P. da.METIAHY

Comité Nasional:

Pemerintah:
J.A.MANOSAHA

Fonds Nasional:

B.P.P.:Frieda TOMASOA

Gesproken werd over: 1. Inspraakorgaan
2. 25-april-manifestatie
3« Vefona
.̂ Comité 25 april
5. Nationale dagen

ad.1: De B.P. is ontstemd over de eigengereidheid van het
Inspraakorgaan. Zo wordt er met het Joint Committee
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 drukm terwijl
het Inspraakorgaan de mogelijkheden heeft e.e.a. te
doen.



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

Daarnaast hebben veel leden in beide organisaties
zitting. Afgesproken werd, dat het Inspraakorgaan wel
mag voortgaan met het werk, als in voorkomende gevallen
de Ketna van de B.P. maar wordt ingelicht.

ad.2: Tijdens de evaluatie van de 25-april-vjering kwam naar
voren, dat alles wel goed was verüopen, maar dat alles
de volgende maal toch nog beter voorbereid dient te
worden. Dit laatste vooral op verzoek van de BPP.

ad.3: In verband met de diverse acties, welke de Wefona al
heeft gevoerd of nog wil gaan voeren werd gewaarschuwd
voor de mogelijkheid, dat de Belastingdienst het
Fonds Nasional een aanslag stuurt i.v.m. de inkomsten
uit dieacties welke het Fonds ten goede komen. Gepoogd
wordt een dergelijke situatie te vermijden

ad.k: In tegenstelling tot wat eerder werd gemeld is het
Comité Nasional weer afgetreden. Eerst zal er een
degelijk besluit geromen moeten worden, voordat men
een permanent comité benoemt.

ad.5: N.a.v. vragen werden de volgende dagen vastgesteld
als Nationale dagen:
12 april (executie Dr.SOUMORIL)
25 april (herdenking proclamatie)
15 mei (Pattimura-dag)

Alle andere overleden helden worden op 12 april hedacht
tegelijk met de grootste held.
Volgens en de K.N. is 11 juni (dood treinkapers
in 1977) een regionaal gebeuren voor Assen en Bovensmilde,
en kan deze dag niet worden aangemerkt als een nationale
dag.

301A11-830883' -128



ACD 1620726
datum 95 AÜU 1982

CO

b.

C( CFO )nr. :

Aan : CFB

Betreft : BPP

d.d.: **/- Info:k

Bijl.:

werd

het volgende vernomen:

Op 6-6-1982 vond te Roden een vergadering plaats van de
BPP-centraal.
Aanwezig waren:

had van (WMTA) gehoord dat de Angolese dele-
gatie, die op de 25e april viering zou zijn gekomen niet ge-
weest was i.v.m. andere besognes. Ook vertelde dat
als ze zou zijn gekomen, dat ze dan geheel op zichzelf zou
komen (niet met de Timorezen).
Alle instanties, die betrokken waren bij de 2$-k manifestatie
hadden de BPP bedankt voor haar werk in deze.
Over de affaire werd overeengekc
men, dat men een kans zou geven zich te verdedigen,
doch dat dit aan het genomen besluit niets zou veranderen.
Vreemd werd wel gevonden, dat men eerst vanuit de Daerah II
erop had aangedrongen dat gewipt werd en dat nu dat ge-
beurd was men haast unaniem achter de man staat in diens ver-
dediging.

301 A10-119332F



ACD 1645793
datum UOEC1982

b.
C( cpo )nr- :

Aan : CFB

Betreft : B.P.P.

B«l.: 1

d.d. :
: 13 DEC. 1982

2-11-1982

Info

het volgende vernomen:

r/.

Op 20 augustus j.l. heeft de B.P.P. een voorlichtingsavond
georganiseerd in de kantine van de woonwijk Oostgaarde.
zie bijlage.

301 A10-119332F



— UNDANGAN --

164579^ I
PADA TGL. 20-AUGUSTUS 1982 J.A.D. BADAN PEREMBUKAN POLITIK R.M.S.

MENGADAKAN SATU MALAM PENERANGAN Dl WOONWIJK " OOSTGAARDE" -

CAPELLE A/D IJSSEL.

DENGAN SURAT EDARAN INI KAMI BADAN HARIAN B.P.P.R.M.S. MENGUNDANG

SEMUA PEMUDA - PEMUDI UNTUK DATANG BERTUKAR PIKIRAN MENGENAI BE-

BERAPA PERSOALAN POLITIK JANG B.P.P.R.M.S. SEKARANG DJALANKAN.

KAMI ANGGAP PERLU SEKALI UNTUK ADAKAN MALAM INI OLEH KARENA TER-

NJATA, BAHWA BANJAK PEMUDA - PEMUDI KURANG BERKETINGGIAN DENGAN

PEKERDJAAN KAMI.

HARAPAN KAMI SUPAJA PEMUDA - PEMUDI MAU MEMBUANG WAKTU'UNTUK

HADIR PADA MALAM TERSEBUT.

ATAS KEDATANGAN PEMUDA - PEMUDI, KAMI MEMBILANG DIPERBANJAK

TERIMAH KASIH.

UITNODIGING --

OP 20 AUGUSTUS 1982 A.S. ORGANISEERT DE BADAN PEREMBUKAN POLITIEK

EEN VOORLICHTINGSAVOND IN DE KANTINE VAN DE WOONWIJK " OOSTGAARDE"

TE CAPELLE A/D IJSSEL.

MET DEZE BRIEF WILLEN WIJ ALLE JONGEREN UITNODIGEN OM OP DEZE

AVOND TE KOMEN. DE BEDOELING IS. DAT ER O.A. GEDISCUSSIEERD KAN

WORDEN OVER EEN AANTAL POLITIEKE ONDERWERPEN.

IN HET BIJZONDER DE WERKZAAMHEDEN VAN ONZE ORGANISATIE.

GEBLEKEN IS, DAT ER GENOEG JONGEREN ZIJN, DIE NIET OP DE HOOGTE

ZIJN VAN DE DOELEINDEN EN TAKEN VAN ONZE ORGANISATIE.

WE HOPEN, 'DAT JULLIE JONGEREN OP DEZE AVOND ZULLEN KOMEN.

NAMENS DE B.P.P.R.M.S.

VOORL.AVOND:

ADRES: KANTINE W. W.'OOSTGAARDE" G.R.TONIKOE / ALG.SECR.

PLAATS: CAPELLE A/D IJSSEL

TIJD : 20.00 UUR .



1658111
datum 1 0 F E & . 1 9 6 3

CO

Aan

Betreft

d.d.:30-12-1982

rt

Info:

: B. P. P. -diversen

het volgende vernomen:

De vergaderingen van de B.P.P., die voor 18-12-1982 waren
gepland zijn niet doorgegaan, omdat men niet op tijd de
nodige mensen kon waarschuwen. Wanneer ze nu plaats gaan
vinden is onbekend.

301 A10-119332F



datum

CO

b.

1669765
07APR1983

C(CFO )nr.

Aan

Betreft

d.d.

CFB

B.P.P.-centraal

Bijl.:

2-3-1983 werd

Info: I.

het volgende vernomen:

Op 26-2-1983 vond te Wierden een algemene ledenvergadering
plaats van de B.P.P. Aanwqzig war,en 10 man, te weten van de
daerah I >

daerah III

301 A10-119332F

deed een kort verslag van haar "dienstreis"
naar Indonesië. Zij uitte ook haar ontevredenheid over het
gebrek aan activiteiten tijdens haar afwezigheid.

Over de 25-april-viering werd besloten dat de B.P.P. aan de
festiviteiten niet als organisatie zal deelnemen. Men gaat
ervan uit dat de B.P.P. meer is dan een ornament op 25 april,

Het studie-weekeinde van de B.P.P. zal alsnog voor de zomer-
vacantie van 1983 gehouden worden.

deed het voorstel om op Soumokil-dag (12 april]
een forum te organiseren ovacr de R.N.S. tot 2000. Aan dit
forum zouden moeten deelnemer* dp K.N. de pemerintah, de B.P.]
de Siwa Lima en de groep rond' . Dit voorstel we]
afgewezen.
Wel zal een voorstel over een ontmoeting op 12 april tussen
de B.P.P. en de S.H.H, bestudeerd worden.

—2—



Vervolgblad nr. 2, bij C-rapport nr.

wees tenslotte het plan. voor een. gesprek op
korte termijn 'tussen B.P.P. en de K.N. en pemerintah af.
De laatsten zouden volgens haar nu niet erg openstaan voor
de ideeën van de B.P.P.

301A11-830883'- 123



1669767ACD

datum 0 7 A P R . 1 9 8 3

CO

d.

C(CFO )nr.

Aan

Betreft

Bol.:

CFB

d.d Info: III

Ir. HANUSAHA

2-3-1983 werd

het volgende vernomen:

De K.N. heeft te kennen gegeven erg ontevreden te zijn over
de B.P.P* Deze organisatie zou MANÏÏSAMA's plannen met de
W.M.T.A. dwarsbomen.

Noot* De K.N. doelde n.a.w. op de reis van en
naar Lissabon en Porto om te spreken ovei

de oprichting van een gezamenlijke troepenmacht.

301 A10-119332F



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

•ACD 1687602
datum 2 3 AU6. 1983

CO

b. , d.

Bijlage(n):

Afschr.:

Betreft: BPP-reorganisatie

werd het volgende vernomen:

Op de BPP-vergadering van 16 juli j.l. in Wierden is het besluit
genomen om een eorganisatie van de BPP.structuur door te voeren^
&et logge lichaam van een BPP-centraal en drie Daeraf|s bleek in
de praktijk niet te functioneren en werd dus opgeheven.
In plaats daarvan is nu één lichaam opgericht, bestaande uit een
dagelijks bestuur (5 personen) en leden (l6 personen).

De nieuwe BPP, die qua doelstelling etc. geen wijziging heeft
ondergaan, ziet er nu als volgt, uit;
voorzitter
vice-voorzitter
Ie secretaris
2e secretaris
penningmeester
leden

De BPP-reorganisatie zal officieel bekend gemaakt worden op het
BP-congres, dat op 1> september a.s. in het Jaarbeursgebouw in
Utrecht wordt gehouden.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

*° 1687898
datum * 5 AU6. 1983

CO

Distr.:

Afschr:

Betreft:
B.P.P.

Op 16-7-1983 vond in Krimpen a.d. IJssel in het jeugdgebouw een
stormachtige bijeenkomst plaats van de B.P.P.
Hierbij waren aanwezig:
van daerak I

II
III

De vergadering, die pas om Tl.00 u. begon, stond feitelijk in het
teken van een totale verandering van de struktuur van het poli-
tiek forum.

ikte i.v.m. per-
er liep rom-

De vergadering, die enkele malen het kookpunt
soonlijke vetes ( -
melig.

Duidelijk was wel dat iedreen ontevreden was over de inactivi-
teit van de organisatie. Iedereen poogde dat een ander in de
schoenen te schuiven, hoofdzakelijk 's schoenen.
Dit alles resulteerde in het aftreden van als
voorzitster van de B.P.P.-centraal en het afnemen van het lid-
maatschap van , die daarna zelfs uit de vergade-
ring werd verwijderd.

Hierna werd, na nog wat te hebben nagepraat, gesproken over de
B.P.P. nieuwe stijl. De meerderheid vond dat de oude opzet met
3 daerak1 moest verdwijnen. De nieuwe opzet gaat uit van een
dagelijks bestuur van 5 leden en verder de overige 16 gewone
B.P.P.-leden. Dit dagelijks bestuur zal geen beslissingen meer
mogen nemen buiten de algemene vergadering om.

Hierna werd het nieuwe bestuur gekozen, en wel als volgt:
Voorzitter :
vice voorzitter :
1e secretaris :
2e secretaris :
penningmeester :

200 A 03



1} Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. -j a - rapport nr.

Aan het advies van om geen mensen in het bestuur te kiezen
die ver van elkaar wonen werd voorbijgegaan, getuige de verkozen
vice-voorzitter.

Men zal pogen alles rond de wijzigingen voor het komende B.P.-congrea
rond te hebben om daar de nieuwe B.P.P. te presenteren.

Men is van mening dat de nieuwe B.P.P. een buffer tussen het volk en
de K.N. moet vormen.

Noot 1 : Het is twijfelachtig of deze nieuwe BPP voldoende
levenskracht heeft. De organisatie is nu al bijna
ten onder gegaan aan onderling gekissebis en een
herhaling is niet onwaarschijnlijk.

Noot 2 .: Opvallend op deze vergadering was de openlijke breuk
tussen en . Tot nu toe
hadden deze twee zich gezamenlijk met uitzonderlijke
ijver ingezet voor het "wippen" van

200 A M



t) Zo nodig andere rubricering aangaven.

Dlstr.:

AC3
1746149

da. "a 2 2 AUG.

CO

b. / d.

Bijlage(n):

Afschr.: B0=

Betreft: Jaarverslag BPP 1983

Ontvangen werd bovenvermeld stuk (zie bijlage).

200 A 03



1746149

erem Politik

Verslag 1983

Secr. iepstraat 30, 4142 CX Leerdam



I_n h__o u_d_s_o g g a v e.

W o o r d v o o r a f 1 .

D o e l s t e l l i n g e n 2 .

I n l e i d i n g 3 .

Korte geschiedenis Badan Perembukan Politik 4 .

J a a r v e r s l a g 1 9 8 3 5 •

W e r k p l a n B. P. P. - R. M. S. 6 .

C o n g r e s - S t a t e m e n t 7 .

S t a t u t e n 8 .

Huishoudelijke regelementen 9 .

Schrijven naar B.P. 23 aug.»83 10 .

V.-83 r.s.



Door de publicatie van het jaarverslag 1983 stre-
ven wij ernaar om de Zuidmolukse samenleving ken-
nis te laten nemen omtrent de activiteiten van de
Badan Perembukan Politik R.M.S. in de afgelopen
vier jarige periode.

Onder u, die ons reeds uit de beginjaren f?9 heb-
ben gekend, zal dit een hernieuwde kennismaking
betekenen.
Aanleiding hiervan is, (onderandere) onze nood-
zakelijke reorganisatie ter verbetering van de
werkzaamheid en beleid.
Vandaar dit verslag aangaande ons vier jarige be-
stuurperiode, welk helaas niet aan de gewenste
verwachtingen heeft opgeleverd.
Des ondanks willen wij langs deze weg onze dank
zeggen aan onze huidige medewerkers voor hun ont-
ontbeerlijke vier jarige periode en van harte ho-
pen wij dat deze steun weer gegeven kan worden in
de komende operationele periode.



D o e l s t e l l i n g e n .

a. Het streven naar erkenning van de R. M. S. op
internationaal niveau.

b. Bijdrage leveren tot optimalisering van de
strijd. Het beleid van de R.M.S.-regering
ten aanzien van de R.M.S.-strijd zodanig te
beinvloeden, waarbij het Molukse volk betrok-
ken wordt.

c. Het geeft gevraagd en ongevraagd advies aan
de regering.

d. Het geeft voorlichting aan de regering mid-
dels adviezen, voorstellen en aanbevelingen.

e. Het voorkomen van eenzijdig en eigenmachtig
optreden van de regering, overeenkomstig het
Badan Persatuan congres d.d. 4 - 6 - 1977.



I n l e i d i n gA

Het jaarverslag 1983 van de Badan Pereiribukan Pol-
itik R.M.S. wordt gekenmerkt door de inspanningen
van alle medewerkers met betrekking tot de nood-
zakelijke reorganisatie 1983» achten wij van we-
zenlijk belang gezien, de ontwikkelingen in de
Badan Perembukan Politik R.M.S. organisatie vanaf

de oprichting.
Om u meer inzicht te verschaffen in de ontwikke-
lingen van het bestaan van Badan Perembukan Poli-
tik R.M.S. verwijzen we u naar het hoofdstuk:
korte geschiedenis.



Wij onderscheiden drie belangrijke periode te weten:

a) de oprichting

b) interne b e stuur swi j zingen

c) interne reorganisatie

De Badan Perembukan Politik R. M. S. was aanvankelijk een gezamelijk

projekt van alle plaatselijke B. P. leiding ter initi'éring van dat

projekt. De aanleiding van dit initiatief was een direct uitvloei-

sel van de op het buitengewoon congres van de Badan Persatuan, welke

gehouden werd op 4 juni 1977, aangenomen resolutie, dat als volgt

luidt: (begin citaat) " Is van oordeel dat de Zuidmolukse leiding

zich er ernstig op moet beraden, personen, groepen en organisaties,

zodanig in beleid en besluitvorming te betrekken, dat eenzijdig en

eigenmachtig optreden en wilsoplegging zo goed mogelijk wordt voor-

komen " (einde citaat). Bij de concretisering van deze resolutie

is men uitgegaan van een landelijk forum, genaamd Badan Perembukan

centraal. Door reorganisatie is men vanuit gegaan van een lande-

lijk bestuur, waardoor het landelijk Daerah bestuursindeling is

komen te vervallen.

De informatie die de leden van de Badan Perembukan Politik R. M. S.

krijgen omtrent wat er leeft aan de basis dient te worden verwerkt

in voorstellen, die na een grondige bestudering in de Badan Per-

embukan Politik R. M. S. als motie ingedient worden bij de regering.

Indien de regering een dergelijke motie accepteert dan wel ver-

werpt zal zij, omkleed met de nodige motivatie, binnen één mand

de Badan Perembukan Politik R. M. S. hiervan op de hoogte moeten

stellen.

De Badan Perembukan Politik R. M. S. zal op centraal nivo de uit-

slag bespreken.

Als blijkt dat de leden van de Badan Perembukan Politik R. M. S.

zich niet met de eventuele afwijzing van de regering kunnen ver-

enigen dan zal er indien nodig tot twee maal toe beraad met de

regering dienen te v/orden gevoerd.

Dit overleg is bedoeld om beide partijen de gelegenheid te ge-

ven hun inzichten en standpunten omtrent een en ander nader te

verduidelijken.



1. Interne reorganisatie.

De interne reorganisatie had op 16 juli '83 zijn eindbeslag ge-
had. De voornaamste factoren, die hebben geleid tot de interne
reorganisatie, zijn: a) Het falende organisatie structuur op ba-

sis van landelijk Daerah bestuursinde-
ling.

b) De herziene beleidsformulering, dus aan-
gepast aan de huidige situatie.

c) De op brede basis opgezette basisplan.
Met andere woorden, de reorganisatie is geheel afgestemd op be-
leid en uitvoering.
De organisatie-structuur ziet thans als volgt uit: Bij de re-
organisatie gaat men vanuit een centrale bestuurschap, ter ver-
vanging van gebruikelijke Daerah bestuursindeling.
De kenmerken van de reorganisatie zijn:
a) Een interne reorganisatie structuur, waardoor beleidsformu-

lering en uitvoering beter op elkaar zijn afgestemd.
b) De landelijke Daerah bestuursindeling te vervangen door een

centrale bestuursschap.
c) Een vergrote betrokkenheid van het medewerkers bestand, zo-

dat de kwaliteits vereiste voor planning en uitvoering van
het beleidsprogramma gewaarborgd kan worden.

d) Planmatige opzet met betrekking tot de uitvoering van uit-
gangspunten en doelstellingen, die vastgelegd zijn in het
Badan Perembukan Politik R.M.S. beleidsprogramma 1983.

e) Eveneens wordt door dit orgaan alle gegevens verzameld aan-
gaande politieke ontwikkelingen, die nodig zijn om een pas-
send beleid te voeren.

2. Beleidsprogramma.

a) Het handhaving van de bestaande uitgangspunten en doelstel-

lingen.

b) Organisatiestructuur.
c) Het basisplan waaruit de activiteiten van de Badan Perembu-

kan Politik R.M.S. zijn ontleend.
d) Informatie verwerking en verstrekking.
e) Richtlijnen tot de werkwijze.



3. Medewerkers bestand^

Aantal medewerkers in 1979 : 37 personen,
idem in 1903 : 17 personen,

opstelling:
Een ieder, die zich genegen voelt naar vermogen en kwaliteiten
in te zetten voor-en een bijdrage te leveren aan de bevordering
van de R.M.S.-strijd, die kan leiden tot bevrijding van onze on-
drukte land en volk.
De werving van medewerkers blijft een belangrijk onderdeel voor
de komende periode.
De reorganisatie gaat vanuit geen uitbreiding nodig is. De nood-
zakelijkheid bestaat wel dat de nodige werving wel mogelijk is.
De huidige grondslagen voor de samenwerking binnen de Badan Per-
embukan Politik R.M.S.-verband, geldend voor iedere medewerker,
ongeacht zijn/haar functie, zijn: a) Volledige instemming t.a.v.
Badan Perembukan Politik R.M.S. uitgangspunten en doelstellin-
gen, b) Zijn/haar diensten verlenen op vrijwillige basis,
c) Zich bereid verklaren om direct of indirect in te zetten
voor taken van bijzondere aard.

C.bl. n. 1.2.3.4.5.6.7.8. j.m./r.s.



De interne reorganisatie is thans min of meer afgerond. Aan de hand
van de personele invulling van de werkeenheden moet de operationele
organisatie van de grond komen.

Dit houd in :
1. Het bepalen van de aandachtsgebieden per werkeenheid. Richtlijn

hierbij moet zijn soort van -urgentie die hier in Nederland of
daarbuiten elders bestaat.

2. Het streven naar een bepaalde redelijk niveau van samenwerking
op de geselecteerde aandachtsgebieden. Richtlijn hierbij moet
zijn de gekozen weg van continuering van de bestaande projekten
of contacten.

3. Het aanleggen van nieuwe contacten met personen of organisaties
hier in Nederland of daarbuiten die een overeenkomstig doel na-
streven. Richtlijn hierbij moet zijn het inventariseren van be-
schikbare gegevens betreffende de nieuwe aandachtsgebieden of

contacten.

4. Trachten het aantrekken van financi'éle middelen.

C.bl. n. 1.2.3.4.5.6.7.8.9. j.m./r.s. aug.1983.



C o n gjr e s __ - __ S t a nt.

Middels dit verklaring willen wij u hiermee bekend maken over onze
interne reorganisatie van de Badan Perembukan Politik R.M. S., welke
plaats heeft gevonden op zaterdag j.l. d. d. 16 juli 1983 te krim-
pen a. d. IJssel.
Wij zijn van mening dat drastische strukturele verandering zeer ge-
wenst was, gezien het dat het toegepaste systeem in de afgelopen
vier jaar heeft gefaald.
De oorzaak hiervan was voor een belangrijk deel te wijten aan het niet
goed konden funtioneren van de Badan Perembukan Politik R. M. S, op
bases van de gehanteerde "centraal en regios indeling".
Anderzijds ontbrak er de nodige organisatorische medewerking van de
kant van de Badan Persatuan als afgevaardige in de Badan Perembukan
Politik R. M. S. centraal.
Interne wijzigingen betreffende de voorzitterschappen in de centrale
als in de regios, en vertrek van een groot aantal leden, was mede de
oorzaak dat de Badan Perembukan Politik R. M. S. zijn activiteiten tot
het minimum moesten reduceren.
Samengevat komt het er neer dat de Badan Perembukan Politik R.M. S.
de beoogde concrete resultaten niet heeft kunnen leveren, ondanks se-
rieuze pogingen van onze kant.
Mede hierdoor is een verkiezing noodzakelijk dat als volgt uitziet:

Voorzitter
Vice - voorzitter
1e Secretaris
2e Secretaris
Penningmeesteres

: G. R. Tonikoe
: J. Moniharapon
: R. S. Sinay
: w. H. Nussy
: M. Nikijuluw

C.bl. 1. r.s.

Namens het bestuur,

J. Moniharapon.-



Zuid - Molukse Politieke Forum
» B.P.P. - R.M.S. »

secr.: lepstraat 30
4142 CX Leerdam
Tel. 03451 - 7021

T U T E N.-

Het forum draagt de naam : Badan Perembukan Politik (B.P.P.) R.M.S.
Het forum is opgericht d.d. 9 juni 1979 voor onbepaalde duur en heeft
haar secretariaat te Leerdam.
De B.P.P.-R.M.S. komt voort uit de op het buitengewone congres van de
B.P. van 7 juni 1977 aangenomen resolutie, dat als volgt luidt :
11 Is van oordeel dat de Zuidmolukse leiding zich er ernstig op moet
beraden, personen, groepen en organisaties, zodanig in beleid en be-
sluitvorming te betrekken, dat eenzijdig en eigenmachtig en wilop-
legging zo goed mogelijk wordt voorkomen."
Op grond van bovengenoemde resolutie is de B.P.P.-R.M.S. een formeel
en officieel orgaan dat met de regering het beleid bestudeert en uit-
werkt ter optimalisering van de strijd.

Samenstelling :

Bij de concretisering van deze resolutie is men uitgegaan van een
centraal landelijk forum, genaamd Badan Perembukan Politik-C.
Door reorganisatie is men vanuit gegaan van een landelijk-bestuur.
Waardoor het landelijk -Daerah bestuursindeling is komen te verval-
len.

Algemene begalingen_:

a. Het forum heeft als grondbeginsel de R.M.S.-proklamatie op
25 - 4 - 1950. En erkent de huidige staatshoofd als haar leider.

b. De B.P.P.-H.M.S. erkent het congres van de B.P. als het hoogste

gezagsorgaan.

Doelstellingen :

a. Het streven naar erkenning van de R.M.S. op internationaal niveau.



b. Bijdrage leveren tot optimalisering van de strijd. Het beleid van
de R.M.S.-regering ten aanzien van de R.M.S.-strijd zodanig te
beinvloeden, waarbij het Molukse volk betrokken wordt.

c. Het geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de regering.
d. Het geeft voorlichting aan de regering middels adviezen, voorstel-

len en aanbevelingen.
e. Het voorkomen van eenzijdig en eigenmachtig optreden van de rege-

ring, overeenkomstig het B.P. congres d.d. 4-6- 1977.

Middelen^

a. Het forum tracht haar doel te bereiken met alle middelen, die in
overeenstemming zijn met haar doelstellingen.

b. Het forum zal trachten door allerlei aktiviteitcn zich van fi-
nanci'éle middelen te voorzien.

c. Het forum is toegezegd door de Badan Persatuan dat de administra-
tieve lasten t.b.v. genoemd forum gedeclareerd kunnen v/orden.

Lidmaatschap :

Leden van het forum zijn personen van Molukse origine.

Beeindiging_van het_lidmaatschap___:

Voor leden gaat het lidmaatschap verloren door :
a. Overlijden
b. Opzegging (Opzegging geschied door kennisgeving aan het bestuur)
c. Royement (De geroyeerde heeft recht van beroep op de algemene

ledenvergadering)

bl.n.1en2 r.s.



Huishoudelijke regelementen Badan Perenibukan Politik R.M.S. .-

_.1_, Algemene

1. Leden van de Badan Perembukan Politik R.M.S. worden geacht zonder
voorbehoud de Zuidmolukse onafhankelijkheids proklamatie van 25 -
april * 50 als enige grondbeginsel te aanvaarden en als zodanig de
verwezenlijking van een vrije Zuidmolukse republiek als einddoel
te beschouwen.

2. Alle aktiviteiten van de Leden van de Badan Perembukan Politik -
R.M.S. dienen er op gericht te zijn het einddoel als omschreven
in art. 1 lid 1 te realiseren.

3. Alle leden van de B.P.P. R.M.S. dienen het congres van de Badan -
Persatuan als het hoogste gezagsorgaan te erkennen.

/•—
Art±_2._ Zittingsduur_£

De zittingsduur van de bestuursleden van de Badan Perembukan Politik-
R.M.S. is 4 jaar, na 4 jaar moet iedereen aftreden, en kan zich
herkiesbaar stellen.

Art. 3. Bestuurs-samenstelling :

a) Voorzitter
b) Vice-voorzitter
c) Secretaris 1.
d) Secretaris 2.

e) Penningmeester/es

Art. 4. _Verlies bestuurslidmaatschap__:

Het bestuurslidmaatschap B.P.P. R.M.S. gaat verloren door:
1. Be'éindiging lidmaatschap Badan Perembukan Politik R.M.S.
2. Einde van de zittingsduur overeenkomstig art. 2.
3. Bij vrijwillig aftreden bestaat de verplichting voor het desbetref-

fend bestuurslid dit schriftelijk bij een der overige bestuurs-
leden te bevestigen.

4. Afzetting tijdens de leden vergadering met een meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen.

5. Overlijden.

bl. n. 1. r.s.



Art.

1. De voorzitter is belast met de algehele leiding. Hij leidt tevens
de vergaderingen en verleent zoveel mogelijk het woord in de volg-
orde waarin het gevraagd is. De voorzitter kan de beraadslagingen
sluiten indien hij een bepaald onderwerp genoeg besproken acht ten-
zij de meerderheid van de vergadering daar bezwaar tegen maakt.
"De voorzitter treedt in alle gevallen op als woordvoerder van de
Badan Perembukan Politik R. M. S.. Bij afwezigheid van de voorzitter
neemt de vic e-voorzitter waar en bij afwezigheid van deze de 1eSecr.

2. De 1e en 2e secretaris houden zich in onderling overleg en samen-
werking bezig met het schrijven van de notulen van elke vergadering
en zijn verplicht deze naar alle leden toe te sturen. Tevens voeren
zij de correspondentie. Voor de gevoerde correspondentie zijn zij
verplicht 1 (één) copie te houden en een copie ter beschikking van
de voorzitter te stellen.

3. De penningmeester/es is belast met het financieel beheer van de
Badan Perembukan Politik R. M. S..

4. Het bestuur kan besluiten tot het instellen van bepaalde commissies
en ad hoc commissies m. b. t. voor de Badan Perembukan Politik R.M. S.
belangrijke zaken en heeft dien aangaande ook de uiteindelijke ver-
antwoordelijkheid en toezicht.

5» Bestuursvergaderingen worden op voorstel van de voorzitter of 2
(twee) bestuursleden gehouden.

6. De voorzitter stelt in een eventuele samenspraak met overige leden
de agenda van de te houden vergadering vast.

T. Het bestuur is verplicht toezicht te houden op de juiste toepassing
"~ en naleving van de huishoudelijke regelementen en statuten.
8. Het bestuur draagt zorg voor het uitvoeren van alle besluiten door

de vergadering zijn genomen.

Art. 6̂  _Ver kiezing b e stuur _^

Het bestuur alsmede de bestuursfuncties worden door de leden van het

forum gezamelijk gekozen.

Art. 7. Besluiten :

1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

2. Bij het staken der stemmen wordt het voorstel verworpen.
3. De mogelijkheid is dan nog wel aanwezig op de eerst volgende verga-

bl. n. 2. r. s.



dering desbetreffend voorstel wederom aan de orde te stellen. Maar
bij het opnieuw staken der stemmen moet het voorstel als defini-
tief verworpen worden beschouwd.

4. Bij een stemming dienen tenminste 2/3 deel van de leden aanwezig
te zijn.

5. Bij stemmingen zijn niet geldig:
a) blanco stemmen.
b) stembriefjes met overbodige toevoegingen, (onder overbodige

toevoegingen wordt verstaan een eventuele motivatie van het
ja of neen).

c) stemmingen waaraan niet het vereiste aantal leden hebben deel-
genomen (zie art. 7. lid 3.).

6. Elk lid kan bij iedere stemming waarbij hij/zij aanwezig is,
slechts 1 (één) s tem. ui t brengen. Bij afwezigheid van de lid is de
mogelijkheid aanwezig schriftelijk zijn/haar stem uit te brengen en
of een ander lid daarvoor te machtigen.

7. Afhankelijk van de situatie wordt door de vergadering beslist of er
schriftelijk dan wel mondeling gestemd dient te worden.

8. Een door de vergadering genomen besluit kan alleen teniet gedaan
of gewijzigd worden door een besluit genomen in een ledenvergadering
waarbij tenminste 2/3 deel van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen.

Art± 8i_ Eigen machtig ogtreden_:

1. Het is de leden ten strengste verboden, om bulten medeweten van het
bestuur, namens de Badan Perembukan Politik R.M.S., met andere in-

x~ stanties, organisaties dan wel persmedia te corresponderen of op
enige andere wijze contacten te hebben.

Art. 9. Vergader_activiteit :

1. Ledenvergaderingen worden op voorstel van de voorzitter of 2 (twee)
leden van het forum gehouden.

2. De leden zijn verplicht bij de vastgestelde vergaderingen aanwe-
zig te zijn.

3. Bij afwezigheid, of, verhindering zonder geldig excuus, zulks ter
beoordeling van het bestuur, wordt bij een 3 (drie) maal op een vol-
gend voorkomen bij wijze van sanctie het verstrekken van de notu-
len aan de desbetreffende persoon stop gezet.

bl. n. 3. r.s.



4. Bij afwezigheid of verhindering dient de secretaris op de hoogte
gesteld te v/orden.

Art. 10. Kritieken :

Elke vorm van kritiek aangaande de Badan Pererabukan Politik H.M.S.
kan door de leden op de leden vergadering aan de orde gebracht
worden.

Art. 11. _ Geheimhouding :

Al dat gene, v/at de leden terkennis komt, omtrent de vertrouwelijke
zaken van B.P.P. R.LI.S., behoort streng geheim te blijven en mag

ninrner derden ten ore komen.

Art. 12_ Schorsing of royement_van leden :

Indien een lid "bij herhaling het huishoudelijke regelement dan v.rel
de statuten overtreedt, zich niet houdt aan gezamelijk beslissin-
gen van de B.P.P. R.ï'.S. of zich binnen dit orgaan aan wangedrag

schuldig maakt kan het bestuur besluiten dit lid voor bepaalde

tijd te schorsen. Tijdens de duur van de schorsing vervallen alle
rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn. Indien het wan-
gedrag van de betrokkene, zodanig is, dat een samenwerking met hem/

haar onmogelijk is, kan de leden vergadering van de B.P.P. R.K.S.
op voorstel van het bestuur het lidmaatschap vervallen verklaren.

De posities van alle leden kunnen op iedere vergadering ter dis-
cussie v/orden gebracht.

Art.13 SIotbepalingen^:

Het bestuur beslist in alle gevallen waarin het huishoudelijke
regelement niet voorziet. Leden die het met een dergelijk besluit

niet eens zijn kunnen een beroep op de leden vergadering van de

Badan Pereiabukan Politik H.U.S.. wijzigingen van dit huishoude-
lijke regelernenten kunnen slechts door goedkeuring van de Leden-
vergadering van de B.P.P. R.1,1.S. worden aangebracht met een meer-
derheid van tenminste 2/3 deel van de uitgebrachte geldige stem-
men. De leden worden geacht de in het huishoudelijke regelementen
vervatte bepalingen te kennen.

bl. n. 4. r.s.



B A D A N P E R E M B U K A N P O L I T I K R.M.S.

Secr. lepstraat 30 4142 CX Leerdam

Nomor . : r.s.-l/t.s.83
Lamp. : dua
Pokok : Kedudukan Badan

bestir baru

Leerdam, 23 aug. 1983
Kehadapan Jth.
Tn.2 Putjuk Pimpinan B.P.
Bazarstraat 50
2518 AK s'-Gravenhage

Tn.2 jang terhormat,
Berhubung Badan Perembukan Politik kini sudah berdiri 4 tahun
lamanja, maka dalam rapat tertanggal 16 juli Krimpen a.d. IJssel
jang baru l al u tel ah terbentuk badan bestir baru jang terdiri
dari Toni koe G.R.

Moniharapon J,
Sinay R.S.
Nussy W.H.
Nikijuluw M.

- Ketua
- wakil-ketua
- penulis l
- penulis 2
- bendahara

Diberitahu kan djuga, bahwa sesudah bestir baru ini dibentuk,
jang bedasar perobahan organisatie kami, maka ta'ada lagi pim-
pinan dalam DaerahZ.
Sekianlah sadja untuk ketahuan Tuan2 dan terimalah salam hormat
kami seperti biasa diiringi dengan salam kebangsaan tanah-air kita.

M E N A - M U R I A . -

a.n. Badan Perembukan Politik
R. M. S.

R. S. Sinay penulis l

Tembusan: Kepala Negara R.M.S.
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- 1- BADAN PEHSMBÏÏKAF POLITIK.

Maksud aan tudjuan.

Dalam Kongres jang luar biasa jang diadakan pada tanggal 4 juni 1^77 j.b.l,
di_ Oostgaarde, telah diambil satu Resolutie, dalam mana diantaranja ada di-
njatakan sebagai berikutr

"Is. van oordeel dat de Zuidmolukse leiding zich er ernstig op moet
beraden, personen, groepen en organisaties zodanig in beleid en be-
sluitvorming te betrekken, dat eenzijdig en eigenmachtig ey-treden en
wilsnplegging zo goed mogelijk wordt voorkomen. "Beveelt hè', instel-
len van een zo breed mogelijk Zuidmolukse politik overlegd >xum aan".

Untuk mendjalankan apa jang sudah diusulkan dalam Resolutie itu maka telah
dirantjangkan satu susunan organisatie, 'dalam susunan mana tiap2 orang Ma-
luku Selatan, bukan sadja mereka jang .tergabung dalam Badan Pe: satuan, te-
tapi djuga mereka jang diluar Badan ini, asal sadja mereka sem '.a memenuhi
beberapa sjarat -jang akan disebut dibawah ini, mendapat kesempitan jang se-
luas-luasnja'untuk memperdengarkan dan menjumbangkan pemandangan2n.ja usul-
usulnja dan kehendaknja, hingga dengan djalan itu dapat ia turat menetapkan
sekadarnja beleid dan djalannja perdjuangan.
Jang terpenting dalam susunan organisatie baru ini, ialah, bahwa bukan sa-
dja mereka jang akan ditundjuk untuk duduk dalam badan-badan "jaru jang hen-
dak dibentuk nanti jang berhak turut menetapkan beleid, melainkan hampir
semua bangsa Faluku Selatan dapat mempergunakan benar-benar hak mereka itu
djuga.
Akan mewudjudkan maksud jang diterangkan diatas ini, maka akan dibentuk
,4 Badan Perembukan Politik, jaitu 5 J> Badan Perembuk Politik Daerah dan
l (satu) Badan Perembukan Politik Central.
Dengan deraikian, maka Badan - badan ini dapat menjalurkan segala apa jang
ada hidup dalam kalangan rajat kepada Pemerintah R.I'.S.

Tugas Badan-badan Perembukan Politik.

Badan2 Perembukan Politik ini bertugas, membitjarakan, mempeladjari, menda-
lami dan menimbang segala soal-s^al politik, jang dirasa perlu dimaaukkan
didalam atjaranja. Badan2 ini dju;Ta berhak membuat rentjana untuk satu usa-
ha jang hendak didjalankan. Rentjana-rentjana sematjam ini, dapat dihadap-
kan sebagai satu usul kepada Pemerintah R.I'T.S., bilamana rentjana itu ada-
lah dari Badan Perembukan Politik Central.
Rentjana dari Badan Perembukan Politik Daerah dapat dihadapkan sebagai sa-
tu usul kepada Badan Perembukan Politik Central.
Djikalau satu rentjana dihadapkan sebagai satu usul, maka usul itu harus
disertai dengan satu keterangan lengkap dalam mana dibentangkan dan diurai-
kan bahwa rentjana tersebut dapat praktis didjalankan pun dapat dibelandjai.
Selain dari pada itu, maka untung, rugi pelaksanaan rentjana itu djuga ha-
rus diuraikan.
Dalam tempoh setinggi-tingginja satu bulan, Pemerintah R.~. :,S. memberi putus-
annja, apakah rentjana jang diusulkan kepadanja oleh Badan Perembukan Poli-
til: Central diterima baik atau ditolak.
Bila mana usul itu ditolak, maka Pemerintah R.M.S. wadjib memberi alasan-
alasan jang djelas kepada '3adan Perembukan Politik Central tentang penola-
kan itu. Sedang kalau usul diterima baik, maka Pemerintah R.IT.S. boleh me-
ngundang Badan Perembukan Politik Central untuk memberi bantuannja dalam
pelaksanaan usaha itu.

Dalam tempo setinggi-tingginja dua bulan Badan "°erembukan Politik Central
memberi putusannja, apakah rentjana jang diusulkan ke^adanja oleh Badan Pe-
rembukan Politik Daerah diterima baik, atau ditolak.
Bilamana usul ditolak, maka Badan Pererabukan Politik Central wadjib memberi
alasan2 jang djelas kepada Badan Perembukan Politik Daerah jang bersangkut-
an mengenai penolakan itu. halau usul diterima baik, maka Badan Perembukan
Politik Central meneruskan usul itu kepada Pemerintah R.T'.S.
Badan Perembukan Politik Daerah tidak sadja membitjarakan, mempeladjari,
niendalami dan menimbang perkara2 politik jang dirasa perlu, tetapi Badan
itu diwadjibkan untuk raembitjarakan djuga segala ha!2 jang dihadapkan kepa-
danja oleh sekurang-kurangnja lima orang Maluku Selatan jang bertempat ting-



- 2.»

Dalam pertimbangan soa!2 itu dalam Badan Perembukan Politik Daerah, maka
setinggi-tingginja lima orang dari pada semua mereka itu jang telah mengha-
dapkan soal itu kepada "Badan jarig bersangkutan, boleh turut mengambil ba-
hagian.

Begitupun Badan Perembukan Politik Central diwadjibkan membit j arakan sega-
la ha!2 jang dihadapkan kepadanja oleh sekurang-kurangn ja lima orang Malu-
ku Selatan jang tidak berkediaman di salah satu daerah.

Susunan Badan-badan Perembukan Politik.

Badan Perembukan Politik Daerah raempunjai sekurang-kurangn ja 15 orang ang-
gota. Badan memilih dari antara anggota2 itu seorang Ketua, seorang Wakil
Ketua dan dua orang Sekertaris (l dan II). Penundjukan (pemilihan) anggota-
anggota itu ditentukan oleh satu peraturan tersendiri. üntuk pertama kali
peinbentukan Badan-badan Perembukan P. B. ini, dipertugaskan kepada satu ko-
misi jang tersendiri jang terdiri dari tiga anggota, jang ditundjuk dalam
Kongres IJ/14 augustus 1977.
Tiga orang itu harus menjelesaikan pekerdjaan mereka itu dalam tempoh satu
bulan, hingga pada hari sabtu tanggal 17 september j. a. d semua Badan-badan
Perembukan ^olitik dapat dilantik.

Badan Perembukan Politik Central mempunjai 19 orang anggota. Badan ini me-
milih dari antara anggota-anggota itu seorang Ketua, seorang Wakil Ketua
dan dua orang Sekertaris, jaitu sekertaris I dan II.
12 dari 19 anggota itu be'rasal dari tiga Badan Perembukan Politik Daerah
jaitu tiap2 Badan Perembukan Politik Daerah mengutuskan 4 orang dari anta-
ra anggota-anggotanja ke Badan Perembukan Central untuk duduk dalam Badan
Central itu sebagai anggota Badan itu. Dalam 4 orang jang ditundjuk itu
termasuk Ketua dari Badan Perembukan Politik Daerah.

7 orang jang sisa dari pada 19 orang anggota Badan Perembukan Politik ini,
(C.) ditundjuk oleh Put juk Pimpinan 4 orang dan oleh Put juk Pimpinan Pemu-
da Kasjarakat 3 crang.

Waktu duduknja anggota2 Badan Perembukan Politik ini, ialah 4 tahun. Sesu-
dah senap tahun turunnja, bila mereka bersedia pula, dapat ditjalonkan,
untuk tahun pekerdjaan jang berikut.

Semua jang sudah terpilih, untuk memangku djabatan Badan Perembukan Poli-
tik Central atau Daerah, maka tiap2 anggota diwadjibkan mengangkat sumpah
dihadapan Kepala Negara menurut tjara agamanja sebagai berikut 5

"Bèta bersumpah(berdjandji) bahwa bèta didalam mendjalankan kewadjiban
bèta selaku seorang anggota Badan Perembukan Politik, senantiasa me-
melihara kepentingan perdjuangan Hepublik Maluku Selatan, bahwa bèta
akan mengabdi kepada Nusa dan Bangsa dan Negara, dan bahwa bèta akan
memenuhi segala kewadjiban jang dipertanggungkan keatas bèta dengan
setia dan radjin".

S jarat-s jarat jang harus dipenuhi oleh semua orang2 jang d isebut diatas
ini.

Karena apa jang diuraikan diatas ini berlaku bagi tiap2 orang Maluku Sela-
tan, maka dengan gampang anasir-anasir jang ta' bertanggung djawab jang
hendak meruntuhkan perdjuangan kita, dapat menjeludup dalam Badan- badan
Perembukan Politik ini. Untuk mentjegah hal jang sematjam ini, maka sudah
sepatutnja semua anggota2 jang disebut diatas ini, harus memenuhi satu
sjarat mengenai pendirian dan kesetiaan anggota jang bersangkutan. itu.
Disamping itu patut dipikirkan djuga bahwa sebagaimana biasa dalam tiap2
masjarakat jang teratur, beberapa hak dan kewadjiban dari pada anggota2
masjarakat itu, dibataskan sampai kepada orang2 jang dipandang akil-balig.

Oleh sebab itu, semua anak2 Maluku Selatan jang dimaksudkan diatas ini,
harus memenuhi s jarat-s jarat jang berikut;

a. orang-orang itu harus berwarga-negara Maluku Selatan.

b. orang-orang itu harus berusia 18 tahun keatas.

Bagaimana dapat diperiksa apakah orang itu sungguh-sungguh berwarga-negara
Maluku Selatan ? Pertanjaan ini tidak sukar didjawab bilamana sudah ada



Semua mereka itu jang namanja masuk daftar-daftar ini, dipandang memenuhi
sjarat a diatas ini.

Untuk mengadakan pendaftaran ini, maka oleh Pemerintah R.M.S. akan diben-
tuk satu "Birè pendaftaran warga-negara Republik Maluku Selatan", jang
berkedudukan di Den-Haag (alamat Bazarstraat 50). Tjaranja pendaftaran
ini hendak dilakukan akan diumunkan dalam satu surat pengumuman Pemerin-
tah jang akan disebarkan dan dikirimkan kepada semua bangsa Maluku Sela-
tan di Negeri Belanda ini.

Untuk sementara waktu, sebelum daftar-daftar registratie dikerdjakan, ma-
ka Badan- badan Perembukan Politik diwadjibkan menanjakan ketorangan- ke-
terangan mengenai oknom- okn»m jang memasukkan barang usul dan pandangan
kepada Badan tersebut, kepada Pemimpin-pemimpin setempat, Putjuk Pimpinan
Badan Persatuan, Putjuk Pimpinan Pemuda Masjarakat atau Pemerintah R.M.S.

P e n u t u p .

Sungguhpun segala sesuatu jang diterangkan diatas ini sudah dipikirkan
dan dipertimbangkan baik- baik, boleh djadi nanti dalam praktijk ternja-
ta ada beberapa hal jang patut diperbaiki atau diubah. Baiklah susunan
•rganisatie jang baru ini didjalankan dahulu dan bilamana perlu susunan
organisatie itu disempurnakan kemudia..
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