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Nieuw kabinet van MANUSAMA

Bijl.:

Van
werd op 8.10.197^
vernomen, dat er in de Z-Molukse organisatie van
MANUSAMA onvrede heerst. MANUSAM1 s "ministers" zijn
vrijwel allen afgetreden omdat s^j zich niet met zijn beleid konden verenigen. Hun grieven waren in hoofdzaak
gericht tegen de tolerante houding van MANUSAMA t.o.v.
METJARY.
In BP kringen heerst onvrede omdat MSFIARY en
besluiten nemen zonder de overige bestuursleden hierin
te kennen.
Voorts is binnen de Z-Molukse kerk het nodige te doen geweest vanwege het feit dat een aantal "predikanten" zich
hebben afgescheiden.
M.b.t. de vorming van een nieuw "kabinet" deelde
med(
dat MANUSAMA druk doende is met de samenstelling hiervan.
Vrijwel vast staat dat Drs. _
en
. hiervan
deel gaan uitmaken. Voorts zullen een srantal jongeren
worden benaderd.
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Crisiscentrum

Bijl.:

Uit

werd vernomen dat onlangs (vermoedelijk in
februari 1977) een Moluks crisiscentrum is opgericht, dat t<
doel heeft actief op te treden bij gewelddadige activiteitei
vanuit de Zuidmolukse gemeenschap. Het crisiscentrum
zou o.m. bestaan uit 2 leden van het kabinet MANUSAMA,
en
, 2 leden van het BP-bestuur
j Over vertegenwoordiging van andere
groepen, zoals bv. de KPK is
nog nieis te melden.
Het crisiscentrum - in feite echter alleen
, die de
tijd heeft - was recent voor het eerst in actie gekomen
n.a.v. het gewelddadige optreden van een groep jongeren
uit Vaassen tegenover een groep Surinamers in Amsterdam.
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: Beginselprogram Pemerintah RMS

Bijl.:

Op 17-8-197? werd
vernomen:
Zie bijlage
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, De Z.uiclaolu':r.;c r e t; c r i n f1; i:i'. l:£i.7..1i!ij..r>'-^'-iP uch.t het :!.-a Git Jitaöiun. v;sn
do Ziiidtaolukiso vi\ik"ir!i:.«.ït.ïS;jci, v;;:, 'b o l n; Ü.P,, or: hoOidf-jGc-Jtucihtert. vaa vma.ruit
a\ in huar bc3.eid opereert; r i):i. dit: bcj^inriel^r-o^aa vafit te leugca 'ün
daarin t a verin aonr^r.;-! üa.n te ^evo;i v.'eilcc Aaarbi;) als richtcaoer
2, liet Gtï*cvca. van gonofaid^ r'ü^iij'-ir;^,. gericht op con Re3.fsta.adig
jaolulks volï:«ji5fctt-riü.n, v;l.nd'<: rsjj::?. ^ror,u.:0.-,!.£:; in h<%t in de RTC-o
uitör-ukkel:^-.. £;«i;J:i.ri.v..uc:i.--;.'u'': ro^lri, r-j. iV!irüoi-,c"niW;J.njT:. Bit n t x* c- v o n Küjft
cnvoiKlnword t- n in. b'.-{.;:Liu;-:J. üVï^.ovi^iï'A^tl Viia I';rac)ït T i'-uikc 1)1 ovf:ro'.::a—
sterariing jac-i; yiv.t - na UT •in.^v o^cr •ti.i.i!..'.;J!.riG wl*'/t t'! stuiten - onaiTïifluköl^!'helt'Lr>verl;:n..f;ftr: v.?,j- '..i'j'., Z:.i:l.óriolui.-;.'^ vol!.: in do '^.\ O -l lol •ukken, vro'Üc
verlauyen Tj-;i hn::h;:llnG (D.B:itr5teli;.U c;.} ?J-i jn.uii.::rx 1977) öChTlftolijk
ir»J«AJ--lattucarüa, L'^-ciiridont van c.e P.?-;3 in haiaiusc;oli.a.p1 werd ketxbaar

, zy erkent, dat zij flo vorw*:t«rvlii^cl^G ^an. 'hot angoiatreafde öoel niet ia
de hand heeft ca ie; aioü 'btjwiüai van -aaor bepcifkingcsn ^n van de KOiidlijko
positie, waarin hot gehele Z.ia:f.<icici!Luk.!;e volk a i c h op lic-t ogtnlilik bevindt,
ZJj aiet daarin eebtox- (ji-c-r? roden. Ijrx&r pliolit t-s- versaken* '£en
gedaclite bij öa uitoo^cnir-.üj vrax bfodocrldo plicLt iia, dat verder raoe-fc
woroeii jitaien dan tl i t tiijdii^^vricht cvllcen on dat ce liaxidige sitiaa-Ui
raoot wordon gezien als <j<t'n fact in hot gestage procoa van groei en.
„ontwikkeling :aan.r een w*irk«iyke i.ntorxu'.tioaalo rechtsorde*
Naact vrijüoid er= onnI1ri<':nS:jjli.jkh(.id « r;csontici*l foor een niftnsvfea rcï;i..g
vol h Bli c- et aan •» ia do n o o 3 w a k £eblc'kf.-n v&a b^isoïukore nor& voor out —
vikkttling en outplooiiaf?; verhef j;ing van hf> t ecsutoliyr.c en
poi3. van Suidtïolvtkkerf: , ;io;i.fj en oud; O o bevaetaialiiiig van icdcru
perBco^JUrpco ca Hocel-'j!;^! vc;;:.>itwoordGl;;lk]niic. i.n elk opzicht,
mede daardoor *oe'tor ia (Stnat te ajjn sich ook te woren tegen
beïnvloeding van vi^'J.Vr: k u n t ook,

Het: nog u f. t b. 15;;? ''a v . s v :%iouib;tTc roüiJ.Itciti.a; negatie van. on
uitöprukon over ji<:t Zivü.ci'rolukE'V omiiho.ijV.elrihhtj.dnit.Uicia.l «mi;» rriogou geca
aanlteiöj.]:(j govcïi £?i.\:13 o-n :; '^1 f t !:•]>.•:.: c rid^n to Y<rr3.x*ï5cn on rddöolen toe
te pasïïca ó:l t: do v,-r^r SJ.jj^ vi'l r: n. rccliccn >/':ï: flcrden ne;v?.Xd atiaüoen*
Er ifc r-cd;>n s^.n t o r ( f :;r..')> , c.'- 1 tL'J.!.iv-''.:ciyt;uiüc-;i RJI viiiGvattiïiye;* :','-jn tö
de--!! w;;r?M;cr do "^.i.drioj.vh&C: r[i::f;o;-iii^ in br^llin^rjc^^p slch open
voor t-üinvlocfiüif; vsn hï..ra" boloid door alle- Siütóoïwldïftrs.
3» Op he-t voorcuar^il^ P. f [; o <;*<•..':;..• i n t cl. t <J.o iJuldt!olul;i:;e rcjjtjr'i.r.fï in ballingcchap jïicl» voer t'C.n hvl-'ïjc. te vooaron T2--'l3'.£itiKch r evenwichtig, etitisoh
vjooïd eu
Roulir.tir.ch 5.u cl L o. i.iu.j f!.-i'; z:.i riHi:::. rcöcn ziet de iiocllxiko «s
V£i.a;rrno<1tï hot i.' v, i ir-.oï u1;:;; e vo'ik i:.v rc-a^r. ïator tl RVI e on Ic^iir'i «c-uvr vorflt
fiecoritronhet2:'<l r.M.:icj-i;i VOOL'- i-t ft-'.ïjL'Utn c:n»i. dfï^e ir. y^'kolrpdi'Viia iö,
wcar rir^t dit ni-at hri:c?:i.[LV, ü;, t o ;j vrThn:i>düDtr;;id 'Vf«ïi. hot SJ'-jii'LOriOluk.tï'.i
volk liioct v:aï'do::i os-Ti'-f- CVf '^* ^^^ v ' ; - '-cüvi to5 t'::ïi scMï.'ia^Vrl; ^n c.f>
over tt X-üt^ji ^.,;;.u V,-?lti..j ];r -i:::1- Jar.c'h^. cï;. in-ylocdaïsi'-jc:!' Lj.frgüv.iï':» f
Ëvflavricb.ti';: i;; ^L<; ïAr... ösr'r. :i«.:.fi.'-,-r; l ".U:. c:.:. "l? r.' o :Lr..Lvpa(ir':i.a,f; voor uc- vcnrtrke15.j!.:irL.'ï v;?.n V-cCo."l.i3 lc^:'.~'l, b:;/ v<v:.; : :tOVi-.Lr.j|; t'.'Yt.-::';1.. 'bijU.ojid :;:re !5.o.r:d;-'.c;h'c itoct
word'^E Vcr;tc.c»2 '.v.:ü ü^tvil^k^lir;^ c- n cïi'ioXooiiriË;^ v<?r3:,« f, £ iïitj1 v^-r; (;;ec^t«l:jk:.
en undol5J.it peil,
Ethisch verta-itvoorc! Ixi cio ::liH, di-vl: hot & breven nar.T verveitenlijking
van hot gcstoltlc- dool suX ;;jer..c};i''.:!.il';:i>. r^ot iriach-tneralüif!; eü «oirticiöielnu
van «Igctn&en aajivaardbar-c e-fcii.i&c]r.-e bes:ins«::l(in van K^rj.celijkb.'ïid, rechtvnardi^acici, verfi.*'-at:n;aaaiali.v3ici en ««K-bieó voor de rocb.teü van eiidoron»
Doaokratiseh in Sic !r,i^it arit mij cirkeat ca aajiraarcöt het ïccSit van alle
2«i üiiïol'.iihkcre bet bc-lej.t? ïhi. iraj voert te bolrivloodo:»t dnai-t>:\ inbegrepen
het jr-ocht c;a politi-:.-kxi i<5«:coEt on •opvüttisifsen, wollke ttt overecnstenuiiag
sijn. ta c- 1 in dit prelaat r.<i-<.:3r!-;r:lcgiüo l2f.ip.riaelen ca uoixseft en vel.ko dien&tlg
zijn. voor de ver\/'j:fk;:lri>;i2ii5 vc;n eo-a aclfatfcndie Suid-noluks
tot gelding te
lissen, 13 nnöutstus 1977
yH^ot.^-.,*,
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: Rapat Fleno Pusat Pimpinan Badan Persatuan

Bijl.:

Op zaterdag 1? december j.l. werd ia de Bazaratraat
te 's Gravenhage een pleno-vergadering belegd door
de Badan Persatuan.
Naast het hoofdbestuur van de B.P. (overigens lang
niet voltallig) varen enkele genodigden aanwezig:
Van de B.P. waren aanwezig:

Daarnaast was het politiek forum van daerah-3 vertegenwoordigd door de 6 bestuursleden.
Eet nog niet voltallig geformeerde bestuur van daer
2 had mej.
als vertegenwoordjpter geetuurdHet kabinet van MANUSAMA liet wegens ziekte verstek
gaan.
De B.P.-voorzitter opende de vergadering en liet
tevens weten dat punt 2 (betreffende het inspraakorgaan) en punt k (betreffende de regeringsnota
van MANUSAMA) van het programma
zonden vervallen, omdat resp. drs.
en Ir.
MANUSAMA niet aanwezig waren.
had laten weten
naar Bovensmilde te zijn gegaan. Hij was daar als
spreker uitgenodigd*
-2-
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Na deze opening werden de ver schuinde programmapunten afgehandeld:
1e. Het politiek forum
Door de daerah hoofden werd uitleg gedaan van de
stand van zaken*
(daerah-1) liet weten dat hij geen geldige
reden kon bedenken, waarom er in zijn diatriet nog
totaal geen vorderingen waren geboekt bij de vorminf
van een -politiek forum.
(daerah-2) verklaarde dat er zich
reeds een aantal gegadigden voor het politiek forum
in zijn district had aangemeld, maar dat het forum
nog lang niet compleet is.
Tenslotte deed
L, als voorzitter van
het politieke forum van daerah-3, uit de doeken dat
ook zijn forum nog niet voltallig is, maar dat er
onderhandelingen gaande waren met Zeeland en Culemborg (vanuit Culemborg zouden reeds 6 personen naar
voren zijn gesehoven). Vervolgens memoreerde
een brief, die het politiekforum van
daerah-3 had opgesteld en verstuurd naar HAlfUSAMA.
De brief bevatte diverse wijzigingsvoorstellen t.a.1
de installatie van het politiek forum.
De vergadering besloot echter dat deze brief pas
behandeld zal worden, wanneer de politieke forumsvai
de daeraïs compleet zijn en er een centraal politiek
forum is geformeerd.
V56r eind januari moeten de daerahs klaar8 zijn met
hun formatie, zodat alle forums omstreeks 20 februa:
1978 in utrecht bij elkaar kunnen komen, teneinde di
leden van het centraal forum te kiezen.
Tijdens de vergadering sprak het B.P.-bestuur duide<
lijk zijn instemming uit voor een politiek forum.
Men vindt het noodzakelijk dat er een apart orgaan
in het leven wordt geroepen, dat zich bezighoudt me
1e de socialistische maatschappij structuur
2e politieke bijstand verleent aan regering en B.P.
bestuur
3e de situatie van de Zuidmolukkers h.t.l.
Eet politiek forum moet een stem zijn van het volk]
men moet politiek meedenken.
In eerste instantoe moet het politiek forum voorstellen (zaken) voorleggen aan de regering MANUSAMA
of deze voorstellen zullen worden aangenomen zal
later wel blijken.
Tenslotte besloot het B.P.-bestuur om een brief naa
de wijkraden te duren, waarin om steun gevraagd zal
worden bij het zoeken naar kandidaten voor het poli
tiek forum.
2e Het inspraakorgaan ea de subsidie voor de B.P.
zijn niet besproken, aangezien de bij dit onderwerp
betrokken personen niet aanwezig waren.
-3
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Je Kandidaten voor het B.P.-bestuur
Leden die door de wijkraden en afdelingen worden voo
gesteld als kandidaat bij de komende verkiezingen
van het B.P.-bestuur, Moeten voldoen aan de in punt
9 gestelde eisen van het reglement van de Badan
Persatuan.
De omstreden figuur,
, werd als
voorbeeld genoemd. Aanvankelijk had het B.P.-bestuur
zijn twijfels over het kandidaatsohap van dit heerschap. Door B.P.-leden uit Eist is echter aangetoond
dat
volledig voldoet aan de gestelde
eisen.
Het hoofdbestuur heeft derhalve het vertrouwen in
de kandidaten, die door de leiders van de afdelingen
zijn gekozen| de B.P. mag niet in dezelfde fouten (1
vervallen als vroeger.
4e De regeringsnota van MANÜSAMA werd niet besproken
aangezien "het kabinet11 niet aanwezig was.
5e De dialoog met Indonesië
Over dit onderwerp werd tijdens de vergadering zeer
langdurig gediscussieerd.
Bijna unaniem was men van mening dat dialogen,
gevoerd door Zuidmolukse radicalen als
eb
, tot het uiterste bestreden dienen
te worden.
Hen acht de jongens politiek niet rijp om dergelijke zware zaken te bespreken.
Tijdens de discussie waarschuwde MET1ABÏ dat niemanc
zijn eigen gang moest gaan.
Over het vertrek van leden van de commissie-KÖBBEN
naar Indonesië was hij zeer sceptisch.
Het aangekondigde bezoek van MANÜSAMA schoof hij
geheel op MANÜSAMA1s eigen verantwoordelijkheid,
Ook het politiek forum van daerah-2 bestreed MANÜSAMA 's wens om naar Indonesië te vertrekken zonder dal
er politieke besprekingen zouden worden gevoerd.
Het forum vindt dat een dialoog met Indonesië in
Nederland zou kunnen plaatsvinden.
De mening van de andere aanwezigen liep sterk uiteen,
en
weren bijvoorbeeld alle
dialogen af, terwijl
vond dat een dialoog
gevoerd door oudere Zuidmolukkers nuttig zou kunnen
zijn.
had zelfs geen bezwaar tegen een
dialoog van Zuidmolukse jongens als
en
6e Derde generatie
Het is tot het B.P.-bestuur doorgedrongen, dat de
"Wet op het Nederlanderschap" regelt, dat alle
kinderen uit hier geboren Zuidmolukse ouders,
automatisch het Nederlanderschap verkrijgen.
Het B.P.-bestuur onderzoekt of er een mogelijkheid
kan worden geschapen, die een uitzondering maakt -k301A11
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voor de Zuidmolukkers in Nederland, die hun Zuidmolukse nationaliteit wensen te behouden.
7e Tijdens de rondvraagp werd nogmaals gewezen op
het toenemend druggebruik van de Zuidmolukse
jongeren. Het B.P.-bestuur onderzoekt hoe dit probleem (eventueel via het politiek forum) aangepakt
kan worden.
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in de Bazarstraat

Bijl.:

Op zaterdag 1? juni j.l. heeft er in het kantoor van de
BP aan de Bazarstraat in Den Haag een bijeenkomst plaatsgevonden van enkele leden van het Kabinet Manusama,
enkele BP-leden, leden van de SMM en KPK met
en zijn begeleidingsgroep.
Laatstgenoemde groep bestond ondermeer uit
In totaal waren er 2? Molukkers aanwezig. Doel was de
overdracht van
aan de regering Manusama.
verklaarde ten overstaan van de Molukkers,
dat hij vond dat hij zijn opdracht, die hij had meegekregen van het ondergronds RMS-verzet op de Molukken,
niet kon waarmaken zonder de steun van de Badan Persatuan
en de "regering Manusama".
Zijn begeleidingsgroep kon hem niet voldoende helpen en
had dan ook besloten om hem over te dragen.
MANUSAMA aanvaardde het toetreden van
tot zijn
organisatie en zegde toe dit officieel te zullen aankondigen.
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Opvolging MANUSAMA

Bijl. :

Op
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het volgende vernomen:
M. b. t. een eventuele opvolging van MANUSAMA (interview Elsevier
van 26/8) deelde
mede dat er van een voortijdig aftreden
geen sprake was. Er zullen ongetwijfeld voorzieningen zijn getroffen, maar zolang betrokkene geestelijk/lichamelijk in staat
is het ZM-volk te leiden, zal hij als president aan blijven.
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S.M.M./Regering MANUSAMA

Bijl.:

het volgende vernomen:
Gesteld kan worden dat de samenwerking tussen de regering MANTJSAMA met de ex-TAMAELA-vertrouwensmannen een feit is.
Van deze laatsten zijn alleen belangrijk
,
en
, vanwie
de meest vooraanstaande is.
In de bedoeling ligt dat de coalitie zal leiden tot de vorming
van een nieuwe regering waarin ook een vertegenwoordiging van
de S.M.M, zal worden opgenomen.
De S.M.M, heeft na de ziekte van
ook wijzigingen
ondergaan.
Cv'ativbM
werd van zijn functie ontheven en als cmdt. werd
aangewezen. Dit kan echter niet zo blijven omdat hij
ziekelijk is en daarenboven van de stafofficieren degene is die
het minst zware missiemandaat heeft.

E.e.a. werd opgelost doordat
tot de S.M.M, is toegetreden en tijdens de S.M.M.-vergadering op 28-6 als Cmdt. werd
gekozen. Kol. *AHAPABY werd hersteld in zijn functie van adviseur.
B.e.a. houdt in, dat als straks de nieuwe MANUSAMA-regering wordt
gevormd, in ieder geval
hierin zal worden opgenomen.
De S.M.M, zal in de nieuwe regering veel inbreng hebben waardoor
het tot nu toe gevoerde MANUSAMA-beleid grotendeels zal worden
opgegeven.
In hoofdzaak zal de S.M.M, inbreng betekenen:
- niet meer afwijzend staan tegenover mogelijk steun van socialistische landen.
- het accent leggen op het verkijgen van politieke steun van andere landen.
- streven naar contacten en samenwerking met separatistische
organisaties (en ook personen) in Indonesië.
- streven neac disciplinair gedrag van de Molukse aanhang in
Nederland.
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