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Betr.: Ambonezen in Nijverdal (gem« Hellendoorn) •

Op 12-11-1970 deelde de
I.D. Hellendoorn mede:
In Nijverdal wonen _+ 58 Ambonese gezinnen.
52 gezinnen verdeeld over 2 woonwijken, de rest woont tussen
de Nederlanders.
De verdeling m.b.t. E.P., A.F. is:
11 gezinnen B.P. (wonen tussen de A.P.'ers en houden zich
rustig) J>Q gezinnen A.P.
6 gezinnen hebben de Nederlandse nationaliteit aangenomen.
In Kijverdal is het bestuur van de plaatselijke A.P. als volgt
samengesteld:
i voorzitter
:
•(.penningmeester:
secretaris
:
Leden/Commissarissen:

Het bestuur van de B.P. bestaat uit:
voorzitter
:
penningmeester:
secretaris
:
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r**;-::

RAPPORT VAN C
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3 augustus 1971.

AAN CFO
NR.

: 13.013

BETR.: Zuidmolukse zaken

In een gesprek op 9*7*71 met ID-Venlo werd het volgende
vernomen:
De Zuidmolukse gemeenschap in Venlo telt ca. 250 personen,
mannen, vrouwen en kinderen inbegrepen.
Ca £ van de volwassen Zuidmolukse mannen zijn aanhangers van
de Missie Militair.
De MM heeft in Venlo een "commandogroep"

Oupi.
Datum:

2 7 JAN. 1972
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27-1-1972

BETR.: Molukkera te Delfgijl

Op 22.12.71 werd van politie Delfzijl het navolgende
vernoaen:
De woonwijk te Delfzijl bergt ca. 20 Molukse gezinnen.
Het is een kleine gemeenschap die geen onrust teweegbrengt.
Onderling is men ook verdraagzaam en de verschillen in
politieke overtuiging brengen dan ook geen spanningen teweeg.
De gemeenschap kent aanhangers van MANUSAMA, van TAMAELA
en dan nog voorstanders van terugkeer naar Indonesië
zonder dit te koppelen aan een souverein Ambon.
Van politieke activiteit onder deze Molukkers is niets te
merken, hoewel zij zich er zeker mee bezig zullen houden.
Er bestaat veel contact tussen de Molukkers uit Delfzijl
met die uit omliggende plaatsen.
De laatste tijd is waargenomen, dat de woonwijk te Delfzijl
vaak wordt bezocht door Molukkers die zich verplaatsen in
een auto met Duits kenteken.
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Aanhangsel tot bet Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer

VRAGEN
.door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 107
Van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering
schriftelijk gegeven antwoorden

VRAGEN van het lid Jongeling (G.P.V.) over de
ongeregeldheden bij Zuidmolukkers te Apeldoorn.
(Ingezonden 3 augustus 1973.)
1. Kunnen de Ministers een overzicht geven van de toedracht van de ongeregeldheden, die zich sinds december 1972
hebben voorgedaan in de Zuidmolukse woonwijk te Apeldoorn?
.
.
2. Wat is door politie en justitie verricht ten einde de openbare orde te handhaven, het goed der bewoners te beschermen
en de schuldigen aan de ongeregeldheden te vervolgen?
J Indien de gesignaleerde ongeregeldheden hun oorsprong
vinden in spanningen tussen Zuidmolukkers die naar Indonesië
Y~*ea terugkeren en Zuidmolukkers die vasthouden aan het
i -tal van een zelfstandige republiek, kan een oplossing van de
spanningen dan bewerkstelligd worden door te bevorderen, dat
zij die dat wensen, metterdaad gebruik maken van de mogelijkheden om naar Indonesië terug te keren?
ANTWOORD van Minister Dé Gaay Fortman (Binnenlandse Zaken), mede namens de Ministers van Justitie en van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. (Ingezonden
B november 1973.) (Zie ook Aanhangsel Handelingen Tweede
Kamer, 1972-1973, bladz. 3113.)
1. Uit ingewonnen ambtsberichten is gebleken, dat de oorsprong van de ongeregeldheden moet worden gezocht in een
kerkelijk conflict, dat tot een vijandige stemming tussen de
twee betrokken groeperingen heeft geleid.
Als gevolg van dit conflict vond in december 1972 de verkiezing van een nieuwe wijkraad plaats, waarin één van de
£"»oeringcii niet meer was vertegenwoordigd. Daarna spitste
t
uatie zich toe.

Zitting 1973-1974 Aanhangsel

Ondanks bemiddelingspogingen van de burgemeester van
Apeldoorn en van de zijde van de gemeente gegeven faciliteiten
kwam het in de nacht van 9 op 10 mei 1973 tot handtastelijkheden, voornamelijk tussen jongeren. De partijen kwamen daarbij zo vijandig tegenover elkaar te staan, dat een aantal bedreigde gezinnen tijdelijk elders moest worden ondergebracht.
De burgemeester heeft vervolgens de eis van de wijkraad om
twee gezinnen voorgoed uit de woonwijk te verwijderen, van
de hand gewezen en aan beide partijen duidelijk gemaakt, dat
voor geweld niet zou worden geweken. De uitgeweken groep is
op 14 mei onder politiebeschcrming naar de woonwijk teruggebracht.
2. Behalve de sub l bedoelde activiteiten van de zijde van
het gemeentebestuur om het conflict te verzachten werd de
politiesurveillance verscherpt ter bewaking en ter beveiliging
van personen en goederen. De burgemeester, de officier van
justitie en de hoofdcommissaris hebben in het bijzonder na de
nacht van 9 op 10 mei intensief overleg gepleegd.
In totaal is tegen 20 Molukkers proces-verbaal opgemaakt en
enkelen daarvan zijn in verzekering gesteld en voorgeleid; in
één geval is een snelle berechting bevorderd. De burgemeester.
en de officier van justitie hebben ten slotte de wijkraad schriftelijk bericht dat alle Molukkers zich aan de wet hebben te
houden.
3. De gesignaleerde ongeregeldheden vinden hun oorsprong
niet in spanningen tussen Molukkers die naar Indonesië willen
terugkeren en Molukkers die vasthouden aan hun ideaal van
een zelfstandige republiek, doch in onenigheid binnen de in de
woonwijk in Apeldoorn gevestigde kerk, zoals in het antwoord
op vraag l aangegeven.
De Molukse woonwijk te Apeldoorn wordt grotendeels bewoond door Mclukkers, die zich in het verleden voor een terugkeer naar Indonesië uitspraken. Daartoe behoorden ook de
gezinnen, die moeilijkheden hebben ondervonden.
Mochten betrokkenen daadwerkelijk willen repatriëren, dan
kunnen zij rekenen op de normale daartoe door het departement van CRM te verstrekken faciliteiten.

TWEEDE KAMER
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: "Zuidmolukse gemeenschap te Woerden"

Bijl.:

Op 21-1-1976 werd via ID Woerden
vernomen:

het volgend

A*
De Zuidmolukse gemeenschap in Woerden is 06 verhoudin,
met andere woonwijken in Nederland goed met de Nederlanders geintegreerd, Er ^s géén apparte wijkraad. .-•
Er zijn géén apparte Zuidmolukse verenigingen, de
Zuid'molukkers zijn normaal lid van Woerdense ver~enlgi:
en.
. <
Politiek hangen de Zuidmolukkers voornamelijk de Bada
Persatuan aa$. Er wonen enkele pro-fi.I. figuren
Daarnaast zijn er~"nog enlcèTe "TAMAËLA aanhangers.
Opvallend is ook dat er vrijwel géén werkelozen onder
de "Woerdense" Zuidmolukkers zijn. Bovendien is het
grootste gedeelte genaturaliseerd.
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Verklaring Werkgroep Z.M. jongeren Lunteren-Ede

Bijl-: 1
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Op 2^.6.1977 werd
vernomen:
Zie bijlage^
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het volgende

V3?.?:i..\/..3T, DAT ZIJ NIET AGHT'ra DE VERKLARING STA./vT VAM HET K. O. V. I .
VAM DII'oDAG 7 JUNI 1977 VOOR DE RADIO SN IN DB PERS.
DE V.'SiïKGROKP STAAT ACHTER DS GIJZSLINGSAFTIES .

Het pro t c verontwaardiging hebben wij kennis genomen van de moordpartij van vanmorgen op onze broeders. Als Nederland do R.M. S. strijd mot de vrapons wil vernietigen, moet zij ook de gevolgen daarvan nemen: wij zullen strijden tot de laatste druppel bloed.
V/e hebben er begrip voor, dat de Molukse topinstanties in Nederland
zich togen de gijzelingen uitspreken. Maar daarmee worden niet alle
gcvoc'lcnn en godachten, die bij- de Molukkers in Nederland loven,
uitgedrukt.

D aar o n ir; het goed, dat er van onderaf uit Molukse kring ook solidariteit, net de gijzelingen zlef werd en '"or.dt betuigd.
Het feit, dat er ook kinderen gegijzeld sijn, heeft de Nederlandse.
regering ontmaskerd: ook als het on kinderen gaat, blijkt de Nederlandse regering keihard te blijven in zijn weigeren. Onze broeders
hebben zelf G nog toegegeven door toe te staan dat da gijzelaars op
Schiphol vrij zouden worden gelaten: toch weigert Nederland.
Ook is r1. e Nederlandse regering niet ingegaan op het voorstel van de
Vrije Z ui cl -II o luk c o Jongeren on via hun kontakt te onderhouden, omdat zij veel boter weten v; at onder onze broeders leeft. De Nederland-

se ïv-T^ring hooft bewust gestreefd naar deze zogenaamde laatste moge1 i j kl i •:•- i f- v au geweld.

Hen l<r.n erover van mening verschillen of hot middel van de gijzelinghcnulcr:' juist was of niet. Maar hot einddoel van hen is juist en rechtvaar c i g: do vrijheid van hun land en volk.
Ook hun tussendoel is juist, omdat het hen gaat om 21 medestrijders
mot hetzelfde goede einddoel.

Het doel van c! c Nederlandse regering is fout. De Nederlandse regering
wil de K o luk s e zaak in Nederland dood laten bloeden. Dit doet zij
volgc.*ns afspraak met de Indonesische regering en door vertragingsaktics. Zonder gijzelingen wordt de Molukse zaak al vertraagd. Tijdens
gijzelingen wordt dezelfde vertrr.agtaktiek toegepast.
Het goede dool van' de Molukkcrs kan de middelen heiligen. Maar geen

enkel middel heiligt een fout doel van de Nederlandse regering.
Het recht op zelfbeschikking van het Molukse volk is geen ideaal,
naar een rocht.

De- Nederlandse regering' moot wijsheid voor laten gaan en niet volharden in zijn ongelijk.
De gijzelingen zijn niet gericht tegen de direkte slachtoffers - de
gegijzelden - mn,r:r tegen de Nederlandse regering, i
Hot verlangen vr.n Nederlandse militairen on "er bovenop te springen"
als er vr-t prcbexirt kunnen wij begrippen.
Maar v/ij zijn van mening, c-, a t een militair er is on te doden en te
sterven. V7ie oen aanvallende militair doodt of verwondt, zal n?,r.r
ons Y/otsgcvoel nooit daarvoor gerechtelijk vervolg:! kunnen v/orden.
Ook de ^ipr.elingGhouders strijden voor een politieke zaak en kunnen net r.l s ^militair on dus - nooit gestrrft "•orden vonr hun R. r .S.-r.trir:d.
Dp_t__V> •; t *:° ^r>-\e vrijheidsstrijders ^vcr de. hoofden vp„n £ __ ; __ ~^
f"

.....

'

Luntcrcn, 11 Juni 1077
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: Werkgroep Ede-Lunteren
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_

Op 29-8-1977 werd
het volgende vernomen:
Een paar jaar geleden is de werkgroep Ede/Lunteren opgericht. In de beginperiode was het een zeer hechte gemeenschap; in een later stadium is de groep door onder-'
linge verdeeldheid uiteengevallen.
Momenteel is er alleen nop; een Xgrngroep overgebleven;
bestaande uit:

Bij de recente akties heeft de kerngroep van de werkgroep
Ede/ïiunteren een verklaring uitgegeven, waar niet iedereen achterstond. Deze brief is verstuurd vanaf het adres
te Ede.
' ' "
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Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zitting 1977-1978

*f

s ïï <?

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de Regering
gegeven antwoorden

827
Vragen van de leden Stoffelen en
Molleman (beiden P.v.d.A.) over de
eventuele inzet van extra-politiegersoneel in gemeenten, waar ri|ia^e| veel
Zuidmolulckers wonen. (Ingezonden 19
januari 1978)

/"*••'

l

1
Is het waar, dat bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken wordt overwogen
25 man extra politiepersoneel toe te
wijzen aan gemeenten in Overijssel
waar veel Zuidmolukkers wonen?

ii

2Is het waar, dat tegen een eventuele

!

'
•

toewijzing van dit personeel aan het
gemeentelijk politiekorps te Enschede
ernstige bezwaren zijn gerezen bij de
politiechefs, burgemeesters en georganiseerd lager politiepersoneel in Almelo, Deventer, Zwolle en Nijverdal/
Hellendoorn'?
3
Deelt de Minister de mening, uitgesproken in de begroting van Justitie
voor het dienstjaar 1978, dat «een
doeltreffende surveillance nodig is in
woonwijken of woonoorden van Zuidmolukkers» en dat het noodzakelijk is
beschikbare krachten in te zetten op
bedreigde punten2?

j

4

• Zo ja, is de Minister dan niet van mening dat pas van een effectieve preventie kan worden gesproken in de bedoelde woonwijken en woonoorden
wanneer deze extra politiemachten
zullen worden gespreid over de gemeenten Nijverdal, Almelo, Deventer,
Zwolle en Enschede?
5
Indien het antwoord op vraag 3 ontkennend luidt, waarop baseert de Minister dan zijn mening?

1664

-r'

Wil de Minister-aangeven, welke
maatstaven hij in het algemeen hanteert bij het toedelen van extra personeel aan gemeenten waar relatief veel
Zuidmolukkers wonen?
Zie «Dagblad Tubantia» van 6 januari 1978.
Zie begroting Justitie voor 1978, memorie
van toelichting blz. 35.
1

2

Antwoord
Antwoord van Minister WlegeMBinnenlandse Zaken). (Ontvangen 14
maart 1978)
1
"
Ja, in die zin dat deze toedeling wordt
toegedacht aan één korps, Enschede,
ten behoeve van alle gemeenten met
Molukkers in de provincie Overijssel.
2

Een aantal burgemeesters en korpschefs in Overijssel heeft inderdaad
gepleit voor een andere wijze van verdeling van het beschikbare contingent
politiepersoneel. Om redenen genoemd in het antwoord op vraag 4 heb
ik gemeend daaraan niet te kunnen
voldoen.
Ja. Ik moge tevens verwijzen naar het
gestelde in de laatste alinea van blz. 16
van de brief, die de Minister van Justitie op 22 juni 1977 aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zond inzake de gijzelingen in
Bovensmilde en Vries. (Handelingen
Tweede Kamer, zitting 1977,14 610,
nr. 2). Ik moge daaraan toevoegen, dat
ik voornemens ben geen verandering
te brengen in het toen vastgestelde beleid om in Molukse woonwijken in dezelfde mate surveillance te doen verrichten als in andere woonwijken gebruikelijk is. Dit moge blijken uit het-

geen hierover in de Regeringsnota inzake de problematiek van de Molukse
minderheid in Nederland wordt gezegd.
4

In verband met het in de vorige vraag
genoemde doeltreffend dagelijks toezicht in de Molukse woonwijken of
woonoorden overweeg ik de organieke sterkte op te voeren in die (veelal
kleinere) gemeenten, die met de grootste problemen kampen en waar de
voor surveillance beschikbare sterkte
te gering is gebleken. Uit de mij verstrekte gegevens komt naar voren, dat
de genoemde Overijsselse gemeenten
niet tot deze groep behoren. Met het
oog op de mogelijkheden daarenboven, waar tijdelijk aanvullend toezicht
nodig mocht zijn, een voldoende aantal mensen in te zetten ligt het in mijn
voornemen een achttal grote korpsen
van gemeentepolitie een sterkteverhoging van 25 man toe te staan. Alleen
door een dergelijke concentratie zal
naar mijn overtuiging een snel en
doeltreffend handelen mogelijk zijn.
omdat dan meer zekerheid bestaat dat
voldoende mankracht met speciale
deskundigheid en logistieke ondersteuning aanwezig kan zijn.
5
Het eerste gedeelte van deze vraag behoeft in verband met het antwoord op
vraag 3 geen beantwoording. Voor
wat het tweede gedeelte betreft moge
ik verwijzen naar het gestelde in het
antwoord op vraag 4. Daaruit moge
blijken, dat voor de toedeling van extra
personeel geen vaste formules kunnen
worden gehanteerd; de toedeling
vindt echter uiteraard eerst piaats na
overleg met de betrokken lokale autoriteiten.

Tweede Kamer, zitting 1977-1978, Aanhangsel
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: Zuidmolukkers - Zeeland

"" 2 FEB. 1978

Bijl.:

_

Op 21-12-1977 werd
het volgende vernomen.
De sfeer onder de Molukkers in Zeeland is momenteel erg
rustig. Volgens bron is men in stille afwachting van de
uitslag van de z.g. Molukken«nota. Alle ogen zijn in span*
ning daarop gericht.
NOOT:

301A10 - 506422*

hoopt dat de nota voor de Molukkers "een enkel
lichtpuntje" te zien zal geven.
Mocht dat niet zo zijn, dan vreest hij voor moeilijkheden op korte termijn.

GEMEENTEPOLITIE ZWOLLE
Gr. Weezenland 29A
Tel. 05200-10522
Giro 811999

Aan de Binnenlandse Ve^ligheidsdiens
President Kennedylaan
te

's-G r a v e n h a
j_ t.a.v.de heer
I
"

uw kenmerk
onderwerp

uw brief van
"Forum1*

ons kenmerk

datum

IL.2J/78.1-2-1978.

Nnar aanleding van het telefoongesprek van
heden doe ik u hierbij de bescheiden,betrekking hebbende op het 10 jarige bestaan van de Zuid-Oost
Molukse Protestantse jongerejnvereniging,toekomen.
De adjudant van/politie,

zuid— oost lüolivkue jirotfed lan luo
<; il. P. M. T.

aekruturiaati aohuburlu Ir.
tel. 05200-J9079
kerk/jaugdgebouwi
tel 05200-31731

P R O G R A M M A

- 1 8 februari

10.00-11.00

kerkdienst o.l.v. ds. a»o. rahantoknam
muzikale medewerking the ebeneser singers

11.00-1J.OO

receptie/spreker»t
da* a.o* rahantoknaa
a.f.m. ter bekke, veth. soo./vel

j. mul de rf o. r.m.
j. ubro, jonger.ver.

13.00-19.00

volksdansen
poppentheater
sketch
-forum (onderwerp "integratie of decentralisatie)

19.00-2Ü.OO

pauze
hartige hapjes worden verzorgd door
mw. b.j. jekela

20.00-01.00

bal m.a. v. day break

het bestuur*

10.)

LBDSST.L
ter gelegenheid .van het tien
jarige bestaan van de zuidoost molukse protestantse
jongeren vereniging zwol Ie
nodigen wij u uit om op
10februari 1978 deze dag met
ons te vieren.
aanvang: 10.00 uur
kerk _ en jeugdgebouw Ebenhaëzer
lassuslaan
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: Zuidmolukkers diversen.

Bijl.:

rt

3 Ei; 1979

CFB

1.

In jan. '79 werd van doorgaans betrouwbare bron het volgende
vernomen.
Informatie betr.: Zuidmolukkers in Zeeland.
GOHEBA
"

Zie: bijgaand rapport.

301A10-729017F-69

Verb.
RAPPORT

V -98

Evaluatie:
Datum

27-12-1978

Betr.: Zuid Molukkers

Van
werd vernomen dat de sfeer onder de
Molukkers in Souburg momenteel goed is.
Er zijn dan ook op het moment geen aanwijzingen, die op
moeilijkheden duiden.
Voor wat betreft het doortrekken van de Prins Hendrikstraat, is men nog wel aktief om dit ongedaan te maken.
was niet bekend met het resultaat dat de aktie
gropp in een gesprek met de gemeente Vlissingen had bere
Voor wat betreft de jaarwisseling zijn er geen moeilijkheden te verwachten, althans ook daartge zijn er geen a?
wijzingen.
deelde mede dat ook in Souburg- en in Lliddelbua
vergaderingen van de Goheba geweest zijn. In Souburg zo*
dat geweest zijn ten huize van
r
. De bekendt
" rode jongens" zouden de vergadering hebben bezocht. Vc
gens
zijn dit echter alleen maar schreeuwers,
waarvan geen harde akties te verwachten zijn. Zij denkei
zelf ook te veel aan hun eigen studie of carrière.
Bovendien zou het nu zinloos zijn om harde akties te onc
nemen.

De brigadier fan politie,,
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3 1 OKT. 1979

Molukkers te Opheusden

Bijl.:

Van

werd op 8.8.1979 het na-

volgende vernomen:
Van de Molukse gemeenschap te Opheusden kan gesteld worden

dat er vrijwel geen belangstelling meer bestaat voor het
JR. H. S. -streven.
Het is danook daarom, dat er geen onrust heerst.
Onder de jeugd komt criminaliteit voor die zich hoofdzakelijk
beperkt tot lichte gevallen.
Ook onderlinge ruzies tussen de gezinnen komt voor, maar

deze worden meestal snel bijgelegd.

30.8.1979

301A10-729017F-89

ACD

datum

p*.
(J 7 NÜi( ï Ij / 9

CO
b.

d.d. :

C( FO )nr.:

1

Aan

: CPB

Betreft

: werklozen koerier
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Info:

Bijl. :
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24 okt 1979

werd

het volgende vernomen:
de "werklozen koerier" is uitgedeeld
tijdens een driedaags congres over
"tweede generatie" van de Commissie oriënteringsdagen, gehouden in het weekend van 19 oktober in het landgoed Drakenburg bij Hilversum.
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Molukse gemeenschap te Zwolle.

d.
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Bjjl.:

Op 13.11.1979 werden de navolgende gegevens verkregen van politie
Zwolle, Er.
De Molukse gemeenschap te Zwolle bestaat uit 5^ gezinnen met een
totaal van circa 320 zielen.

Zij behoren tot de groep Zuidoostmolukkers en hebben geen binding
met de RMS zoals die zich manifesteert o.l.v. MANUSAMA of wijlen
TAMAE/LA.

Zonder te kunnen stellen dat zij pro-Indonesisch zijn, is het toch
wel zo, dat zij zich niet duidelijk afzetten tegen de Indon. regerini
Merendeels hebben zij ook de Indonesische nationaliteit. De overigen
hebben de Ned. nationaliteit.
Deze Mol. gemeenschap vormt geen eenheid, van saamhorigheid kan niet
gesproken worden.
Elk gemeenschapslid, is in feite slechts geïnteresseerd in haar eigei

(maatschappelijke) belangen.
Politieke activiteiten werden niet waargenomen.
Nu en dan worden wel hetzij via de wijkraad, hetzij door een aantal
gezamenlijk optredende gezinnen, activiteiten ontplooit die hoofdzakelijk berusten op vermeende discriminatie door de plaatselijke overheid en die dan bij deze overheid ter tafel worden gebracht.
Wijkraad
Er is een wijkraad die weinig gezag heeft; deze bestaat uit de volgende leden:
voorz.
vice-voorz.
adviseur

- 2301A10-819172F
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secrt.

Naast deze wijkraad functioneert nog een tweetal personen,
die een persoonlijke "aanhang" hebben van ± 15 gezinnen.
Het zijn:
en
Hun invloed is echter ook gering en is gebaseerd op volkstraditie (familie-aanzien).
Deze klein(groep heeft geen goede verstandhouding met de
overigen maar dit betekent niet dat er sprake is van onderlinge spanningen.
In dit verban3 «Oet nog genoemd worden, de figuur
, die weieens incidenteel met de wijkraad samen
deeleneemt aan gesprekken/overleg met de plaatselijke overheid. Hij wordt dan door de wijkraad hiertoe uitgenodigd.
Mogelijk dat dit gebeurt op grond van het feit dat hij min
of meer als "de intellectueel" uit hun midden wordt gezien
en omdat hij vroeger lid was van de wijkraad.
Kerk

Op kerkelijk gebied is de Mol. gemeenschap ook verdeeld.
Drie kerken hebben in deze gemeenschap geloofgenoten, t.w.:
de Q.I.M, de Geredja Protestan Maluku Tengara en de Zuidmolukse Prot. Kerk.
Criminaliteit
Onder de jongeren komt criminaliteit voor; echter niet méér
als die onder de Nederlandse jongeren.
Botsingen tussen Mol.- en Ned. jeugd komen wel eens voor
als gevolg van verhitte gemoederen na of tijdens bezoek
aan café's en dancings maar ook als gevolg van verveling
door het niets omhanden hebben, gezien de grote werkloosheid onder deze jongeren.
Wanneer e.e.a. ernstig uit de hand loopt wordt door de pi.
overheid contact opgenomen met de wijkraad en getracht tot
een oplossing te komen.
Over het algemeen kan gesteld worden dat de resultaten niet
onbevredigend zijn.
Bij voorkomende gelegenheden wordt meestal ook de figuur
(op initiatief van politie Zwolle) betrokken
bij het gesprek met de wijkraad.
Het druggebruik in de gemeenschap heeft nog geen onrustbarende vorm aangenomen. Var zover bekend zijn er een tiental
Molukkers die drugs gebruiken.
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Betreft

: Molukse gemeenschap Drachten

_

d-

Info: V

Bijl.:

Op-

het volgende vernomen:

De Molukkers in Drachten wonen niet in een speciale wijk. Zij
zijn woonachtig, in normale woonbuurten, tussen de Ned. gezinnen in. Dit geeft geen enkele moeilijkheid omdat de Mol»
gezinnen zich hebben aangepast aan de Ned. gewoonten.
Dit geldt ook voor de jongeren die ook normale omgang hebben
met de Ned. jeugd.
Zij, die aan sport doen zijn ook lid van de verscheidene Ned.
sport.verg.
In Drachten wonen circa 30 gezinnen.
Hiervan hebben de gezinsleden v. +_ 1é gez. de Ned. nat.; *f gez.
zijn pro-Indonesisch; 2 gez. behoren tot de BP. De overigen
sympathiseren met de Rukun Maluku, een organisatie o.l.v.
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Info: 1

Molukse gemeenschap Winterswijk.

Bijl.:

Op

18.12. '79

werd [xj van GP-Wint ejr swi ikj...Hr.C_

het volgende vernomen:
De Molukse gemeenschap te Winterswijk bestaat uit circa 300
zielen, hoofdzakelijk MANUSAMA-aanhangers die echter niet politiek actief zijn en ook weinig geïnteresseerd in de RMSontwikkelingen. Dit geldt voor de ouderen. Van de jongeren
kan gesteld worden dat zij in het geheel geen interesse hebben voor het BMS-gebeuren.
Over het geheel genomen kan gesteld worden dat de Molukkers
een groep zijn die op geen enkele wijze overlast bezorgen;
uitgezonderd voorkomende gevallen zo nu en dan van lichte
criminaliteit. Dit echter niet meer als bij de Ned. jeugd
ook is te signaleren.
Het druggebruik is ook niet zorgwekkend. Een enkeling geeft
zich hieraan over. Zij betrekken de drugs van kleine dealers
die zij ontmoeten in de café'è^'t Schoffie en La Pariesienne",
De Molukse gemeenschap heeft geen wijkraad.
Wel hebben zij de beschikking over een clubhuis dat hoofdzakelijk door de jongeren wordt bezocht.
Het heeft de naam "Mata Hari".
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Betreft

: Molukse gemeenschap Nijverdal

Info: I

Bjjl. :

r>P

van

n-12-1979

politie NIJVEBDAL, hr.
het volgende vernomen:

De Molukse gemeenschap in Nijverdal telt:
500 personen; t^^B58 gezinnen in buitenwijk + k2 in wijk.
kleine groepering^PRMS (MANUSAMA), geen vooraanstaande figuren,
iets grotere groep APRMS
enige CRAMf-leden
verdere Ind + Ned.

Geen wijkraad.
Stichting Tandfing (algemeen^j
Voorzitter:
Secretaresse:
Soc. werker

tevens ambt. Soc. dienst gern Hellendoorn,

XJultureel werker Stichting Tjandu (drugs) Utrecht:
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Betreft

Molukse gemeenschap Deventer.

Bijl. :

12.12.'79

werd E van

GP/Deventer,
heer
-^—-*•-•— — -.—-^.rw.^^^-.- .X-».—
» Jan^nr

het volgende vernomen:

ID/VD-geraeentepolitie Deventer beschikt niet over gegevens
over de Molukse gemeenschap te Deventer.
De reden hiervan is, dat de Molukkers niet als een op zichzelf staande (speciale) gemeenschap wordt aangemerkt; vooral
ook, omdat zij zich nimmer als groep hebben gemanifesteerd.
Nimmer werd van hen last ondervonden.
Ook van onderlinge spanningen is nimmer iets gebleken.
Politieke activiteiten worden niet gevoerd.
Het aantal Molukkers dat in Deventer verblijft is zelfs
bij benadering niet bekend. Een absoluut vrijblijvende schatting zou een aantal kunnen geven van circa 200 zielen, verdeeld in pro-Indonesiërs met als voorman (destijds)
en RMS-aanhangers met als voorman
Bekend is nog dat ene
plaatselijke leider is van de MASOHY.
Voorts valt te vermelden dat sinds 1976 opvallend veel naturalisatieverzoeken zijn ingediend en dit nog steeds voortduurt.

't.1.1980
17.1.1980
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: Molukkers - Zeeland.

2 O K 1880

d.

Info

Bijl.:

nr

21-1-1980

werd

het volgende vernomen:

In de Molukse gemeenschap in Zeeland, is enige onrust ontst'kwn
over het optreden van j
en van

Beide personen worden als pro-R.I. aangemerkt en zijn derhalve niet representatief voor de gemeenschap en nu ook niet
langer acceptabel om namens die gemeenschap op te treden bij
Nederlandse (overheids-)instanties.
Het heeft ook verwondering gewekt dat CRM bijvoorbeeld met
dergelijke figuren in zee gaat en daar haar beleid naar richt.
E.e.a. betekent namelijk dat hetgeen er werkelijk onder de
mensen leeft niet tot CRM doordringt en dat wanneer er daardoor onrust onder de Molukkers ontstaat dit voor verantwoordelijkheid van CRM is.
Men heeft zich echter ook wel gerealiseerd dat het een Molukse fout is om deze zaken niet goed te coördineren. Een
ieder werkt voor zijn eigen zaakje en daardoor werkt men veelal langs elkaar heen.
Bij problemen/commentaren wast CRM zich dan altijd de handen
in onschuld omdat zij kan stellen "jullie wilden dat toch zelf".
Een coördinatie-overleg tussen CRM en de B.P. is niet mogelijk.
De B.P. houdt zich ook wel met cultuur bezig«maar is in principe een politiek orgaan.
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LUSTRUM

heeft
en
benaderd
i.T.m. het 6e lustrtua en de ƒ 100,- actie.
Beide heren hebben daarop een commissie gevormd onder
voorzitterschap van
. Verder hebben in deze commissie zitting
en
plus
nog 2 personen, allen wonende te Middelburg.
De commissieleden zullen alle ca. 350 Molukse gezinnen
langsgaan voor de ƒ 100,- actie. De actie loopt in
Middelburg redelijk goed; in Souburg niet zo.
Noot: Eén oom is 5i uur bezig geweest om 6 gezinnen
te bezoeken. Hij kwam in opperbeste stemming
terug, met'de bijdragen.
De stichting zal uit de opbrengst van een Bingo-avond
(december j.l.) een gratis reis per bus naar de lustrummanifestatie organiseren. Een groep ouderen zal worden geselecteerd uit de trouwe contributiebetalers.
Sou«66 zal dit onder de jongeren regelen.

-3-
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Vervolgblad nr.

3

b'J

C-rapport nr.

K.P.K.

H.a.v.
de uitspraak van de Hoge Raad n.b.t. het geüniformeerd optreden van de K.P.K., zal er binnenkort over deze zaak in
Zeeland een gesprek worden gehouden*
Diversen
Verder geen bijzonderheden. Het is momenteel erg rustig,
ook de vrijlating van de consulaat-jongens heeft geen
reactie te weeg gebracht.
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Evaluatie :

Datum bericht :

2—9-80

Bi jlage(n) :

__

Betreft: ^ Demonstraties in Zuid-Molukse wijk te Gennep
2. Achtergrondinformatie m.b.t. Zuid—Molukse geT/ienschap te Gennep,
Demonstraties door Zuid—Molukkers te Gennep.
Op maandag, ^ september 1980, omstreeks 21.00 uur werd door een aantal
jongeren van de Zuid-Kolukse wijk in de gemeente Gennep de bestrating
van &<* ?;keterstraat van die gemeente opgebroken en werden de stenen
opgehoopt, waardoor deze straat ontoegankelijk werd voor snelverkeer»
De Ekfïterntraat in Gennep wordt voor het merendeel bewoond door 7uidMo1 ukrse -fe ?i nnen.
DiTcte aanleiding tot Hoze aktie vm»mde h~t -ffit, dat in de namiddag
van die dag een kleuter van de familie
op het nippertje
een, naar gezegd ' ~~dt zeer snol rijdende, personenauto kon
weggehaald.
Direct daarop besloten een aantal jongeren onde1" leiding van de
ie no^me, de vader v~" eerdergenoemde kleuter, tot sktie o-"-e,r
te f^»pn. M"ën informeerde de "i jk^pa^ ^r toen de ouderen insterpd0"' n^t
deze -'1"+ie werd de straat or^ebrokor-,
Cp het moment dat de ^olitie >.io^d geïnformeerd v/as rie aktie r>eeds uitgevoerd. De politiepatrouilles, die direct na de molding ter plaatse gingen,
meldden eer vrij rustige situatie.
De opj='eb~~ker. straat werd be-"-eilig-d dim* ?.fz<^thekker. en w
T)e ak+iovoerders hadde»1 tnvo^en pen aantal jcu^nal? nten v-r regionale
nieuwsbladen geïnformeerd. Aanwezig vjaren -^rsmensen van "De Gelderlander"
en "De Maas- en Niersbode"»
Een enkel incident vond plaats toen een, naar pezegd v:crdt zeer dronken,
blanke inwoner van de wijk duidelijk blijk gaf het niet met deze akti"
eens te ziin en er de Zuid-Molukse bewoners van beschuldigde nelf te hrrd
te rijden binnen de b^bcuwdo kom. De mar kreeg een erjcele klap te incasseren,
maar er ontstond geen vechtpartij. De ah+ievocrders stelden wachtposten ter
plaatse op om ongeregeldheden te voorkomen. Ket behulp van deze w^chtroRtPn
wilde men ervoor zorgdragen dat beethoofden binnen de wijk in deze aktie geen
aanleiding zouden vinden tot verdere balëadigheden c»q. vernielingen. Ook
wilde men voorkomen dat men * s nachts van overheidswege het wegdek weer zou
herstellen. Ken waakte in twee ploegen van drie man van 24.00 - 0/1.00 en van
04.00 — 08.00. Als motief voor deze aktie gaf men op dat alle straten in
de buurt waarin de Fksterstraat is gelegen, van verkeersdrempels zijn voorzie
met uitzondering van de Eksterntrt.; t. Juist in deze straat zouden veel gezinn
woonachtig zijn met kleine kinderen. In een tijdsbestek van twee jaar zou men
al herhaalde malen o.a. bij monde van de wijkraad aan het plaatselijk bestuur
hebben verzocht in de Eksterstraat verkeersdrempels aan te brengen. Steeds
zouden beloften zijn r-edaantmaar nooit werd iets uitgevoerd»
1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A58M

Evaluatie:

Datum bericht: 2-9-80

Pp.prina —2~

Op dinsdag, ? september j.l, werd op het wekelijkse spreekuur
van de burgemeester van Gennep tussen hem en eer ve^tegenwoor—
di^-nni; var de 7uid—Holukse wijkf het probleem m.b.t. de
drempels besr.rokon»
Aldaar werd de wi jkvertegeraroord? .~ing a? r de >'-nd v*n bestaande
]"1 arnen medegedeeld ''at, in oktober a. p. ir! de Ek^terstrr-it ver—
V-«ersdrem^els aangebracht zullen T/;orden, maar d-vt mot de uit—
voerin/7 van de rlannen moest Borden gewacht om het bouwverf'er
voor de nieuwbouwwijk via deze r-traat vlotter te kunnen laten
verlopen»
De vertegenwoordiging deelde mee dat tot dat moment de
opengebroker. zal bli.iven,
7)e aktievoerders waren:

De burgemeester van Gennep verklaarde op korte termijn een onderhoud
te zullen regelen tussen de wijkraad en het college van B & W t om
de onder do Cfenneppe 7uid-Molukkers heersende problemen aan te ho^en.

Evaluatie:

Datun bericht: P-9-80

Pagina -3-

'^ in Z-uid—IVIolukpe wijk ^e Gennep.
D1?- Pui d—!"''">] i ik o Ev ^ e"1 i. r rhe krrk in GrTpep is verdeel"1 ^n twee kempen
sedert -'e vocrinalT ~ ^redikrnt
on+slcgen werd» Godsdienstoefeningen worden ma gehouden op •fr'ee plaatsen
in Gennep, Een gedeelte van de gelovigen bleef
trow en ander deel
gaat naar de godsdienstoefeningen van de r-i«i«-re p^edik-r.t.
Ofschoon een en ander aanvankelijk aanleiding was tot r-^ies ver'cïrren de
Kolukkers de t er doe1" de kerkscheuring in het dagelijks leven en de verhouding binnen de wijk geen verdere verdeeldheid is ontstaan. Het onderlinge contact tussen
de jonge Zuid—Molukkers bleef ongewijzigd, ook al volgt men de godsdienstoefeningen
bij verschillende predikanten.
Op handen zijnde detronstratie van Zuid-Molukkers in Gennep,
Op 6 oktober a,s, zal in Gennep een demonstratie plaatsvinden van de ZuidKolukse gemeenschap. De demonstratie zal zich richten tegen het beleid van
het college van B & W en de gemeenteraad van Gennep ten aanzien van de ZuidMolukse gemeenschap, Reden voor deze demonstratie sou ondermeer zijn het feit,
dat de molukse wijk nog steeds geen wijkgebouw heeft,
en
, beiden vertegenwoordigers van het
nieuwe stichtingsbestuur en initiatiefnemers voor deze demonstratie verklaarden
dat er geen andere mogelijkheden meer waren dan op deze manier de aandacht op de
problemen van de Zui d—Molukkers in Gennep te vestigen,
"Alle gemeenschappen in Nederland hebben een wijk,r;ebouw. Waarom? Omdat ze rotzooi
schoppen. Wij blijven nietig en wij willen de goede relatie die we met de overige
bewoners van Gennep hebbent "instant houden. Resultaat? Er gebeurt niets. Er wcrdt
niets voor ons gedaan. Met deze demonstratie hopen we genoeg aandacht voor onze
problemen te krijgen,",aldus Samallo.
Men wil een vreedzame demonstratie. Het risico, dat een en ander toch nog uit
de hand zou lopen wil men indammen door moeders en kleine kinderen in de optocht
mee te laten lopenwaardocr demonstranten, bezorgd air ze zi jn dat aan deze
kwetsbare groep iets zou overkomen, zich min of meer genood.zaakt zien een
eventueel optredende agressiviteit te onderdrukken.
De secretaris van de stichting "Tjenke Muda",
heeft inmiddels toestemming gevraagd aan de bu^gen-eester van Gennep om op
6 oktober a,s, bij gelegenheid var de raadsvergadering een demonstratie te
houden waaraan naar zijn schatting ongeveer 200 personen zullen deelnemen,
Als motivatie staat in het verzoek aangegeven "de algemene ontevredenheid
bij de zuidmolukse gemeenschap ten aanzien van het gemeentebestuur"
Het verzoek is doo~ de burgemeester voor advies doo^p-eznnden naar de groer-scommerd'-n1
van de groep Gennep der Rijkspolitie, die een °n ander nog in behandeling heeft.
Drugsdealers in de wijk te Gennep,
P-oor
en
werd rrrdegedQeld dat Zuid—Molukse
drugsdealers uit Nijmegen in de wijk te Gennep TTaren geweest teneind.e alde.nr
hun praktijken uit te oefenen. De de-: Iers zouden ir.et harde hand zijn verwijderd,
De ouderen zowel air; de leidinggevende jongeren zouden hun uiters+e best doen
om te voorkomen dat d.e Zuid—Molukse jeugd in Gennep slachtoffer zou worden
vaji de handel in drugs. Naar het schi jnt iR het drugsgebruik binnen de wijk in
Gennep nog zeer beperkt. E,e.a, is wellicht mede te danken a?n het feit dat
een van de ra atschappeli jke problemen die v3"?"1Pl aan"! «5 •'d i n g f-even tot dr
gebruik, de werkeloosheid, nagerr1 —• niet aanwzig •'n •'n Gennep.

GEMEENTEPOLITIE
INLICHTINGENDIENST

1517804

ACD

nummer -•

datum • 50-10-80

datum

Co

b.

d.

Aan; Het Hoofd van de
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Evaluatie:

j betref t :
en tijdstip:

Datum bericht: 30-10-80

Bijlage(n):

Demonstratieve kraak—/beaettingsaktie
Zaterdag 18 oktober 1980 tussen 8.20-

en 11.JO uur

Leegstaande kleuterschool aan de Wilhelminaweg te

Plaats:

Woerden
Aantal deelnemers:

Direct aan de aktie ca. 20. In de loop van de ochtend
enkele tientallen meer.

Doel van de aktie:

Het verkrijgen van een eigen gebouw voor de Zuid Moluksestichting Hai Nuele te Woerden.

Teksten op spandoeken:

Voornamelyk gericht tegen het beleid van de wethouder
van Welzijnszaken, dhr. Van Breukelen.

Inhoud van verspreide
pamfletten:
der aktie:

Rustig, er werden pamfletten uitgedeeld en er werd met
voorbygangers gesproken.

rublieke belangstelling

Gering.

Bijzonderheden:

Aan deze aktie waren reeds 2 demonstratieve bezoeken
aan raadsvergaderingen voorafgegaan.
De pers, o.a. van het NOS programma Suaru Malukku, was
kennelijk tevoren geïnformeerd.
Einde

t) Tenzij andere rubricering vereist.
200A37M
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Betreft:

Datum bericht:

28—10-80

Bijlage(n)

Demonstratie door bewoners van Zuid-Molukse wijk te Gennep.
Op maandag, 6 oktober 1980 te 18*00 uur vond te Gennep een demonstratie
plaats waaraan ongeveer 100 personen uit de Zuid-Molukse wijk van Gennep
deelnamen* Men trok in optocht vanuit de wijk naar het gemeentehuis en
vandaaruit naar het gebouw van de Stichting Samenlevings Opbouw, een
instantie die zich regionaal bezighoudt met maatschappelijke begeleiding»
In de optocht werden spandoeken meegevoerd waarop leuzen waren vermeld
zoals "Wij laten niet meer met ons sollen, anders gaan we mollen," en
"B & W - Weg ermee!".
Deze demonstratieve optocht was georganiseerd door
en
Het waren voornamelijk de Zuid-Molukse jongeren die aan deze demonstratie
deelnamen* Slechts een tiental ouderen liepen in de optocht mee*
Het voormalig hoofd van de wijkraad,
suste de gemoedere
van de demonstranten, wanneer deze dreigden wat verhit te raken*
Er deden zich geen onregelmatigheden voor*
Enkele weken voor aanvang van de demonstratie waren door de organisatoren
brieven gezonden naar de Zuid-Molukse wijken in Nijmegen, Venlo, Tiel,
Cui jk, Eist en Hatert met het verzoek door het sturen van een afvaardiging
deze demonstratie te steunen* Omdat men besefte dat men de Zuid-Molukkers
die vanuit andere wijken kwamen niet voldoende kon controleren tijdens
de demonstratie waardoor de mogelijkheid bestond dat de gehele demonstratie
negatief zou uitvallen, trok men later die uitnodigingen weer in*
Op zondag 5 oktober namen de organisatoren dit besluit nadat ze in Nijmegen
met afvaardigingen uit de wijken daarover hadden gesproken* E*e*a* verliep
overigens niet zonder problemen omdat de afgevaardigden dit gebrek aan
vertrouwen niet konden waarderen*
Buiten voor het gebouw van de S.S.O* las
een
petitie voor* Daarna vond in het gebouw van de S.8*0* een discussie plaats
tussen een vertegenwoordiging van de ZM-se gemeenschap in Gennep en het
college van B & V en de fractieleiders van de politieke partijenjdie in
Gennep zitting hebben in de gemeenteraad*
'
De discussie begon met het overhandigen van de petitie aan het collge van
BA V* Van de zijde van de Zuid-Molukkers werd voornamelijk het woord gevoerd
door
en

1) Tenzij andere rubricering vereist.
POOAVUI

Evaluaties

Datum bericht» 28-10-80
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De discussie eelf verliep vrij tam* Er werden van de zijde van het
gemeentebestuur wat verwijten gemaakt met betrekking tot het opbreken
van de Eksterstraat in de Molukse wijk door Zuid—Molukkers*
Van de zijde van de Molukse vertegenwoordiging werd geageerd tegen
het gebrek aan inspraak dat men had bij o«m» de plaatsbepaling van
het nieuwe wijkgebouw in de gemeente Gennep.
Verder beperkte men zich tot wat algemeenheden en het herhalen van
datgene wat in de petitie was gesteld*
Deze petitie is als bijlage 2 bij dit rapport gevoegd*
De demonstratie was ontstaan als gevolg van het feit, dat binnen de
Molukse gemeenschap in Gennep een stijgende ontevredenheid en een
daarmee gepaard gaande stijgende onrust kenbaar werd» Dit werd onderkend
door hr*
, directeur van de Stichting Samenlevings Opbouw*
Hij belegde een vergadering met afvaardigingen uit de Molukse gemeenschap
in Oennep on tot een bespreking te komen van de problemen, die mede
oorzaak waren van de heersende onrust zoals de kwestie van de kerkeraden, de stichting Tjenke Muda, het aanstellen van een nieuwe opbouwwerker.
Als gevolg daarvan werd op 21 augustus te Gennep een bijeenkomst
gehouden waaraan door vertegenwoordigingen van de aldaar aanwezige
Molukse groeperingen werd deelgenomen*
Bij gelegenheid van deze bijeenkomst raakten de gemoederen verhit
toen de onderwerpen Mhouding van de gemeente t.o.v, de Zuid-Molukkers" en
"het gesprek met het college van BAH 1 * aan de orde kwamen*
Teneinde vooral de jongeren hun ontevredenheid op een verantwoorde wijze
te kunnen laten uiten, suggereerden hr*
en de maatschappelijk
werkster
het gesprek met het college van B & W door
een demonstratie te laten voorafgaan* Dit voorstel werd direct
aanvaard*
Ha afloop bleek de demonstratie zowel bij de Zuid-Molukse gemeenschap
als bij de stichting Samenlevings Opbouw aan de verwachting te hebben
voldaan*
De stichting T jenke Muda neef r thans een nieuwJhaslinia.
Het komt erop neer dat degenen die de leiding hadden bij de jongerenbeweging "PINGUÏN" van de Molukse wijk, thans het stichtingsbestuur vormen
van T jenke Muda* De leiding bij de groep PINGUÏN wordt gevormd door
andere jonge Zuid-Molukkers*
In een recent gesprek met de burgemeester van Gennep sprak deze zijn
verontrusting uit over het doen en laten van de Zuid-Molukse jongeren
in de wijk in Gennep* Recentelijk zou een groep Zuid-Molukkers betrokken
zijn geweest bij een café-ruzie. Hij ziet e.e,a. als het realiseren
van de stelling die voor en tijdens de demonstratie meerdere malen werd
gehuldigd:"Vij moeten eerst rotzooi maken, anders wordt er toch niets
voor ons gedaan."
Er zijn momenteel geen feiten die erop wijeen dat deze ruzie rechtstreeks
verband houdt met de heersende ontevredenheid onder de Zuid-Molukse jongere
in Gennep t*a.v. het gemeentebestuur* Naar het zich laat aanzien
heeft het huidige stichtingsbestuur van Tjenke Muda voldoende overwicht
bij de jongeren van de wijk.

Evaluatie:

Datum bericht t 28-10-80
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Overigens heeft de burgemeester van Gennep het plan opgevat op korte
termijn vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties en groeperingen bijeen te roepen om samen met het college van B & W te trachten
een duidelijke beleidslijn ro.b.t. de Zuid-Molukse gemeenschap op
te stellen*
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Wij, Zuid-Molukkers wonen nu 30 jaar in Gennep.
Weliswaar niet uit vrije wil, kregen wij in Gennep een "voorlopige
w e n o n z eigen identiteit, cultuur en adat handhaven en versterken. Dit is niet altijd even makkelijk als etnische minderheid
tussen do Nederlanders in.
^)p verschillende plaatsen in Nederland is het al vaker tot een conTrontatie tussen Nederlanders on Zuid-Molukkors eekomen. In Gennep
;~is het tot op heden nog steeds "rustig" gewenst. Dit, ondanks het
feit dat wij ons steeds als tweederangs burgers behandeld voelen.
Vij worden niet serieus genomen. Zo kregen wij b.v. vaak geen antwoord on brieven, die wij naar de Gebeente stuurden. Soms worden
wij naar ons gevoel wel aangehoord, maar daar bleef het dan ook bij.
Omdat wij geen stemrecht hebben, kunnen wij onze invloed niet op de
plaatselijke politiek uitoefenen.
Daarom pleiten wij voor een andere manier om onze invloed te kunnen
laten golden. Zo stollen wij ons voor, dat er een commissie samengesteld wordt, die in samenwerking mot de Gemeente een beleid voert
dat ten goede komt aan de Zuid-Molukse bevolking. Op die manier zou
het dan mogelijk zijn niet alleen aangehoord te worden, maar ook inspraak te hebben in onze belangen.
Binnen onze bevolking zijn er nogal wat problemen, die niet alleen
onder onze, maar ook onder Uw verantwoording vallen. Zo is er de
zorg om onze bejaarden, huisvesting, maar vooral behoeft onze jeugd
/-de grootste zorg. Veel problemen ontstaan bij hen i.v.m. hun studie
en werkgelegenheid. Gelukkig kunnen wij constateren dat onze J*"^
-in Gennep nog geen drugs etc. gebruikt. Dit villen wij zo handhaven,
maar dit eist vol intensieve zorg en begeleiding.
' Eén van de wensen van ons is al gedurende 10 jaar hot willigen van
erm eigen Gemeenschapsruimte. De beste plaats voor dit eigen gebouw
- is naar ons inziens het stukjo groen aan het einde van do Eisterstraat, temeer omdat juist daar het gebouw dool uit zou mahen van do
Molukse wijk.Dcze ruimte hebben wij nodig juist om onze cultxmr en
. adat te kunnen handhaven en versterken. Tien jaar geleden hebben, u ij
hier al om gevraagd. Tot op heden heeft dit nog geen resultaat uehad. Wij willen niet meer met ons laten sollen en wij villen op zo n
kor; mogelijke termijn een eigen gebouw. Bijgevoegd >~iJ ? tUeen lijst
van aktïviteiten welke wij nu tot op heden voor ons onvoldoende ruimDaarnaasï krïjgtTeen lijst met aktivitèiten die wij nu nog niet kunnen uivoer enf omdat ons hiervoor de eigen geschikte ruimte ontbreekt.
Eén punt willen wij wel apart noemen.
„„„-OT, on
Wij hebben de ruimte niet alleen nodig om onze jeugd op te varken en
om te voorkomen dat zij ten onder gaan aan drugs en criminaliteit,
maar vooral voor ons sociaal en cultureel welzijn.

Wij zijn vanavond in grote getale gekomen om onze verlangens en eiscm
kracht bij te zetten.
Voor ons is de maat nu vol: wij laten nu nint neer met ons sollen, wij
willen als volwaardige burgers gezien worden. Onze belangrijke eisen
zijn: inspraak en zeggenschap in onze belangen en daarnaast een eigen
gebouw.
Hoewel Gennep de tweode oudste Zuid-Molukse Stichting in Nederland
hooft, is er in tegenstelling tot 60 andere plaatsen waar Zuid-Holuk
kers gehuisvest zijn, geen Stichtingsgebouxv.
Vaaraan hebben wij dat als Gennopse Zuid-Molukkers te danken?
Hadden wij ons dan harder inooten opstellen?

^-^
'

Namens,
De Zuid—Molukse Gemeenschap Gonnej
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VERSLAG VAN EEN ONDERZOEK NAAR
KOMMÜNIKATIEPROBLSMEN IN EEN
MOLUKSE WIJK

2e jaars SHF
werkgroep Molukkers

X

VERANTWOORDING
Me hebben terecht gemeend dat binnen de opleiding aandacht besteed moet
worden aan de Molukse situatie (en de problematiek van de minderheden in
Nederland in het algemeen).
Door de samenstelling van de werkgroep hebben we besloten om het onderzoek toe te spitsen op de Molukse situatie in de wijk van Bovensmilde,
daar dit aansluit bij de ervaringssituatie van het overgrote deel van de
leden van de werkgroep, die zelf uit deze wijk afkomstig zijn.
Uit eerste gesprekken met een aantal bewoners uit de wijk zijn we gekomen tot een onderzoeksvraagstelling die zij als meest relevant ervaren.
Hierbij kwam duidelijk de problemen tussen jongeren en ouderen naar voren, welke we als kommunikatieproblemen typeren.
ONDERZOEKSVRAAGSTELLING
Vanuit verschillende hoeken wordt er beweerd dat er generatiekonflikten
c.g. Arommuna^atieproJblemen in de Molukse gemeenschap voorkomen. Uitgaande van deze veronderstelling hebben we ons afgevraagd op welke terreinen
deze kommunikatieproblemen tussen jongeren en ouderen zich voordoen, mede ook om greep te krijgen op dit maatschappelijk verschijnsel.
DOELSTELLING
1. Het -resultaat van de aktiviteiten is ten dele ten behoeve van het eigenbelang van de groep: onderwijs moet de gereedschappen geven om mee
te werken in eigen gemeenschap of in een 'anderskulturige' gemeenschap.
2. Samen met de inwoners van de Molukse wijk in Bovensmilde een onderzoek doen naar aanwezige kommunikatieproblemen tussen ouderen en jongeren .
3. 1. Voor het Molukse deel van de groep: inzicht verkrijgen in de eigen
situatie.
2. Voor het niet-Molukse deel van de groep: inzicht verkrijgen in de
situatie van 'anderskulturigen'.
4. Het onderzoek en het onderzoeksresultaat gebruiken om een kommunikatieproces op gang te krijgen en als mogelijke onderbouwing van het
beleid van allerhande instanties in de wijk (wijkraad, initiatiefgroep, welzijnsstichting i.o.).
DOELGROEP
Wijkbewoners van Bovensmilde in samenwerking met een begeleidingsgroep
(met leden uit diverse instanties} en de Stichting Molo Oekoe.
ONDERZOEKSMETHODE
Vooreerst hebben we een aantal open vraaggesprekken gehad met een aantal
bewoners, welke we via randomprocedure verkregen hebben.
Daarnaast hebben we een aantal gesprekken gevoerd met sleutelfiguren afkomstig uit de wijkraad. Stichting Molo Oekoe en van de jongeren initiatie fgroep.
Na verwerking van de hierdoor vergregen gegevens hebben we ean vragenlijst opgesteld die een min of meer half-gestruktureerd karakter heeft.
Deze vragenlijst hebben we afgenomen bij rondom gekozen respondenten uit
de wijk.
ONDERZOEKSOPZET

De doelgroep hebben we onderverdeeld in 3 leeftijdsgroepen. De eerste
/categorie is geboren en opgegroeid in Nederland (17-29). De tweede groep
varieert tussen de 30 en 40 jaar (Bung-generatie). En de laatste groep
is ouder dan 40 jaar.
Daarna hebben we de wijk opgedeeld in straten met hun huisnummers. Per
onderzoekstweetal hebben we 24 huisnummers random getrokken uit de voor
ieder onderzoekstweetal toegewezen straat. Voor de 4 onderzoekstweetallen betekent dit een totaal aantal respondenten van 96 cp een bevolkingsgroep van _f 550 personen.
De 24 respondenten werden verdeeld over de drie leeftijdsgroepen wat dus
neerkomt op 8 per leeftijdskategorie (per onderzoekstweetal).
Hierna zijn we begonnen met de afname van de vragenlijst.
TIJDSPLANNING
Schematisch hadden we de volgende tijdsplanning voor ogen.
Ie week vinden de voorbereidingen plaats.
2e week zouden we de interviews afnemen en de
3e week zouden we met de uitwerking van de verkregen gegevens aan de
gang gaan.
Dit alles in het kader van onze oriënteringsstage, die liep van 10-31
maart.
(Door nalatigheden van enkele werkgroepsleden is van de voornoemde tijdsplanning weinig terecht gekomen.)
VRAGENLIJST
Zie bijlage.
VERSLAG ONDERZOEKSGEGEVENS
Bij de rapportage van de onderzoeksgegevens zijn we ervzx uitgegaan om
de verkregen gegevens zo goed izogelijk verbaal weer te geven.
We hebben bewust gekozen voor het weglaten van relatieve gegevens, daar
dit naar onze mening de leesbaarheid niet bevordert.
Zeker moeten we erbij vermelden de betrekkelijkheid (lees: betrouwbaarheid) van dit onderzoek. Enkele faktoren die de uitkomszen van het onderzoek beïnvloeden:
In eerste instantie vragen we ons af of de schaalkonstr-ktie goed aansloot bij de gestelde vragen.
Bij het klassificeren van de antwoordkategorieën speelt zeker de interpretatie van de onderzoekers mee.
Een derde faktor wat zeker van invloed kan zijn is de interpretatie van
de gestelde vragen door de respondenten.
Desondanks is dit onderzoek niet meer dan een poging oir. de door ons gestelde onderzoeksvraagstelling helder te krijgen.
MENING TEN AANZIEN VAN DE OVERHEID MET BETREKKING TOT DS WOONSITUATIE
De uitkomsten geven geen noemenswaardige verschillen in de meningen van
de 3 onderzoeksgroepen.
In alle groepen komt naar voren dat de gemeentelijke overheid te weinig
of geen aandacht besteedt aan de wensen van de Molukse bevolking met betrekking tot de woning en de woonomgeving.
Op de vraag of men heeft getracht verbeteringen in de eigen situatie aan
te brenger, wordt overwegend positief gescoord door alla drie groepen. We
willen hierbij nog opmerken da: in ce jongste groep de rtensen die negatief en positief scoren elkaar in evenwicht houden.

Doch bekijken we de negatieve scores over de drie groepen dan valt op te
merken dat de jongste groep relatief duidelijk hoger uitvalt dan de rest.
SOCIAAL-KULTURELE EN MEDISCHE VOORZIENINGEN

Het overgrote deel van de onderzoeksgroep is duidelijk tevreden met de
gezondheidszorg in de omgeving.
Opvallend is dat binnen de jongste groep +_ 20% geen mening heeft.
De nee- en ja-stemmers op de vraag of men dienstverlenende instellingen
mist, staat ongeveer gelijk, namelijk 34 tegenover 35 op een totaal van
75 (er zijn 6 personen bij die geen mening hierover hebben).
Degenen die positief scoren in de middelste groep zijn 2 maal zo groot
als degenen die negatief scoren. Dit gegeven zou mogelijk een indikatie
zijn dat deze groep wel de dienstverlenende instellingen mist.
Iets meer dan de helft van de ondervraagden blijkt aktief lid te zijn
van een plaatselijke vereniging.
Erg opvallende verschillen tussen de 3 groepen blijken er niet te zijn.
Ook niet in de beantwoording naar de tevredenheid over de vereniging,
hoewel we kunnen vaststellen dat de oudere groep iets meer tevreden is
over hun vereniging. Wat wel opmerkelijk is, is de score binnen de middelste groep: 2 zijn matig tevreden, 8 zijn tevreden en 9 hebben er geen
mening over.
DE ROL VAN DE VROUW BINNEN DE MOLUKSE SAMENLEVING

Hier kunnen we vaststellen dat de oudere en middelste groep meer tevreden zijn dan de jongste groep. Iets meer dan de helft van de ondervraagden van de ouderen scoren mee eens, van de middelste groep is ongeveer
de helft van de respondenten die mee eens scoren, terwijl slechts 1/3
van de jongste groep eens zijn met de rol van de vrouw.
Kijken we naar de jongste groep dan levert het beeld opmerkelijke gegevens. Van de 26 ondervraagden zijn er 6 die niet mee eens scoren, 6 ondervraagden geven een neutraal antwoord, 8 zijn er mee eens en er zijn
er 6 die geen mening hierover hebben.
Gewenste veranderingen:
Enkele uit de jongste kategorie:
- meer vrouweninitiatiefgroepen
- meer zeggenschap over bepaalde zaken in de wijk
- meer inspraak op politiek vlak
- veranderingen rolverhouding: niet altijd in de keuken
Kategorie 2:
- jongeren vrouwen moeten zich organiseren
- ook oudere vrouwen moeten meer bij elkaar komen, meedenken, meepraten
en meebeslissen
- vrouwen moeten meer voor hun mening uitkomen
Oudste kategorie
- meer bewustwording en verantwoordelijkheid bijbrengen
- vrouw moet aktiever worden, niet slechts toekijken
- jongeren moeten vrouwenvereniging oprichten
KOMMUNIKATIESTOORNISSEN

Alle groepen vinden dat de kontakten tussen de verschillende groepen
slecht zijn.
Over de oorzaken van dit vraagstuk blijken de groepen het eens te zijn:
- er is geen wederzijdse akseptatie
- ouderen geven vaak geen ruimte aan jongeren (geen
- verschil in opleiding kan ook een faktor zijn
Oplossingen:

inspraak)

Deze worden gezocht in het organiseren van kontaktavonden, wederzijdse
akseptatie en vertrouwen, samenwerking tussen jong en oud en eerlijk tegenover elkaar zijn.
ARBEID EN WERKLOOSHEID

Over arbeid wordt positief gedacht in alle groepen en het werkloosheidsvraagstuk blijkt erg hoog te zitten in de Molukse wijk.
Men vindt arbeid nuttig, men verdient er geld mee, ook lost het bij jongeren een aantal problemen op.
Het werkloos zijn ervaart men over het algemeen als een verschrikking.
Verveling, geen afwisseling kan tot agressie en kriminaliteit leiden.
Men dacht dat het voor jongeren wel meer zou kunnen meevallen dan voor
degenen die een gezin moeten onderhouden.
POLITIEK (ALGEMEEN)

Relatief gezien blijken meer ouderen tot een politieke partij/groepering
aangetrokken te voelen dan de 2 andere groepen.
Met name bij de jongste ondervraagden blijkt meer dan de helft geen lid
te zijn van een politieke partij/groepering. De verdelingen bij de middelste en oudste groep liggen ongeveer gelijk.
Opvallend blijkt bij de beantwoording van de vraag of men op de hoogte
is van de doeleinden van de eigen partij dat van de totaal 61 ondervraagden er 31 blijken geen mening er op na te houden. (Er is nagenoeg geen
verschil over de verdelingen over de 3 groepen.)
Op de tevredenheidsschaal met betrekking tot de doeleinden van de eigen
partij scoort de oudste groep relatief hoger dan de overige 2 groepen.
Twee-en-zeventig van de 76 ondervraagden vinden het belangrijk dat de
RMS op de Molukken tot stand komt (de verdelingen over de 3 groepen zijn
gelijk) hoewel men de kans op verwezenlijking van de RMS klein schat.
Over het beleid van het kabinet Manusama is men ontevreden. Vooral treft
men dit onder de jongste en middelste groepen.
Welke mogelijkheden ziet men om de RMS te verwezenlijken en welke veranderingen staat men voor ten aanzien van het beleid van het kabinet Manusama en de eigen politieke partij/groepering?
Enkele uitspraken van verschillende ondervraagden uit de verschillende
kategorieén die wij tijdens het onderzoek aantreffen:
Kategorie 1:
- Men pleit voor een beter 'buitenlands' beleid.
- Jongeren uit Nederland moeten kontakten zoeken met de mensen op de Mo1 ukken.
- Het samenwerken met verschillende onderdrukte volkeren in Indonesië.
- Op de Molukken gaan vechten, niet in Nederland.
- Kadervorming in Nederland.
- Eenheid onder het Molukse volk tot stand brengen (met name de jongeren) .
Kategorie 2:
- Er moet verjonging komen zodat er verandering komt in de struktuur en
het beleid van de regering en de Badan Persatuan. Bovendien moet er
meer inspraak en medezeggenschap van onderaf komen.
- Men pleit voor betere voorlichting aan de bevolking in Nederland.
- Revolutie in Indonesië.
- Eenheid onder het volk.
- Goede buitenlandse politiek.
Kategorie 3:
- Enkelen uit deze kategorie willen dat de bevolking meer bewust gemaakt
moet worden en verantwoordelijkheidsbesef bijgebracht wordt.

- Kadervorming.
Of men deze mogelijkheden terugvindt in het beleid van Manusama wordt
door de 3 groepen overwegend negatief beantwoord (31 op de 73, ook nu
weinig verschil tussen de verschillende groepen). Opvallend blijkt ook
dat 27 respondenten geen mening hierover hebben.
Blijkens bovenstaand gegeven kan men de vraag naar de bereidheid aan veranderingen te willen meewerken waarschijnlijk beter interpreteren. Dertig van de totaal 44 ondervraagden scoorden geen mening op deze vraag.
Uit de gegevens blijkt verder de indruk te bestaan dat jongeren over het
algemeen minder bereid zijn aan veranderingen te willen meewerken. Men
weet het niet, ziet weinig veranderingen, de tijd om deel te nemen aan
het politiek gebeuren is voorbij, geen politiek inzicht. Deze argumenten
werden in de verschillende gesprekken door een aantal jongeren naar voren gebracht.
Over de rol van de Nederlandse regering is raen uitermate ontevreden. Hoewel de inzicht aanwezig is dat Nederland politiek weinig voor de RMS kan
doen. Van de 74 ondervraagden scoorden 64 respondenten ontevreden en
zeer ontevreden en hebben er 4 geen mening over.
De volgende redenen worden door de diverse groepen naar voren gebracht:

- rol van Nederland met betrekking tot wapenleveranties aan Indonesië
- geen ontwikkelingshulp aan Indonesië
- verdeel- en beheerspolitiek van de Nederlandse regering ten aanzien
van Molukkers in Nederland
POLITIEK (PLAATSELIJK NIVO)
De meningen over de wijkraad schijnen op het eerste gezicht geen duidelijke verschillen aan te geven.
Over het algemeen bestaat de indruk dat men met de huidige wijkraad tevreden is.
Enkele uitspraken van verschillende ondervraagden uit de verschillende
kategorieën:
Kategorie 1:
- Men vindt de wijkraad nuttig, funktioneert op dit ogenblik goed.
- Goed voor de morele steun aan de wijkbewoners die moeilijkheden hebben.
- Men besest wel de moeilijke positie van de wijkraad.
- Ook treft men geluiden aan over de onduidelijkheid van de funkties van
de wijkraad. Tevens vraagt men zich af of de wijkraad de verschillende
taken kan uitvoeren.
Kategorie 2:
In de uitspraken treft men binnen deze groep tegengestelde meningen aan.
Aan de ene kant vindt men de wijkraad noodzakelijk en nuttig en aan de
andere kant heeft men ook twijfels over het funktioneren van de wijkraad.
Kategorie 3:
Deze groep reageert het meest positief op het funktioneren van de wijkraad. Vooral omdat er jongeren aan de nieuwe bezetting van de nieuwe
wijkraad deelnemen.
Tot slot willen we nog een ding naar voren brengen en wel het volgendesHet valt op dat over alle drie de groepen de mening bestaat dat de nieuwe wijkraad de tijd en kans gegund moet worden om zich waar te maken.
Op de vraag of men zich vertegenwoordigd voelt door de wijkraad is er
een duidelijke eenstemmigheid te vinden in de middelste en oudste groep.
De jongste groep reageert tamelijk verschillend op deze vraag. De helft
voelt zich wel vertegenwoordigd en een derde daarentegen voelt zich beslist niet vertegenwoordigd.
Over de gebruikmaking van de inspraakmogelijkheden, blijkt dat dit in d<>
middelste groep het grootst is in vergelijking met de andere 2 groepen,

waar ongeveer de helft van de mensen gebruik maken van de inspraakmogelijkheden.
In de Ie en 3e groep is tevens opmerkelijk, dat 1/3 deel in de Ie groep
en +_ de helft in de 3e groep geen gebruik naken van de mogelijkheden om
hun stem uit te brengen in belangrijke beslissingen van de wijkraad.
Er wordt binnen de groepen erg eenduidig geantwoord op de vraag naar
voldoende inspraak en het openstaan van de wijkraad voor andere meningen.
De meesten hebben deze vragen positief beantwoordt hoewel we niet kunnen
nalaten toch nog op te merken dat de spreiding van meningen in de Ie
groep het grootst is.
Over de verhouding wijkraad-gemeentebestuur wordt over het algemeen positief geantwoord.
Echter, het aantal mensen dat hierover geen mening heeft is beduidend
hoog. In de jongste groep bijvoorbeeld weet de helft niets van de verhouding tussen de wijkraad en het gemeentebestuur.
Het laatst gestelde geldt ook voor de vraag over de verhouding wijkraadBadan Persatuan. Ongeveer de helft van de totaal ondervraagden (75) houden er geen mening op na'. '.
Bij degene die positief scoorden op deze vraag, blijkt uit hun antwoorden toch een zekere mate van onzekerheid te bespreuren.
Enkele van deze uitspraken:
- het zal wel goed zitten
- ik geloof wel goed
- het is noodzakelijk
KULTUUR
tfat betreft het behoud van de eigen kuituur kunnen we erg kort zijn.
Alle ondervraagden scoren hier positief tot zeer positief.
In de oudste groep is het aantal mensen dat zeer positief scoort het
hoogste in vergelijking met de andere 2 groepen.
Men is de mening toegedaan dat je je eigen kuituur moet vasthouden en
overdragen aan de eigen kinderen. 'We moetsn ons niet te veel blootstellen een de Nederlandse samenleving, je moet je eigen identiteit behouden,
omdat dit ook belangrijk is in verband met het vrijheidsstreven.' En
verder: 'Als je geen kuituur hebt dan kun -e niet van een eigen volk
spreken. Eigen volk met eigen gewoontes en eigen ambities.'
DE ADAT-ISTIADAT
De meeste mensen brengen hierover een aantal elementen naar voren, zoals
bijvoorbeeld het pella-schap, respekt voor ouderen, bongso-schap, opvoedingsaspekten.
Slechts 2 mensen uit respektievelijk kategorie l en kategorie 2 hebben
een poging gedaan om tot een definiëring te komen van de adat-istiadat*
Bij overtreding van adat-istiadat zien we vei/iig verschillen in de opvattingen tussen de 3 groepen. De argumenten lopen van 'er over praten'
tot 'verstoten uit de familie'.
TAAL
De houding van de meeste mensen tegenover het gebruik en behoud van het
Maleis is positief, bij 5 mensen uit de oudste groep zelfs zeer positief.
Echter in de jongste groep valt een opmerkelijke score waar te nemen.
7 van de 29 ondervraagden jongeren staan r.amelijk matig ten opzichte van
de Maleise taal.
Enkele van de uitspraken uit deze groep:

- Maleis is moeilijk te volgen, soms baal ik ervan.
- Liever Nederlands voor de eigen kinderen.
Tegenover het gebruik van de Nederlandse taal wordt eveneens positief
gedacht in alle groepen.
Opmerkelijk is de hoge score bij de ouderen, waar namelijk 18 van de 21
ondervraagden positief denken over de Nederlandse taal.
Deze meningen zijn veelal gebaseerd op praktische overwegingen.
ONDERWIJS EN VORMING

De initiatieven om de Molukse taal, kuituur en geschiedenis in het Nederlandse onderwijs in te passen worden positief beoordeeld in alle
groepen.
Enkele uitspraken:
- Het is belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van het
kind.
- Ik vind het goed, want nu kunnen de Hollanders ons beter begrijpen.
Hoewel het uit statistisch oogpunt minder relevant blijkt te zijn willen
we twee negatieve uitspraken uit de middelste groep hier citeren:
- 'We moeten ons eigene behouden, de ander hoeft het niet te weten.'
- 'Het is te veel voor het kind. 2e zitten in de Nederlandse samenleving
en moeten daarnaast ook nog in de Molukse kuituur e.a. onderwezen worden. '
.
Over het eventueel ontstaan van een kloof tussen ouderen en jongeren,
wanneer veel Molukse jongeren een opleiding volgen in de Nederlandse samenleving, bestaat tussen de groepen verschil in opvatting over het wel
of niet ervaren van dit verschijnsel als een probleem.
In de middelste en oudste groep ziet ongeveer de helft van de mensen dit
laatste als een probleem.
In de jongste groep zijn de meningen nogal tegenstrijdig.
+_ 38% ziet dit als een probleem, terwijl een evengroot aantal het niet
als een probleem ervaart.
*_ 17% gaf als antwoord dat het soms problemen kan opleveren,wel afhankelijk van faktoren als persoonlijke houding en instelling, verstandshouding tussen jongeren en ouderen.
En nog geen 1% heeft er geen mening over.
KERK
De houding ten opzichte van het geloof is positief bij alle groepen.
De ondervraagden gaven o.a. als antwoord dat men als christen is opgegroeid, het geeft bepaalde steun, hoop en zekerheid.
Uit het voorgaande is reeds af te leiden dat de kerk betekenis heeft
voor de mensen, hetgeen ook uit het onderzoek duidelijk naar voren komt.
Tussen de groepen is een miniem verschil aan te wijzen wat tot uitdrukking komt in de score bij de oudste groep: bijna 100% van de ondervraagden geeft een bevestigend antwoord op de vraag of de kerk betekenis voor
hen heeft. Dit percentage loopt terug naarmate de groepen jonger worden
respektievelijk in de middelste groep is dit 86% en 71% in de jongste
groep.
Over de noodzakelijkheid om elke zondag naar de kerk te gaan wordt zowel
tussen als binnen de groepen verschillend gereageerd.
Om het verschil duidelijk te maken geven we hier enkele percentages weer.
50% van de jongste groep geeft een negatief antwoord op deze vraag, voor
de middelste groep is dit 52% terwijl bij de oudste groep dit slechts
voor 26% van de ondervraagden geldt.
Positief heeft 33% van de jongste groep ondervraagden gescoord en voor
26% geldt voor de middelste groep.

De oudste groep daarentegen scoort hier het hoogst, namelijk 47%.
Het overgrote deel vindt dat kerk en politiek niet samen moeten gaan.
Men vindt dat dit gescheiden moet blijven. Politiek mag niet in de kerk
toegelaten worden.
Hiertegen staat dat er een niet gering deel van de ondervraagden positief op deze vraag reageren: voor de jongste groep 25%, voor de middelste groep 16% en voor de oudste groep is het nog 35%.
VOORLOPIGE KONKLUSIES EN MOGELIJKE AANBEVELINGEN
Over het algemeen hebben ve de indruk dat er weinig verschillen bestaan
tussen de drie groepen. Slechts op drie gebieden zijn de verschillen duidelijk aanwijsbaar, te weten:
1. de rol van de vrouw
2. politiek
3. de kerk
Dit wil echter niet zeggen, hoe betrekkelijk dit onderzoek ook moge zijn,
dat er op andere gebieden geen eventuele konflikten zouden kunnen ontstaan of dat er überhaupt geen problemen aanwezig zijn.
We zullen eerst de drie voornaamste 'probleem'gebieden kort bespreken,
om daarna over te gaan tot de andere aspekten.
1. De rol van de vrouw
Over de positie en rol van de vrouw wordt verschillend gedacht, zoals
uit het onderzoek bleek.
Naar alls waarschijnlijkheid zullen deze verschillende opvattingen aanleiding geven tot kommunikatieproblemen en zich op-verschillende gebieden manifesteren: thuis, in het verenigingsleven, in het politieke gebeuren enz.
Ons inziens leveren de gegevens meer vragen op voor nadere onderzoek met
betrekking tot de positie en rol van de vrouw (opvoedingspatronen, het
zelfbeeld, toekomstperspektief, sociale positie, politieke participatie
e.d.).
Hoewel we kunnen vaststellen dat een grote groep tevreden is over de
positie en rol van de vrouw, worden toch door een groot aantal ondervraagden enige veranderingen gewenst. Het sociaal-kultureel werk (het liefst:
van vrouwen voor vrouwen) zal hierin een ondersteunende funktie kunnen
vervullen.
2. De politiek
De ontevredenheid is op dit gebied enorm groot zoals uit het onderzoek
bleek.
Naar onze verwachtingen zullen juist de meeste konflikten op dit gebied
zich voordoen.
Met name de wijkraad zal serieus naar de geluiden moeten luisteren die
veranderingen voorstaan(zie bijvoorbeeld de uitkomsten van het onderzoek).
Daarnaast zal de wijkraad nieuwe wegen moeten bewandelen (bezinnen) zodat de verschillende soorten van informatie bij de mensen terechtkomen.
Ook zal de wijkraad ons inziens genoodzaakt zijn meer aandacht te schenken aan de jongeren dan nu het geval is. Zo zouden er in de toekomst
meer gespreksavonden vanuit de wijkraad georganiseerd moeten worden.
Tenslotte zien we een rol weggelegd voor het sociaal-kultureel werk, met
name op het gebied van de kadervorming en hiermee korresponderend het
politiek vormingswerk.

3. De kerk
Hoewel over het algemeen de houding ten opzichte van de kerk positief te
noemen valt, ziet men naar mate de groepen jongeren zijn een teruggang
in participatie. Ons inziens geeft dit een aanwijzing van een veranderende houding ten opzichte van de kerk, met name bij de jongste en middelste groep.
De verschillen tussen de groepen zijn groter op de vraag over de noodzakelijkheid elke zondag naar de kerk te gaan. Ook binnen de groepen
zijn duidelijke verschillen te konstateren.
Zoals het hierboven geschetste beeld ligt zal naar onze verwachtingen ook
op dit gebied een mogelijke bron van konflikten zijn, wat waarschijnlijk
binnen de kerk niet merkbaar is, maar juist zullen deze binnen het gezin
plaatsvinden.
Gezien de autonome (machts)positie van de kerk is het niet goed mogelijk
aanbevelingen te doen.
Verdere aanbevelingen die niet zozeer met kommunikatieproblemen te maken
hebben
1. In het onderzoek naar de woonomgeving en -situatie komen 2 zaken duidelijk naar voren:
a. Het gemeentelijk beleid (met eventuele ondersteuning van de wijkraad) zal meer oog moeten hebben voor de lokale behoeften.
b. Relatief gezien zijn de jongeren het meest ontevreden met hun situatie. Een onderzoek gericht op verbetering van de huidige situatie van de jongeren verdient in onze ogen ondersteuning.
2. De kontakten tussen jong en oud zijn niet erg goed. Ze zullen naar de
wens van de ondervraagden verbeterd moeten worden.
De volgende voorstellen willen we doen:
1. kontaktavonden tussen jongeren en ouderen met rekreatief karakter
2. gespreks-/diskussie-avonden over bijvoorbeeld de hierboven genoemde probleemgebieden
3. informatie-avond aan de jongeren met betrekking tot de positie van
de ouderen
4. informatie-avond aan de ouderen met betrekking tot de positie van
de jongeren.
3. Een uitzonderlijk moeilijk probleem vormt de werkloosheidsvraagstuk
binnen de plaatselijke Molukse samenleving.
Zeer zeker zal het sociaal-kultureel werk dit probleem ook moeten oppakken .
Konkrete oplossingen lijken niet voorhanden aangezien de werkloosheid
een probleem is van de totale Nederlandse samenleving.
Mogelijkerwijs hebben we de volgende gedachten geopperd:
a. een projekt waarbij de werkloosheid zelf als probleem besproken
wordt
b. het versterken van de arbeidspositie van de Molukse jongere, door
bijvoorbeeld invloed uit te oefenen bij politieke organen, vakbonden e. d.
c. hiermee samenhangend het bestrijden van diskriminatie (en racisme)
op de arbeidsmarkt
d. het stimuleren van omscholingen, bijvoorbeeld beroepen in de tropensektor.

BIJLAGE
INLEIDENDE VRAGEN

1

fv'at is uw geslacht?

2

Wat is uw leeftijd?

3

Burgerlijke staat:

O man
O vrouw

O gehuwd/duurzaam samenwonend
O ongehuwd
O gehuwd geweest

Gehuwden:
4

Hcsveel huiswonende kinderen
heeft u?
Ongehuwden:

5

Woont u zelfstandig of woont
u nog bij uw ouders?

6

Wst is/was uw beroep?

7

Welke opleiding(en)
gevolgd?

heeft u

SOCIAAL

Al Vindt u dat de gemeentelijke
overheid voldoende aandacht
besteedt aan de wensen van de
Mclukse bevolking met betrekking tot de woning en de woono-geving?
A2 Wanneer u denkt dat de overheid te weinig aandacht besteedt aan uw vragen, uw wenSS.T met betrekking tot de woning en woonomgeving, hebt u
val eens geprobeerd verbeteringen in uw woonsituatie tot
s zand te (laten) brengen.'
Bi .Y£t vindt u van de gezondheidszorg in uw omgeving?

B2 Mis je dienstverlenende instellingen, zoals maatschappelijk
werk, juridische en financiële
bijstand in je woonomgeving?

Cl Bent u aktief lid van een
plaatselijke vereniging?
C2 Zo ja, van wat. voor soort
vereniging(en) bent u lid?

C3 Bent u tevreden over uw vereniging?

Dl Hoe denkt u over de rol die
de vrouw binnen de Molukse
gemeenschap vertolkt?

D2 Bent u tevreden hierover?

D3 Zo neen, welke veranderingen
staat u voor?

El Er bestaan verschillende groeperingen in de Molukse samenleving zoals jongeren, ouderen enz. Tussen sommige groepen zijn de kontakten slecht.
Ervaart u dit als een probleem?
E2 Hoe kan dit probleem opgelost
worden.J

Fl Hoe denkt u over arbeid.-'

F2 Hoe denkt u over het werkloos
zijn?

POLITIEK

Al Voelt u zich aangetrokken tot
een politieke groepering of
partij?

A2 Bent u lid van een politieke
partij of groepering?

A3 Wat zijn de doeleinden van uw
partij of groepering?

A4 Bent u er tevreden mee of niet?

AS Wanneer u er ontevreden over
bent zou u kunnen aangeven welke
veranderingen u voorstaat?

A6 Bent u bereid aan deze veranderingen te willen meewerken?

BI Wat vindt u van de wijkraad?

B2 Voelt u zich vertegenwoordigd
door de wijkraad?

B3 Maakt u gebruik van de mogelijkheden om uw stem uit te
brengen in belangrijke besluiten van de wijkraad?

B4 Hebt u het gevoel voldoende
inspraak te hebben?

B5 Denkt u dat de wijkraad open
staat voor andere meningen
die binnen de gemeenschap
heersen?

B6 Hoe denkt u over de verhouding
wijkraad-gemeentebestuur?

B7 Hoe denkt u over de verhouding
wijkraad-Badan Persatuan?

Cl Bent u tevreden over het beleid
van het kabinet Manusama?

C2 Hoe groot schat u op dit moment de kansen dat de RMS op
de Molukken gerealiseerd wordt?

C3 Vindt u belangrijk dat de RMS
op de Molukken tot stand komt?

C4 Welke mogelijkheden ziet u om
de RMS realiseerbaar te maken?

C5 Vindt u deze mogelijkheden terug in het beleid van Manusama?

C6 Wat verwacht u van de rol van
de Nederlandse regering in het
RMS-streven?

C7 Bent u tevreden over de rol
van de Nederlandse regering?

KULTUUR EN ADAT-ISTIADAT

l

Hoe staat u tegenover het behoud van de eigen kuituur?

2

Wat houdt voor u de adat-ist:
adat in?

Wanneer de naaste familielid
de adat overtreedt, wat gaat
u dan doen?

TAAL

l

Hoe staat u tegenover het Maleis (kerk, vergaderingen e.d.)?

2

Hoe staat u tegenover het Nederlands?

ONDERWIJS EN VORMING

Momenteel zie je verschillende
initiatieven om de Molukse
kuituur, taal en geschiedenis
in het Nederlandse onderwijs
in te passen. Hoe denkt u
hierover?
Veel Molukse jongeren volgen
een opleiding in de Nederlandse
samenleving, dit kan als gevolg
hebben dat er een kloof ontstaat tussen jongeren en ouderen. Ervaart u dit als een
probleem?

KERK

Hoe staat u tegenover het geloof?

2

Heeft de kerk betekenis voor uS

3

Vindt u het noodzakelijk elke
zondag naar de kerk ;s gaan?

4

Vindt u dat kerk en politiek
samen moeten gaan?
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het volgende vernomen:

MASMALRA is een centraal overkoepelend orgaan van en voor de 8 &
9000 Z.O. Holukkera in Nederland.
Zij streeft een tweeledig doel na. a) het behartigen van de sociaal-maatschappelijke belangen van de Z.O. Molukkers en b) het
opzetten/ontwikkelen van ontwikkelingshulp voor Z.O. Molukkers in
Indonesië (Molukse eilanden).

MASMALRA is geen politieke organisatie, kin dit ook niet zijn, omdat de bestuursleden pro-RMS, pro-R.I. of neutraal zijn. Het bestuur wordt gekozen uit Z.O. Molukkers die lid zijn van wijkraad
en/of stichting. (Zwolle, Rijssen, Nijverdal enz.).
Het bestuur vergadert eenmaal per 3 maanden. Op 10 april viert
MASMALRA haar 1e lustrum.
Op 30 april wil zij het feit herdenken dat de Molukkers 30 jaar
in Nederland verblijven.
MASMALRA zal niet deelnemen aan de 25-april herdenking.

De groep Z.O. Molukkers (25 personen) die een oriëntatiereis naar
Indonesië gepland heeft
* staat los van
MASMALRA. De groep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
diverse Z.O. Molukse eilanden, (o.a. Tanimbar, Nila, Kisar, Serua,
Aru, Kei, Babar enz.).

De groep streeft er naar om contact te leggen met een "zustergroej
in DJakarta.

-2301 A10 019246F

Vervolgblad nr.

2

bij C-rapport nr.

In Evolle is de 2.0. Molukse gemeenschap als volgt georganiseerd: ~
Er bestaat een commissie overleg, die extern de contacten
onderhoudt en die intern via de coördinatiegroep de zaken
regelt*
De coördinatiegroep (een soc. «aatsch. instelling) coördineert de activiteiten etc* van de groepen, t.w. Dansgroep
groep Akar-barru (jongeren 18-25 jaar), sportgroep, werkgroej
(redactie en krant), blokgroep (NBO'ers en HBO'ers) en groep'
geaeenschap.
De Cie-overleg, die Tia Art* 61 v.d. gemeentewet gelegaliseei
wil worden, bestaat uit:

De Blokgroep bestaat uit:

De Blokgroep organiseert volgende maand een landelijk weekeni
in Arnhem*
Hier zal gesproken worden over de Z.O. Molukse situatie, de
onderlinge samenwerking en het standpunt dat t.o.v. de Middel
Molukkers ingenomen dient te worden*
Op 13 maart zal de Commissie Overleg een interne discussie
in Zwolle houden over de "eenheid" en Art. 61.

16-3-19*1
27-3-1981

301 A11-830883*-128

RIJKSPOLITIE

ROERMOM)

DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE
nummer:
datum

8

142/81

S-6-81

ACD1549554
datum 1 0 JUN11981
Co

Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhage.
Evaluatie:
Betreft

Datum bericht:
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Bi jlage(n)

Wijziging wijkraad Molukse gemeenschap Oennep
Recentelijk is vrij onverwacht het Ijeetuur van de wijkraad te
Gennep| onder voorzitterschap van
afgezet en ia er een nieuwe wijkraad geformeerd*
Deze wijkraad toestaat uit de navolgende personen:

1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A58M

Rubricering: 1)

Nummer: 142/81

Datum bericht t 4-6-81

Pagina -2-

Voorzitter
verklaarde dat deze wijziging in het bestuur van
de wijkraad had plaatsgevonden omdat men niets meer te doen wilde
hebben met politieke verwikkelingen binnen de Molukse samenleving*
De huidige wijkraad zou zich puur maatschappelijk bezighouden en
zich derhalve richten op problemen als werkeloosheid, drugsverslaving
en het realiseren van een eigen wijkgebouw*
De bestuurswijziging zou de goedkeuring hebben van de Badan Persatuan*
De huidige wijkraad heeft bekendgemaakt dat zij bij het bespreken van
bepaalde problementbetreffende gemeentelijke en/of politiële autoriteiten
zal uitnodigen om zo tot een bepaald beleid te komen*
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: "Ribut" in Helmond

Op

werd

het volgende vernomen:

De ongeregeldheden in en rond de Molukse wijk in Helmond zijn
ontstaan uit irritaties over en weer tussen Molukkers en
PoJJLti emensen .
Met name het veelvuldig controleren door de Politie van auto's
en autopapieren is bij een groep van circa 18-jarige Molukkers verkeerd gevallen.
Overigens moet nog worden opgemerkt* dat de wijkraad in Helmond al sinds jaar en dag niet meer bestaat.
treedt wel als zodanig op naar buiten, maar
moet sïectfts gezien worden als voordvoerder van een deel van
de wijkbewoners.
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: Vormingsweekend-ZO-Molukkere

Bijl . : 1

Op

werd

het volgende vernomen:
overhandigde het Verslag van het Vormingsweekend van
ZO-Molukkers gehouden op 27 «n 28 febr. j.l. in de "Olgaardt"
te Arnhem. Zie bijlage.
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V E R S L A G
in

de

v a n h e t

" O L G A A R D T "

V Q R M I N G S W E E K E N D
te

A R N H E M , (feb.

Zuidoost Molukkers Projekt.
BLOC-groep.
Centraal adres:
Beethovenlaan 394.
8031 BZ Zwolle.
tel: 05200 - 14176/11290.

1981)

INHOUDSOPGAVE.
1., Inleiding
blz, 1.
2. De opzet van het weekend.
"
1.
2.1. Motivatie.
"
1.
2.2. De deelnemers c.q. stichtingen, projektraden etc.
"
2.
2.3. De progamma van het weekend.
"
2.
3. Wat tijdens het weekend besproken is.
"
3.
3.1. Inleiding.
"
3.
3.2* Verslaglegging.
^ 4.
3.3. De besproken onderwerpen van vrijdagavond.
"
4.
1. De bereikbaarheid naar de basis
"
4.
2. Het sólidariteitsgevoeld van de Tenggara-groep.
"
5.
3. Historisch achtergrond van de Tenggara-groep.
"
6.
3.4. Evaluatie van de plaatselijke situatie,
"
7.
3.5. Het functioneren van een plaatselijke- naar een landelijke samenwerking.
" 10.
4. Korte raakties na afloop van het weekend.
" 12.
5. Conclusies.
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BIJLAGE

I,

Deelnemerslijst.

1. I N L E I D I N G .
Dit stuk is een werkverantwoording van de activiteiten c,q. voorbereidingen, discussies en mogelijke conclusies onzerzijds m.b.t, de
studieweekend van 27 en 28 Februari 1981.
Wij willen dit verslag in drie stukken verdelen.
- De bedoeling en opzet van het weekend.
- Wat tijdens het weekend besproken is.
- Conclusies m.b.t. toekomstige activiteiten.
Het schrijven van dit stuk gebeurt onder verantwoordelijkheid van de
BLOC-groep, met name de drie deelnemers Boetje Ubro, Chris Rahajaan en
Otje Rahantoknam.
De BLOC-groep is één van de werkgroepen van het! Zuidoost Molukkers
Projekt ' van Zwolle, die zich ook bezig houdt met het sociaal cultureel werk.
De totstandkoming van het vormingsweekend is medeondersteund door het
1 Overlegcommissie ' (d.i. de Zuidoost Molukse belangenbehartigingsorgaan van de plaats Zwolle) en C.R.M., die dit financieel mogelijk maakt.
2. DE

O P Z E T

VAN

HET

W E E K E N D .

2.1. Motivatie.
De afgelopen jaren waren er onder de jongeren toch een zekere behoefte
om meer inzicht te krijgen in de Zuidoost Molukse situatie in Nederland.
De constatering, dat dit ook leeft bij de jongeren van andere wijken
(n.a.v. de oriëntatiegesprekken in de 8 wijken) heeft de BLOC-groep
ertoe besloten om een vormingsweekend 1te organiseren om zodoende meer
inzicht te krijgen in de Zuidoost Molukse situatie. Dit initiatief werd
dan ook ondersteund door de verschillenide stichtingen en projektraden.
Tijdens de voorbereidingen van het week end kwamen we tot de conclusie,
dat hetgene wij willen beogen (zie blauwe verslag), niet allemaal aan
bod zullen komen. Ook vanwege het feit, dat over de Zuidoost Molukse
situatie weinig historische feiten schriftelijk beschikbaar zijn om als
uitgangspunten te dienen bij sommige discussies.
Wat ons toch heeft doen besluiten om zoSLets te organiseren, is het feit,
dat in ieder geval er een aanzet is om duidelijkheid te krijgen, zodat
er een basis is voor de verdere ontwikkeling of bewustwording, met name
voor de jongeren. Natuurlijk zien we deze a.anzet als een verdergaand
proces, dat tijd en moeite zal kosten, voord'at wij als Zuidoost Molukkers
Molukkers. een gemeenschappelijke toekoms-tverwachting zouden kunnen
uitdragen.

- 2In ieder geval hopen we, dat ons initiatief voor andere Zuidoost Molukkers, m.n, jongeren, een stimulans mag zijn om ook mee te denken, mee te
discussiëren

en mee te participeren in het bewustwordingsproces,

2.2» De deelnemers c.g, stichtingen, pro.iektraden»
Wij hebben, wat betreft de deelnemers, ons beperkt tot stichtingen en
andere organen, die zich bezig houden op plaatselijk niveau met het sociaal cultureel werk. Daarvoor hebben wij verschillende redenen, o.a.
- Stichtingen, projektraden etc. hebben in ieder geval naar de jongeren
toe een zekere bereik. Voor ons is daarom makkelijk hun daarop aan
te spreken.
- Stichtingen etc» kunnen steunpunten zijn voor de onderlinge- en
interne communicatie van de verschillende wijken. Zij hebben de middelen en de financiën om de communicatie concreet te maken.
- Stichtingen, projektraden, etc. hebben binnen hun takenpakket mogelijkheden om bepaalde zeken aan de orde te brengen.
Gelet b,v, op het rode boekje:- Voorlichting.
- Belangenbehartiging.
- Milieu en relatieopbouw.
Gelet op het witte boekje

:- Emancipatie v.d. (Zuidoost) Molukkers.
- Voorwaarden scheppen voor oriëntatie
van eigen cultuur en voor
- Participatie aan de samenleving.
Hoewel deze punten slechts richtlijnen zijn en het witte boekje binnen
de stichtingen, willen wij hiermee slechts aangeven, dat stichtingen
binnen de wijken veel mogelijkheden hebben om dat bewustwordingsproces
op gang te brengen.
- Als werkgroep binnen een projekt van het sociaal cultureel werk, willen wij die organen op aanspreken, die op het zelfde terrein werken.
Wel hebben we ook duidelijk in het blauwe verslag gesteld, dat wij andere
organisaties niet willen uitsluiten. Hoe zij binnen de discussie betrokken
moeten worden, willen wij gezamelijk met de stichtingen en projektraden
bepraten. Wel is het zo, dat als de stichtingen en projektraden de informaties binnen hun eigen wijken goed doorgespeeld hebben (dat hopen we
tenminste), dat automatisch de basis en plaatselijke organen zoals de
wijkraad, de kerkraad en andere geledingen ook op de hoogte gebracht
worden,
2.3. De prooamma van het weekend.
**•
Het is moeilijk om een gerichte progamma op te zetten, gezien het feit,.: ~
dat vele facetten van de Zuidoost Molukkers in Nederland op sociaal-,

- 3cultureel-, maatschappelijk- of politiek terrein nog niet voldoende bekend zijn. Dok vanwege het feit, dat studieweekenden voor ons over Zuidoost Molukkers nog onbekend terrein is, hebben wij als organisatoren niet
voldoende inzicht om bepaalde aspecten/problematieken te kunnen inschatten
Wij hebben toen daarom besloten de progamma algemeen te laten. Wij denken
dat toch vanzelf allerlei zaken naar voren zullen komen, dia te maken
hebben met de plaatselijk, hetzij landelijk problematiek.
Tijdens de discussies zal iedereen toch met bepaalde zaken komen aandragen, wat hem ter harte ligt. Wel hebben we toch geprobeerd drie aspecten
naar voren te halen, n.l.:- vroeger (vanaf ± 1951 tot nu toe)
- het heden.(wat is de situatie nu) en
- toekomst, (hoe willen wij in de toekomst werker
werken).
Gmdat voor ons de toekomst van de Zuidoost Molukkers het belangrijkst is,
hebben we daarom gesteld " Apa pandangan kemudian hari Maluku Tenggara "?
(d.i. Wat is de toekomstvisie van de Zuidoost Molukkers ?).
De indeling van de progamma is als volgt:
Vrijdagavond
: Kennismaking en informatieuitwisseling n.a.v. de progamma.
Zaterdagochtend: Evaluatie v.d. plaatselijke situatie n.a.v. een inleiding van Chris Rahajaan.
Zaterdagmiddag : Consequentie van plaatselijke problematieken naar landeZondagochtend
Zondagmiddag
3 .W A T

lijke samenwerkingsverband.
: Praten over een toekomstige samenwerkingsverband en
over een toekomstige positiebepaling.
: Evaluatie.

T I J D E N 9 K . E T

W E E K E N D

B E S P R O K E N

15.

3.1 . Inleiding.
In de eerste instantie is het niet komen opdagen van de helft van de opgegeven deelnemers een aanleiding geweest, dat de progamma volgens de
planning niet uitgevoerd kan worden. De stichting " Permata " en de projektraad " Cuyck " waren, ondanks hun toezeggingen, helemaal niet gekomen.
Er is toen vrijdagavond dan ook afgesproken om zaterdagmorgen te bekijken,
in hoeverre er nog deelnemers komen om daarna te besluiten, hoe we verder
willen gaan.
We hebben dan ook vrijdagavond over verschillende zaken gesproken, zoals
de slechte opkomst, de progamma (wat sommigen te zwaar vinden).

- 4We zijn dan ook zaterdagmorgen begonnen met een evaluatie van de plaatselijke situatie. Ook hebben we besloten om alleen zaterdag de gehele dag te
gebruiken, aangezien we met een kleine groep zijn en ook vanwege het feit,
dat-ds discussie intensief is geweest.
3.2. Verslaglegging.
Eerstens willen wij vooraf duidelijk stellen, dat dit verslag, hoewel het
feitelijk weergeven de bedoeling was, toch een zekere subjectiviteit bevat.
Temeer, omdat de notulist ook intensief betrokken was bij de discussies en
daarom de verslaglegging een samenvatting is van de discussies, zodat ook
het gevaar bestaat, dat teveel eigen interpretatie naar voren is gekomen.
3 i t hopen we dan te ondervangen door alsnog de reakties, die we van de
~ deelnemers en andere geinteresseerden krijgen, op papier te zetten.
Het is ook zo, dat vooral vrijdagavond veel zaken naar voren gekomen zijn,
die wij ook onder jullie aandacht willen brengen, omdat hierover ook discussies zijn ontstaan. Ook willen wij duidelijk stellen, dat de volgorde
van de onderwerpen niet als zodanig naar voren zijn gekomen en dus willekeurig weergegeven zijn.
3.3. De besproken onderwerpen van vrijdagavond.
3.3.1. De bereikbaarheid naar de basis.
We hadden, vanwege de opkomst, gepraat over de oorzaken van de afwezigheid
en het nut van het weekend, nu de helft van het aantal deelnemers niet meer
'""gekomen zijn. Vooral omdat Nistelrode ook een soortgelijke ervaring had met
/~set aantal deelnemers, die niet kwamen opdagen.
Lr is een mogelijkheid geopperd, dat de geringe opkomst te wijten is aan de
carnaval. Hoewel dit een mogelijkheid kan zijn, vindt Boetje, dat dit geen
legitieme reden is. Eerstens omdat dit al ruiqi van jte voren gepland is
(zie blauwe verslag) en ten tweede, omdat de deelnemers ongeveer een week
van te voren definitief hadden toegezegd te komen. We hadden op 23 a 25
man gerekend.
Met de te weinige opkomst werd het nut van het weekend afgevraagd, vooral
ook omdat men afvroeg, hoe groot de bereikbaarheid naar de basis zou zijn.
- De meeste deelnemers vonden ook, dat wij iedereen hebben moeten uitnodigen»
dis een bijdrage kan leveren in de discussie. Dus de wijkraden, mischien de
kerkraden, landelijke organisaties zoals de K.R.P.P.T./ Mas Malra/SeKaMo,
werkgroepen en kaderleden in de zin van individuen, die ook mee willen
participeren in allerlei overlegsituaties. Door hen allen uit te nodigen,
zal de basis dan ook groot geweest zijn. Daarom is ook gesteld dat de be-
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invulling nodig is om de discussie zinvol te maken.
Gelet b.v. op de situatie in Helmond vinden Anis, Pascal en Polly, dat
er meer rekening gehouden dient te worden, dat er in Helmond toch nog
tweespalt is. Van onze kant hadden we gemeend, omdat in Helmond nog geen
stichting, hetzij projektrsad of iets dergelijks heeft, een wijkvertegenwoordiger te moeten uitnodigen, die geruime tijd bezig was een wijkraad
te formeren met anderen. Hoe groot de draagkracht van die wijkraad is,
kunnen wij jammer genoeg niet inschatten, zodat wij toch hadden moeten
inschatten met de weinige informatie, die we toen hadden.
Waarom wij alleen stichtingen, projektraden c.q. werkgroepen uitgenodigd
hebben, is al eerder vermeld (zie punt 2.2.). Boetje vindt, gezien het
feit, dat de deelnemers vertegenwoordigers zijn van de door ons uitgenodigde stichtingen sn projektraden en het feit, dat ze uit 5 plaatsen komen n.l. Zwolle, Rijssen, Zevenaar, Nistelrode en Helmond, de bereikbaarheid naar de basis groot is. Door te stellen dat de bereikbaarheid klein
zou zijn, stelt men tegelijkertijd dan ook dat het functioneren van een
stichting, hetzij projektraad niet goed zou zijn. Want dan kunnen we ons
afvragen, hoe de informatie doorgespeeld wordt naar de eigen gemeenschap
en hoe de onderlinge taakverdeling en verantwoording van die vertegenwoordiger is naar de andere bestuursleden en werkgroepsledené Al is er maar
één deelnemer namens een stichting of projektraad, dan is de stichting of
projektraad in de eerste instantie verantwoordelijk welke informatie wel
of niet doorgespeeld wordt.
Hiermee willen wij bij voorbaat al niet pretenderen, dat stichtingen of
projektraden goed functioneren in die plaatsen, maar zolang zij zelf niet
aangeven of ze die bereikbaarheid wel of niet hebben, willen wij al bij
voorbaat geen conclusies trekken.
3.3,2» De solidariteitsgevoel van de ' Tenqqara ' groep.
Eén van de aspecten, die jammer genoeg niet verder is uitgediept, maar
toch belangrijk is om ts stellen, is de vraag van Polly n.l.: " Wat voor
we
invulling moeten er aan geven t.a.v. het begrip ' Tenggara-zijn '.
( Tenggarg is een afgeleide benaming van Maluku Tenggara, dat betekent
Zuidoost Molukken ).
Wat willen wij daarmee zeggen ?. Op wat voor manier willen wij dat hante-ren ?. En willen wij van daaruit werken of is dat solidariteitsgevoel een
achterhaalde zaak?. Dit zijn allemaal vragen, waarop we ons heel erg in
moeten verdiepen. Want dat begrip wordt alleen maar onduidelijker, aange-

... 6 zien iedereen volgens zijn/haar eigen culturele achtergronden opgegoed
en opgegroeid wordt. Dus de Keiees denkt als een Keiees in de eerste instantie, de Tanimbarees als een Tanimbarees, de Aruees idem dito, etc.
Dus wat is het dan, wat de Kfïiees, de Tanimbarees, de Aruees, etc. samenbindt onder het begrip " Kita ini orang Tenggara ".
Boetje stelde dan ook, dat naast een historich achtergrond, die de verschillende eilanden bestuurlijk onder één noemer brengt op de molukken,
ook gesteld kan worden dat het solidariteitsgevoel ontstaan is vanuit
een onderdrukte positie van de Tenggara-groep door de Ambon/Lease-groep.
Anderzijds kunnen we stellen, dat na de kwestie Vught door de Tenggaramensen duidelijk een andere koers is ingenomen, n.l» het zich afzetten
van de R.R.S.-ideaal. Hierdoor zijn de onderlinge contacten gaan groeien
en men manifesteert zich dan ook in de loop der tijd als groep.
Dat wilt niet zeggen, dat men het tegenwoordig ook zo ziet on voelt,
gezien jaren daarna vooral onder de jongeren een zekere vervreemding
heerst. Daarom zal het dan ook zinnig zijn in de toekomst over ons
positie als Tenggara-groep te evalueren, het solidariteitsgevoel te versterken en perspectieven zoeken om een basis te vinden voor toekomstige
activiteiten,
3.3«3« Historisch achtergrond van de Tenqqara-qroep.
Dit discussie gaat voornamelijk over of wel of niet informatie verstrekken
aan derden,zoals de Zuid Molukkers.
Eén van de leden van de BLQC-groep, Otje, heeft een idee geopperd om door
b.v. Tjenkeh (een moluks bald) een artikel te laten uitweiden over de
Zuidoost Molukkers. Hij heeft dit idee dan oote bespr-eekbaar gemaakt gemaakt om te horen, in hoeverre de anderen zich ermee kunnen verenigen.
De meningen waren nogal verdeeld.
De motivatie van Otje om zoiets te laten doen, ligt aan het feit, dat
over de verhagen van de Tenggara^groep en de geschiedenis van Vught (1951)
veelal onduidelijkheid daarover bestaat en vooroordelen opwekt, die niet
naar elkaar toe verhelderd worden; Met name de relatie van de Zuidoosten de Zuid-Molukkers (Ambon/Leasegroep) gaat met veel problemen gepaard.
Polly is van mening, dat als zoiets gedaan wordt, te veel negatieve en
emotionele reakties kan opleveren bij de ouderen. De ervaringen in Vught
hebben toch wel een negatieve weerslag in hun verdere leven. Aangezien
hij ook door zijn ouders met die negatieve ervaringen geconfronteerd
wordt, vindt hij het moeilijk om daarover naar buiten toe iets over uit
te laten. Om Ohoioeloen stelde ook, dat men geen slapende honden wakker
moet maken, terwijl aan de kant stelt Bung Thomas dat bij gesprekken met
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over Vught en ower de Tsnggara-groep van onze kant horen, aangezien de
Zuid Molukkers de Zuidoost Molukkers in zekere zin gediscrimineerd en
onderdrukt hebben.
Pascal vindt, dat er toch een zekere voorzichtigheid

betracht moet worden

met de informatie, die naar buiten gaat.
In ieder geval is het wel zo, dat als we wel aandacht aan zouden willen
geven, dan is de informatie niet Éénzijdig. Hierdoor zou men dan kunnen
komen tot een stukje geschiedschrijving van de Zuidoost Molukkers vanaf
1951 of eerder.. Naar aanleiding daarvan zouden de jobgeren bewust gemaakt
kunnen worden in wat voor omstandigheden hun ouders indertijd verkeerd
hebben.
3.4. Evaluatie van de plaatseli.ike situatie.
Hiermee begint de eigenlijke progamma van het weekend. Om een aanzet te
geven in de discussies, is Chris begonnen te vertellen over de situatie
in Zwolle*
Zwolle.
In april 1970 was er een aanleiding geweest tot een kerkelijk

splitsing,

niet zozeer om dogmatische redenen als wel om persoonlijke conflicten.
Dit had: dan invloed op de gemeenschap, die in tweeën werd gesplitst
Er onstonden b. v. twee voetbalverenigingen en twee jongeren verenigingen.
Ook werd de maatschappelijke belangenbehartiging gedaan door twee
" wijkraden ". In de loop der jaren was de twee partijen systeem een aanleiding geweest, dat de verschillende ontwikkelingen binnen onze gemeenschap stagneerden, o. a. het sociaal cultureel wark en de maatschappelijk
belangenbehartiging.
In 1976 was er een soort ommekeer, toen de beide Zwolse voetbalelftallen
elkaar in Hoogeveen letterlijk en figuurlijk gingen bestrijden, Dit werd
natuurlijik t. o. v. de buitenstaanders een blamage, waardoor daarna onder
de jongeren een bezinning plaats vond, dat op dit manier het zo niet
verder kon. De beide elftallen beslaten om een fusie aan te gaan. Hierdoor kwamen er ook contacten tussen de beide jongerenverenigingen, die
daarna besloten om te gaan samenwerken.
Deze samenwerking resulteerde in een culturele week in 1977, die opgezet
werd door de verschillende opgerichte werkgroepen var. het Zuidoost Molukkers Projekt, die zich toen al bezig hield met het sociaal cultureel werk,
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in 1978 werd tijdens een forum, bestaande uit vertegenwoordigers van de
gemeente, uitlatingen gedaan, dat het werken met twee wijkvertegenwoordigingen op deze manier niet meer zinvol gecontinueerd kan worden. Hierdoor
gingen ëe beide wijkvertegenwoordigingen samenwerken binnen een ' overlegcommissie '. Zij streefden dan ook naar om in de toekooet .êên wijkvertegenwoordiging te kiezen, die dan ook door de hele gemeenschap gedragen
zou moeten worden. Die vertegenwoordiging zal dan kunnen functioneren
binnen een commissie art. 61,
Op 31 jan. 1981 was voor Zwolle dan ook een historisch moment, toen de
beide partijen na 10 jaar gezamelijk gingen vergaderen over hun toekomst.
Om Ohoioeloen heeft ook gevraagd of de standenverschil een factor is geweest m.b.t. de scheiding. Hierop is door Otje geantwoord, dat dat natuurlijk best van invloed geweest zal kunnen zijn, maar dat toch de splitsing van de kerk van invloed is geweest m.b.t. de scheiding van de gemeenschappen, met name wat betreft de jongeren.
Situatie in Helmond.
Bung Thomas begon >over Helmond te vertellen» Hij stelde, dat ook Helmond
zijn scheidingen had en nog steeds heeft. Een duidelijke tegenstelling
was de scheiding van de eilandengroep, n.l. Kei Besar en Kei Kecil.
Hij vermeldde ook, dat de religie geen invloea m.b.t. de scheidingen.
Anis was van mening dat de politieke kleur, n.l. pro-Indonesië en proR.M.S., ook een factor was.
Bung Thomas vermeldde verder, dat er nu een positieve ontwikkeling gaande
is in Helmomd. Hijzelf en andere betrokkenen zijn nu bezig om een wijkraad
te vormeren. Hoewel de draagvlak momenteel mischien niet breed genoeg zal
zijn, zijn ze toch bezig om een.zodanige constructie te vinden, die door
iedereen gesteund kan worden. Ze zijn flan ook bezig de verschillende
voormannen van Kei Besar en Kei Kecil binnen hun activiteiten te betrekken
Ook proberen ze die jongeren te betrekken, die een zekere inbreng hebben
in de gemeenschap om te komen tot aen bredere draagvlak.
Aangezien de stichting niet meer gefunctioneerd heeft, vanwege de con— ' l
flicten in het verleden, zijn ze nu bezig mogelijkheden te zoeken tot
heroprichting van de stichting.
Bung Thomas merkte blij op, dat het ' pulau-systeem ' in positieve zin
aan het veranderen is. Ook de bewus-twording onder de jongeren is op gang
gebracht, mede naar aanleiding van de treinkapingen. Bung Thomas hoopte,
dat ontwikkelingen in andere plaatsen nieuwe initiatieven voortbrengen.
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In Zevenaar vindt men ook het pulau-systeem terug. Er is geen werkelijke
eensgezindheid tussen de verschillende eilandengroepen zoals de Keiezen,
Tanimbarezen en de Babarezen.
Daarnaast heeft men te kampen met een gescheiden funtioneren van een
wijkraad naast een stichting. Azaria vermeldde verder, dat gelet op de
verschillende kerken (vaak ontstaan uit familieclans), men niet weet hoe
de verschillende organisaties moeten functioneren binnen een structuur.
De verschillende achtergronden maken het niet duidelijk hoe b.v. de plaatselijke belangenbehartiging binnen een structuur/vorm gedaan moet worden,
die ook acceptabel is voor iedereen.
Een andere probleem volgens Habel is,het feit, dat toendertijd de -..H..•!• •. }.•• •_
stichting in de gemeenschap * gedropt ' werd, zonder dat de mensen (vooral
de ouderen) er weet van hebben wat voor plaats en functie een stichting
heeft binnen onze gemeenschap. Door toch geconfronteerd te raken met de
stichting, weten ze niet hoe ze moeten participeren in het functioneren
van een stichting. Hierdoor onstond er vaak onbegrip tussen de stichtingsbesturen en de gemeenschap. Wel moet er toch duidelijk gesteld worden,
dat de kontakten tussen de verschillende kerken goed zijn.
Situatie in Nistelrode.
Polly begon te vertellen, dat de stichting ontstaan is in het begin van
de jaren zeventig op aansporing van C.R.M. Daarvoor hadden ze al twee
jongerenverenigingen, die al enige activiteiten deden. De stichting is
met vele moeilijkheden gegroeid en momenteel is het.'bestuur bezig structuur aan te leggen tussen de verschillende organisaties. Polly ziet wel
een duidelijke relatie naar de kerk c.q. de pestoranie. Het bestuur probeert dan ook de pastoranie en de wijkraad te betrekken in het stichtingsgebeuren.
Na 10 jaar ervaringen is men ook gekomen tot een betere formulering van
de doelsèellingen, werkwijze en heeft men ook andere activiteiten kunnen
ontwikkelen op de educatieve terreinen, zoals Indonesiche taalcursus,
huiswerkbegeleiding etc.
Dp het gebied van belangenbehartiging probeert men de wijkraad erbij te
betrekken door regelmatig te gaan overleggen. Voorheen hebben de stichting en wijkraad gefunctioneerd zonder iets te weten van eikaars activiteiten en werkzaamheden. Hierdoor gebeurt het soms dat de verschillende
activiteiten op het gebied van belangenbehartiging elkaar overlappen.
Polly en Anis zijn in ieder geval tevreden over de huidige situatie. Veel
problemen kunnen volgens veel meer opgevangen worden als er meer kaders zij
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Volgens Ania is de scheiding tussen de Keiezen en Tanibarezen in 1970 ontr
staan. Toen werd in Zevenaar een toernaoi gehouden t.b.v, een lepra-aktie
op de Kei-eilanden.
De Tanimbarezen wilden niet meedoen namens de elftal van Rijssen, aangezien zij vinden, dat die aktie alleen voor de Keiezen gehouden zal worden.
Hierne zijn er toen twee boetbalelftallen ontstaan. Daarna ontstond er
toen een verwijdering tussen de twee bevolkingsgroepen, waardoor automatisc
de verschillende aangelegenheden van die wijk gescheiden werden gehouden.
Indertijd had Rijssen wel een wijkraad, maar die kon ook toen niet functioneren vanwege de interne verdeeldheid. Er werd toch geprobeerd via een
vergadering de ouderen te stimuleren over de noodzaak van een goed functionerende wijkraad. Maar het mocht niet baten»
De jongeren zagen toch wel, dat het noodzakelijk was een goede belangenbehartigingsorgaan te hebben en probeerden dan ook gestalte te geven middels
een projektraad. Daarna in 1979 is na een vergadering besloten de wijkraad
onder te brengen bij de projektraad.
Hierdoor houdt de projektraad zich dan ook bezig op het gebied van de
belangenbehartiging en het sociaal cultureel werk.
Evaluatie.
Hierna hebben we enkele punten aangehaald, dat ons inziens, kenmerkend
zijn voor de verschillende problematieken in de Ztiidoost Molukse plaatsen.
- Cultuur, met nams de groepsgebondenheid van: de eilandegroepen
de kerken
standen/klaesen.
- Onduidelijkheid over de plaats en functie van:de stichting
de wijsraad.
andere organisaties.
- Een te kort aan informatie en te weinig onderlinge communicatie.
- Te weinig kaderleden.
3.5. Het functioneren van de plaatselijke- naar een Jbèndéli.lke samenwerking
Naar aanleiding van de situatie in Zwolle, waarbij Chris, Otje en Boetje
duidelijk van mening waren, dat het huidige functioneren van de landelijke
organisaties niet meer aansluiten bij de plaatselijke situatie (met name
dan in Zwolle), werd de discussie toegespitst'op landelijke organisaties.
Hierna werd uitgelegd, waarom dit zo gesteld werd.

- 11 Toen de splitsing in Zwolle plaatsvond, bleek de ene helft van de gemeenschap plus wijkvertegenwoordiging gekozen te hebben voor de K.R..P.P.T
en de andere helft plus hun wijkvertegenwoordiging voor de Masmalra.
Een groot aantal jongeren hadden geen keus gemaakt, aangezien beide organisaties niet voldoende of helemaal geen informaties omtrent doelstellingen
beleid etc, verstrekt hadden.
Hoewel de beide organisaties pretenderen voor de gehele gemeenschap te
willen werken, was dit niet te merken bij het grootste gedeelte van de
Zwolse gemeenschap*
Nu Zwolle streeft om één wijkvertegenwoordiging te hebben in relatie met

"~

een commissie Art, 61, betekent ook dat Zwolle (als ze landelijk ook wilt
functioneren) moet partciperen en functioneren ±ri eert landelijke organisati
Dit betekent volgens Boetje in concreto, dat of de beide organisaties
(Masmalra en K.R,P.P,T,) moeten samenwerken, of dat Zwolle zich los moet
maken van die landelijke belangenorganisaties. Een derde mogelijkheid is,
dat Zwolle functioneert binnen één van die organisaties met de consequentie
dat een gedeelte van de gemeenschap zich afzijdig opstelt,
Polly vindt, dat binnen een landelijke organisatie het functioneren voor
Nistelrode geen problemen oplevert. Bung Thomas stelt dan ook, dat'dfe vier
plaatsen Helmond, Nistelrode, Echt en Zevenaar, wat betreft de stichting
en wijkraad, duidelijk gekozen hebben voor de Masmalra, waardoor hij vindt
dat Zwolle de zaak te eng en éénzijdig bekijkt. Anis is van mening, dat wal

^~.

Rijssen betreftr het huidige functioneren geen problemen oplevert.
De meeste >van de deelnemers stellen dan ook dat Zwolle de zaak een beetje
overtrokken heaft.
Anis is van mening, dat Zwolle toch te veel nadruk heeft gelegd over het
niet samenwerken van de beide landelijke organisaties. Op zich zelf vindt
hij dat niet erg, maar dan wilt hij het wel duidelijk vermeld zien in de
progamma,
Boetje vindt het niet terecht, dat de meeste deelnemers van mening zijn,

•>,
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dat Zwolle de zaak te eenzijdig bekijkt, Zwolle kan en wilt slechts vanuit
zijn eigen positie praten. Alleen Azaria heeft duidelijk gesteld, dat de
situatie in Zwolle voor hem herkenbaar is. In Zevenaar is er ook geen duidelijkheid geweest over het functioneren van de beide organisaties. Hij
vermeldt ook, dat in Zevenaar geprobeerd is, via ' Coup Zevenaar ', verandering aan te brengen of in isder geval iets eraan te gaan doen,
Wel hebben enkelen gesteld, dat de beide organisaties ieder op hun eigen
manier geprobeerd heeft voor de gemeenschap te werken, ondanks hun gebrekei
en fouten. En ondanks dat er veel kritiek is, moeten we de vuile was
niet buiten hangen, daar wij vanuit moeten gaan, dat wij elkaar niet
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gemeenschap» Desondanks vindt Bóetje, dat eerst binnen de gemeenschap,
de belangenbehartiging goed geregeld og (her)gestructureerd moet worden,
voordat er naar buiten opgetreden wordt alsof de Zuidoost Molukse gemeenschap een gevoel van eenheid heeft,
4, Korte reakties na afloop van het weekend.
Anis

Pascal

Polly

: Hij vindt dat de progamma meer duidelijk en gericht moet zijn.
Alle mensen, die een zekere inbreng heeft of kan hebben, moeten
benaderd worden.
: Het initiatief is uitstekend. Er is een gevoel van gemeenschappelijkheid, alleen moet het nog duidelijk uitkomen.
De opzet was te groot en de informatie was eigenlijk te weinig.
: Voor hem is de vraag, hoe de BLOC-groejb hierover verder wilt.
Hij vindt het jammer, dat de bereikbaarheid naar de mensen niet
groot genoeg was. Wel vindt hij dit initiatief belangrijk,

Lau en Sintus: Als jongste deelnemers van dit weekend was dit voor hen
Habel
Azaria

een leerzame ervaring.
: Hij stelde voor om een algemeen congres te houden aan alle
Zuidoost Molukkers, zodat de basis duidelijkheid kan krijgen.
: Vindt de informatie te weinig. Wel stelde hij, dat wat nu besproken is, toch de jongeren in zekere zin bezig houden. De onderlinge contacten tussen de wijken vindt hij heel belangrijk en

moet gecontinueerd worden.
Bung Thomas: Hij is blij met dit initiatief,omdat de bewustwording van de
jongeren verruimd kan worden. Hij vindt de weinige opkomst heel
erg jammer. De thema vindt hij onduidelijk. De benadering en
het opzet vindt hij te eng en éénzijdig, aangezien het voortvloeit uit een plaatselijke situatie. De discussie vindt hij goe
Om Ohoioeloen: Jammer, dat we niet ver-der gaan, aangezien er nu bepaalde
problemen en vraagstukken voor ons liggen, di» opgelost en beant
woord moeten worden. Toch positief, dat ondanks de tegengestelde

Chris
Otje

meningen, de deelnemers elkaar kritisch beluisteren.
Van saamhorigheid van de Zuidoost Molukkexs is er wel te spreken
alleen moet het bewuster bij onze mensen gemaakt worden,
: Voor hem is het weekend lee.rzaarn geweest. Hij heeft meer inzichi
kunnen krijgen van de verschillende problematieken.
: Hij vindt het jammer als de dingen, die hij zeggen wilt of voell
niet goed overgebracht zijn , ma^r hij zal later meer van zich
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Boetje

laten horen»
: Hij vindt het toch belangrijk, dat dit weekend is gehouden
als een aanzet tot een betere verstandhouding. Hij hoopt,
dat die onderlinge verstandhouding zich positief zal ontwikkelen m.b.t. de relatie van de 8 Tenggara-woonwijken en
andere Tenggara-gemeenschappen.

5. C G N C L U S I E S.
We kunnen wel stellen, dat het weekend gedeeltelijk in haar opzet geslaagd is. Dit heeft te maken met'de volgende punten.
- We hadden niet voldoende rekening gehouden met de ervaringen van Nistelrode, die ook te maken had met het niet komen opdagen van deelnemers
tijdens hun vormingsweekend.
- De uitgenodigde stichtingen c.q. projektraden en werkgroepen konden
slechts (vanuit hun positie gezien) een gedeeltelijke benadering over
de plaatselijke situatie.
- Een gedeeltelijke benadering zou ondervangen kunnen worden als alle
organisaties uitgenodigd zijn.
- De opkomst van de uitgenodigde stichtingen c.q. projektraden en werkgroepen waren minimaal. Vertegenwoordigers uit twee plaatsen, n.l.
Echt en Cuyck kwamen ondanks toezeggingen helemaal niet.
En het aantal uitgenodigde stichtingen c.q. projektraden en werk groepen waren niet voldoende vertegenwoordigd, wat natuurlijk weer
invloed had op de informatie, die naar voren waren gebracht.
- De progamma was te zwaar en niet duidelijk gericht naar een specifieke
onderwerp, wsardoor beiden invloed hadden op de motivatie.

Aan de andere kant heeft het weekend toch enige aandachtspunten opgeleverd, die belangrijk kunnen zijjn voor de toekomstige activiteiten.
Uitgaande van de discussiepunten en de eindevaluatie willen we daarom
de volgende punten onder jullie aandacht brengen, waarvan we van mening
zijn, dat ze kunnen bijdragen tot een duidelijk positiebepaling van de
Tenggaragemeenschap in Nederland en tot een verdere uitbouw van onze
toekomstige activiteiten als Tenggara-groep.
Die aandachtspunten zijn:
1 . Men wenst t-e komen tot een meer onderlinge communicatie en informatie uitwisseling. Nu gebeurt dit slechts incidenteel en tijdens ad hoc
situaties.
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de invulling en taakomschrijving van en over de onderlinge relatie
tussen de verschillende geledingen, zoals: de wijkraad, stichting
en andere organen.
3. Hoe moeten we komen tot een invulling van een Tenggara-groep, als
we vinden, dat we onder die basis willen manifesteren en handhaven.
4. We zouden moeten komen tot een éénduidige analyse van de ontwikkelingen
in het verleden, die mogelijk invloed zouden kunnen hebben op de
onderlinge relatie van de Tenggara-woonwijken, hierbij wordt tegelijkertijd ook gedacht aan de relatie met de Zuid Molukkers.
5. We zullen moeten komen tot een uitdieping van en een verdieping in
de culturele aspecten van de Tenggara-groep, om zodoende inzicht en
begrip te kunnen krijgen over het functioneren en manifesteren van de
Tenggara-gemeenschap,
6 .T O E K O M S T I G E

A C T I V I T E I T E N .

N,a.v. het weekend kunnen we stellen, dat de bedoelingen en de doelstellingen (zie blauwe verslag), die we beoogt hebben, slechts gedeeltelijk
verwezelijkt zijn. We zijn slechts gekomen tot een inventarisatie van de
plaatselijke situatie. Dit betekent, dat de andere doelstellingen in het
blauwe verslag nog besproken moeten worden.
Uitgaande van de resultaten van het weekend zijn we tot de conclusie
gekomen, dat wij onze opzet m.b.t. de resultaten van het weekend hebben
moeten veranderen.
Dit betekent b.v., dat de Tenggara manifestatie nog op de lange baan geschoven moet W3 rden en dat we ons moeten richten op de resultaten van het
weekend ook rekening houdend mat de andere doelstellingen.
Gelet op de eindevaluatie en de conclusies stellen we dan ook voor om
de toekomstige activiteiten voorlopig te zien in het kader van overlegsituaties .
We willen dan een voorstel doen, dat elke wijk een themadag gaat organiseren met als uitgangspunt de resultaten van het weekend.
Op deze manier hopen we dan andere punten concreet te kunnen maken, zoals
onderlinge communicatie, informatieuitwisseling, ervaringen opdoen van
eikaars werkterreinen, het stimuleren van jongeren en ouderen tot parti»
cipatie en kaderleden te werven voor de verschillende organisaties.
Natuurlijk zullen we voortdurend rekening houden met de hierna komende
ontwikkelingen en indien nodig onze opzet ook aanpassen.

- 15 7. N A W D D R D.
We zijn blij,dat dit vormingsweekend tot stand is gekomen.
Hoewel óp "-dit-weekend heel veel onderwerpen neg zijn blijven liggen,
hopen we toch,dat de resultaten middels dit verslag een richtlijn zullen zijn voor de verdere discussies.
We hopen dan ook, dat ons initiatief een aanzet mag zijn om duidelijkheid over ons positie in Nederland te krijgen.
Daarnaast stellen wij het aeer op prijs om van jullie kant (de deelnemers)
als andere personen reakties te krijgen.over de inhoud van dit verslag
alsmede over de toekomstige activiteiten. We verzoeken jullie om die
reakties (kritiek) schriftelijk weer te geven. Bij veel reakties zullen
we j., middels een verslag aan jullie, deze doorgeven.
Als laatste willen we een ieder danken voor de ondersteuning, die we
gekregen hebben om dit weekend tot stand te brengen. En hopelijk tot
ziens bij een volgende ontmoeting.

de BLDC-groep.

BIJLAGE

I.

Deelnemerslijst:
BLOC-groep
Centraal adres:

Beethovenlaan 394.
8031 BZ Zwolle
tel: 05200 - 14176/11290,

Stichting: Bolero.
Centraal adres:
Didamseweg 42 a.
9601 JR. Zevenaar.
tel: 08360 - 31312.
Projektraad " Rijssen "
Centraal adres:

Mulderslag 10.
7462 MB
Rijssen.
tel: 05480 - 7347.

Stichting " Pekaku "
Centraal adres:
Postbus 18
3588 ZG Nistelrode.
tel: 04124 - 1560.

Namens Helmond
Initiatiefnemers/wijkraad.
Centraal adres: Joh, Vermeerlaan 115.
7502 BK Helmond.

ACD

1551814

datum

0 1 Ml 1981

CO

b.

d.

< / 2.

C(CFO )nr.:
Aan

: CFB

Betreft

: Molukkers-diversen

Bijl. :

Op

werd

het volgende vernomen:

2? juni is de laatste dag van het 3O-jarig herdenkingsfeest
in kamp De Lunetten in Vught.
De reacties onder de Keiezen in Helmond op het Patima-gebeuren zijn niet positief te noemen.
Allereerst is men van mening dat de diverse delegaties uit
niet-officiele vertegenwoordigers bestonden, terwijl daarnaast tevens honend wordt opgemerkt dat e.e.a. niets voor'
kan stellen, omdat MANUSAMA geen eens kans ziet om een eenheid in eigen gelederen te bewerkstelligen.

301 A10-119130F

Logboek CFB
Ontvangen van:

Nummer:

Dienst : B.P. den Boach
Naam

:

Datum : ?^-

Door

:_

Tijd : 12.1$

Betreft:
Ongeregeldheden in Nijmegen

ACD

34379

datum

l!
1 'i M
u V
Ot.i.
J :-,< ii

CO
b.

_

Gezien door:
HBVD

PHBVD

-i- •

HC

PHC

CF

Bericht:

(-) had van adj.
Q.P. Nijmegen vernomen, dat ia die stad de
laatste tijd ongeregeldheden hadden plaatsgeronden tussen Holukkers
enerzijds en een groep genaand 'nifABRIOBS1» anderzijds.
De "VARRIORS" zou bestaan uit Indonesische Nederlandera, Surinamera en
Nederlanders.
Orer de achtergrond van de ongeregeldheden

wist (-) niets te vertellen,

vandaar dat hij kontakt op nam met de Dienst.

Eventuele steun van Z.O.-Molukkers uit Heea^aan Molukkers in Nijmegen
werd niet waarschijnlijk geacht.

Ac t i e

ACD

1575815

datum

ïlj NïJV. 1981

CO

b.

.d.: 19 HOV. 1981

C(CFO )nr.:
Aan

: CFB

Betreft

: Documentatiecentrum Oost-Souburg

Info: 5

Bijl. :

Op-

werd

het volgende vernomen:

Een ieder die lid vil worden van de groep rond het documen»
tatieeentrum wordt uitgebreid bekeken, vooral wat betreft
het politieke aspect. De adspirant-leden moeten feitelijk bepaalde boeken uit het hoofd kennen (rode boekje, das Kapital
etc.)* Begrijpen hoeft niet M
•Tl

Vanuit het documentatiecentrum zou ook contact gelegd zijn
met Pemuda 20 Mai (Moordrecht
Een poging contact te leggen met (JOHEBA uit Assen is mislukt
door tegenwerking van enige oudere Walenere* Zuidmolukkers.

301 A10-019246F

1615061
datum

24 Jus.;

CO

C( CFO )nr.:

.

d.d. : 1^-06-1982

Aan

: CFB

Betreft

: Problemen in Appingedam

Info:

23 M\2

Bijl. :

nr

12-QS-1982

werd

het volgende vernomen:

In Appingedam zijn problemen gerezen rond de renovatie- en
overdrachtsplannen van de Molukse huizen.
Domeinen (C.R.M.) wil deze huizen overdragen aan gemeenten
en woningcorporaties. In Appingedam wil de gemeente de huizen
wel overnemen, doch is van mening, dat deze dan eerst gerenoveerd dienen te worden.
De wijkraad wilde hierover met de gemeente van gedachten wisselen, omdat men bang is, dat de huurprijs van de huizen te
veel zal stijgen. De wijkraad wilde dit gesprek op de band
opnemen, iets wat niet mocht. Daarom ging het geheel niet door.
De Winschoter Courant, hiervan op de hoogte, interviewde leden
van de wijkraad en beloofde dat dezen het artikel v86r plaatsing mochten lezen. Dit is niet gebeurd.
Wel heeft de journalist in de wijk voorstanders van de renovatie geïnterviewd. Deze voorstanders zijn over het algemeen
pro-R.I. Molukkers, welke van plan zijn over niet al te lange
tijd naar Indonesië te remigreren, zodat zij van hogere huurprijzen niets te vrezen hebben.
Hoe het geheel zich verder zal ontwikkelen is niet te zeggen.

301 A10-119332F

1620102
datum

17 AÜU 1 9 8 2

CO
b.
d.d.: '6,

C( CFO )nr.
Aan

CFB

Betreft

St. Arafura

Info:

k

d. _
I

Bjjl. :

np

1Q-.7-1Q8?

werd

het volgende vernomen:

Bijgaande documenten betreffende bovengenoemde stichting in Helmond, werden aangetroffen in het stichtingskantoor,
zie bijlagen

301 A10-119332F

-«.'-.V..-! V
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09-01-1982

Bestaande activiteiten;
ï); Sport op maandag- en donderdagavond.
Maandagavond i 18.30 uur - 19-30 uur. Sport voor de kinderen.
«
=
19.30 uur ~ 21.30 uure Zaalvoetbal
Donderdagavgnd; 18.00 uur - 21.00 uur. Badminton
(kan t.z,t. veranderd v/orden in:
18.00 uur - 19.30 uur Gymnastiek voor ouderen
19.30 uur - 21.00 uur Badminton)
Wekelijkse activiteiten (nog uit te voeren) in Vi.1kh.ul s de Lier
aanvangende 12 januari 1982:
2), Pig§^|gaY°.Sd; 19.00' u. -II. 30 u. Ontspanningsavond (schaken,
tafeltennis,session etc.)
3),. Wo|nsdagmiddagi 14.00 u. -16. 00 u. Project bi-cultureel
—
~=
=
onderwijs voor Molukse kinderen, In Wijkhuis de Lier of
mogelijk in de bovenruimtes van de sportzaal.
4), Woensdagavond; 19.00 u. -21. 0.0 u. Cursus Nederlands voor de
'' ouders door Pater van Lith.
^2I.OO u. -23 . 00 u. Cursus Maleis (bahasa
Indonesia) en eventueel bahasa Kei (Keieze
spraakkunst) en. adatrecht, cultuur etc.
door Pater van Lith.
5) Donderdagmiddag-. 14.00 u. -17. 00 u. Teamvergadering vrij_=
=-^
== ^j_i]_-;_gers + laatste donderdag v. d. maand
bestuursvergadering.
6) Donderdagavond: 19.00 u„-2I,00 u. Voorlichting en Vorming
_.„
voor volwassenen ,
21.00 u, -23. 00 u. Molukse vrouwenpraatgroep
7) Maandelijkse filmvoorstelling (lx per maand)
Welke aag of avond nog onbekend.
8) Maandelijkse uitgave Molukse informatieblad.
^Eenmalige activiteiten?
0 . Molukse avond in juni
Iw, Moluks culturele avond/dag in juli of september
11. Sportdag voor de kinderen op het Swiftterrein in april
12. Schaaktoernooi
13. Veldvoetbaltoernooi
14. rafeltennistoernooi
15» Badraintontoernooi
16. Zaalvoetbaltoernooi
17. Molukse Winterspelen voor de kinderen in de sportzaal
18. Sinterklaasviering voor de kinderen
19. Oud-/Nieuw jaarsbal 1982
20. Busreis voor de ouderen. (ouders)
21. Excursie voor de ouders; bezoek oorlogmuseum + vliegbasis*
KNIL-tehuis Bronbeek in Arnhem
22. Dagtrip (uitstapje) voor de kinderen
23. Op camping. Voor de kinderen. (eventueel gecombineerd met
jongeren)
24. Busreis of week-end met jongeren
25. Kienavond/bingo-avond.

(maandelijks)

Bovengenoemde activiteiten zal natuurlijk afhangen van vrijwilligers.
Nogmaals vragen wij voor deze activiteiten vrijwilligers. Degenen die
zich geroepen voelt om vrijwilligerswerk te doen, kunnen zich aanmelden bij een v. d. bestuursleden. Komen er geen vrijwilligers opdagen
dan zijn wij genoodzaakt om véél van deze activiteiten geen doorgang te
laten 'olaatsvirien, WIJ REKENEN OP JULLIE l
.->;_R. Thnrriaa S., secr.

1620102
Helmond, 25-01-19^2

Beste mensen,
M.i.v. 1 februari 1982 leg ik mijn functie neer als
voorzitter van het stichtingsbestuur.
Ik ben tot dit besluit gekomen vanwege verschillende
redenen,: waaronder die persoonlijke redenen die mij het
meest hebben aangetrokken.
Echter blijf ik ala vrijwilliger binnen de stichting werkzaam.
Mijn ontslag en het -verzoek om als adviseur van het stichtingsbestuur op te treden zal tijdens de a.s. beatuuravergaufcjring op 28 januari worden besproken.
Ik meen met deze korte toelichting eenieder duidelijk te
hebben gemaakt over mijn voorgenomen besluit.
Verder wil ik van deze gelegenheid gebruik maken iedereen
te bedanken voor hua vertrouwen, die zij aan mij hebben gegeven gedurende die 7 maanden alc voorzitter van het
stichtingsbestuur.
Met de vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
Tinus Sarkol.

1620102

Helmond, 22-12-1981
Kepada Saudara-Saudari Jth.,
Sambil Menantikan Kedatangan Tuhan kita Jesus Kristus Selalu
Mendampingi kita kelian.
Pemberitahuan kepada sauda-saudari, bahwa pada-hari Kamis
tgl: 24 December 1981, tepat pukul 10.00 (22.00) malam akan
diadakan kurban Misa Natal, jang dipimpin oléh Pastor van
Rooy di tempat diatas Gedung Sport-zaal Tjerk-Hiddesstraat.
Dimuka dari kebaktian Misa
ada pengakuan dosa, dari jam 8.00 sampai jam 9.00
Untuk onkos perdjelanan Pastor van Hooy kami minta uwang
sumbangan sessen dua.
p
Dari kami guru agama setempat:
P. Re j aan
A. Fautngiljanan

Beste Mensen,
A.s. donderdagavond 24 dec. is er een Kerstviering voor
de Molukse gemeenschap in de bovenzaal van de sportzaal
aan de Tjerk-Hiddesstraat.
De H.Mis begint om 22.00 uur ('s avonds) en wordt opgedragen door Pater van Rooy.
Vanaf 20.00 uur tot 21.00 uur is er gelegenheid om te
biechten.
Voor do reis -en verblijfkosten van Pater van Rooy wordt
tijdens de Mis 'n kleine bijdrage gevraagd.

Dhr. Fr. Rej aan
Dhr. A. Fautngiljanan

1620102
Molukse kameraden en lotgenoten,

Betreft: Bovenruimte-s sportzaal Tjerk-Hiddesstraat.

Met betrekking tot bovengenoemde willen wij U het volgende mededelen:
Het bestuur van ARAHJRA en enkele vrijwilligers hebben dinsdag 2. maart -j'.'l.
een gesprek gehad reet de Gemeente Helmond Afd. Welzijn en Jeugdver.
" de FuikïJ. (dhr.Verstraten, dhr. schuurkogel en enkele van hun medewerkers)
onderwerp van dit gesprek was, het voorstel van ons eerder gedaan aan de
"d. Welzijn en "de Fuik" om van bovengenoemde ruimte gebruik te kunnen
:en voor div. aktdviteiten en het opbergen van de stichtingsadministratie.
Eerder had de Afd. Welzijn bij monde van dhr. de Wilde voorgesteld of wij
gebruik wilden maken van een van de lege lokalen van de voormalige Goede Herderschcol
gelegen aan de Straakvense Bosdijk. Ons antwoord daarop was toenertijd
"nee". Middels een brief hadden N*4j een voorstel gedaan of de Fuik wilde
verhuizen naar genoemde kleuterschool en wij gebruik konden maken van de
bovenruimtes van de sportzaal. Waarom was ons antwoord toenertijd "nee".
Omdat naar onze mening de afstand vr.n de Molukse wijk naar de Goede Herderschool nog te groot is. En dat wij geen

• enkele zicht hebben op het gebouw. Ook

leert de praktijk c .is dat dan aktiviteiten op zo'n afstand gehouden van de
Molukse wijk weinig nut heeft. Doordat met name de opkomst van onze ouders
pójiil is. Zelfs u^jkhuis de Lier is wat dat betreft nog te ver van de Molukse wijk
Ook willen wij incidenten, zoals die in het verleden hebben afgespeeld bij
o..o oude houten clubgebouw, vermijden. Vandaar dat wij het noodzakelijk
achten dat een voorlopige ruimte voor onze gemeenschap in of aan de Molukse wijk
moet zijn. In afwachting natuurlijk van een eigen clubgebouw, (dit ook in
of aan de Molukse wijk) . Jeugdver. de FuiL wil in geen geval uit de bovenruimte?;
'van de sportzaal. Bezwaar hebben zij ook om samen gebruik te maken van
bedoelde ruimtes. Ofschoon wij het mogelijk vinden, mede gezien het feit dat
het momenteel maar twee avonden in de week in gebruik is. En de overige
tijden/dagen onnodig leeg staat»
Desondanks zijn we de mening toegedaan: er is dus een ruimte in de Molukse wijk,
maar deze wordt in gebruik genomen door niet-Molükkers. De Afd. Welzijn heeft-,
toegezegd te willen zoeken in of aan de wijk, een onderkomen voor d^Molukse
gemeenschap, dit binnen zeer korte tijd. (mogelijk een van de lokalen van het
Anker). Onzerzijds hebben wij voor alle duidelijkheid laten benadrukken dat wij
géén "eeuwige ja-knikkers" en "marionetten" zullen blijven zijn.
z.o »z.

En dat wij ons in de toekomst radicaler zullen opstellen, in de positieve
zin van het woord.
Wij zullen er alles a-n doen om een ruimte gerealiseerd te krijgen.
Kameraden, wij zullen jullie hiervan op de hoogte Blijven houden.

Gegroet,
Jajasan "ARAFUR*"
Th. Sikteubun, secr.

Molukse Wete
"AR Ar '
Helmond ü-i

1620102
Beste wijkbewoners,

-

>=*-,
^-

•

Zoals jullie misschien al bekend is hebben wij (stichting Arafura en de voorlopige wijkraad) en de SSO Helmond-Oost .(de Lier)
een gesprek gehad over hulpverlening die mevrouw Iseli wil of
kan geven aan ons. Bijvoorbeeld in de vorm van ondersteuning in
de administratie en vertaalwerk. Dit met name aan de ouderen.
Een verzoek ging naai1 de gemeente en naar G. R. M.
Van onze kant is dit gebeurd op aandringen van enkele ouderen.
Dat verzoek is intussen goedgekeurd door C.R.M.
Mevrouw Iseli is nu voor een jaar in dienst van SSO Helmond-Oost
ook om ons te helpen. Verder kunnen we ten alle tijde hulp
" inroepen van de opbouwwerker van de Lier,Driek Berkers.
Hiermee willen we dan bekendmaken dat mevr. Iseli tijdens werkuren bereid is voor ons 'klaar te staan. We kunnen haar iedere
morgen bereiken in de Lier van 9.00 tot 12.30 uur. Zo mogelijk
kan ze ook gebeld worden om aan huis te komen (telf .44478).
Iti namiddag zit ze 's Maandags en donderdags samen met juffrouw
Lénssinck in de cursus ned.voor Molukkers in de Lier.
De andere middagen wil of kan zé op Con Brio zitten voor een
ondersteuning in de administratie en wat vertaalwerk.
De cursus nederlands voor ouderen op donderdagavond kan voortgezet word m mits er voldoende animo is.
We hopen dat het een goede samenwerking wordt.
Namens bestuur Arafura.
"ARAFURA"
Helmond 404
Helmond,
TT

Dengau hormat,
Mungkin sudah uiaum dalam penduduk lingkungan kita, bahwa kita
(stichting Arafura dan wijkrat sementara) dengan stichting
de Lier telah membicarakan tentang mevrouw Iseli.
Mevr.Iseli mau atau Msa inemberi pertolongan kepada kitatumpama
dalam administraai, mengarang surat2 dalam bahasa indonesia
atau pembicaraan2. Ini terutama untuk orang tua2.
Penaohonan dikirira kepada gemente dan C.R.M. Dari kita permohonan itu dilakukan dengan desekan oleh beberapa orang tua2.
Permohonan itu disetujui oleh C.R.M.dan mevr.Iseli duduk sebagai pegawai di de Lier untuk satu tahun,. ini juga untuk menolong kita. Kita juga bisa dapat pertolongan sewaktu-waktu jika
perlu, dari opbouwwerker dari de Lier, nama Driek Berkers.
Dengan ini kita umumkan bahwa mevr.Iseli dalam waktu kerja
besedia untuk menolong kita sewaktu-waktu.
Ia•dapat dicapai setiap pagi dari pukul 9 sampai pukul setengah
satu di de Lier.Ia juga bisa di telepon untuk datang ke rumah2
kalau perlu. Telepon nr.44478.
Pada waktu sore ia didalam kursus behasa belanda dengan
juffrouw Lenssinck di de Lier pada hari senin dan kamis.
Lain dari 2 sore itu mevr.Iseli bisa memberi pertolongan
administrasi di Con Brio atau pekerjaan Iain2.
Kursus bahasa belanda untuk orang2 tua2 pada hari kamismalam
bisa di lanjutkan, jika cukup murit-muritnja.
Dengan ini kita harap bahwa pekerja bereama itu bisa did-apatkan
dengan kepuasan.
Atas nama bestir Arafur.a.
Th.Sikteubun (wakil ketua).

1620102

08-12-1981

Beste sportvrienden,

,.--•.

'"-

Zoals Jullie al eerder in het Info-blad konden lezen,
is er a. s. zondag 13 december, een tafeltennistoernooi.
Deze zal zoals vorig jaar weer gehouden worden in de
sportzaal aan de Tjerk-Hiddesstraat» Zeven tafels zijn
er beschikbaar*
Villen degenen die een tafeltennisbadje in zijn bezit
heeft, deze mee brengen daar er niet genoeg bad j e s zijn.
Iedereen kan hier aan mee doen zowel meisjes als jongens,
Vees a»u.b, op t\jd, omdat anders het programma in de
war loopt*
Hot prograona (poule-indeling) wordt ter plaatse bekend
gemaakt.
Verder zal er van iedere deelnemer/ster een bijdrage worden gevraagd van ƒ 2,5O
Toeschouwers betalen ƒ1,-»
Frisdrank, koffie en thee zal er te koop worden aangeboden tegen redelijke prijzen.
Aanvang tafeltennistoernooi : 9.0O uur (pagi)
Sluiting
: 18.OO uur (sorih)
Mogelijk is te verwachten dat jongens uit Nistelrode
aan dit toernooi deelnemen»
Succes en veel sportplezier i

i'o luk s e Stichting Equadt-

Society.
.

(Th» Sikteübun, secr.l

"•"

Stichting
„Equal Society"

P.S,, Op herhaalde verzoek van de conciërge, is het verboden om in de gymzaal te rokon. Vel is dit toegestaan in de kleedlokalen.
Villen jullie hiermee rekening houden il l

ACD

1644783

d.tu. 070EC1982
CO

d.d. :

C( CFO )nr. :

Aan

: CFB

Betreft

:

r

6 DEC. 1982

Info:

1644782
I

Contacten Molukkers - Linkse actiegroepen in en rond Amsterdam.

BÖ1-: l

f>p

iy_i 1-1982

werd

0 van

het volgende vernomen:
Op 2^-10-1982, kort na het proces tegen 8 Molukkers in Assen,
werden in Zaanstad 2 meisjes aangehouden, die bezig waren leuzen
te kalken tegen de procesvoering
Op 29-10-1982 is er een vergadering gehouden van het steuncomité
Asser Molukkers
In dat steuncomité hebben o.a. zitting leden van het Indonesiëcomité uit Amsterdam, Minahassastraat 1.
Volgens in Zaanstad aangetroffen plakkaten
is er op
op 7-11-1982 een meeting gehouden in Paradiso in Am-sterdam over
dit onderwerp
Het bovengenoemde steuncomité gaat uit van de werkgroep tegen
racisme en fascisme, een op zichzelfstaand clubje in die buurt.
Dit groepje organiseert op 18-11-1982 een "sinterklaasactie" in
Zaanstad
Noot; Dit valt op een koopavond.
Als contactpersoon voor Molukkers treedt voor dit groepje op

oooOOOooo

301 A10-119332F

Gemeentepolitie Zaanstad.
Afdeling P.I.D.

ACD 1644782
datum
R A P P O H T.

1982,

7 OEC.W2

CO

b.

A

Op 2k oktober 1982, werden 2 personen op heterdaad betrapt toen
met verfspuiten teksten op een muur van een perceel aan de Hoogstraat
te Koog aan de Saan schreven.

De

teksten luidden: "Alle

Asser Molukkers vrij" en "Nederland Rassenjustitie". Ook werden deze
teksten aangetroffen op het winkelcentrum en de sporthal in het Westzijderveld.
Op 29 oktober 1982 vond een vergadering plaats, waarvan de organisatie in handen was van

. Het thema van de avond was "Klasse-

Justitie. Men wilde steun verlenen aan de Molukkers, die in "ssen veroordeeld zijn. De oproep op een nog te maken manifest zal luiden:
"Alle 6 veroordeelden moeten vrij op grond van alle fouten welke gemaakt zijn bij de rechtspleging."
In een volgende vergadering zal worden gesproken over een aktieplan.
Een affiche aangebracht op een telefooncel aan de Heijermansstraat
te Zaandam vermeld de tekst: " Straf is Maf ". Onder aan stond dat op
7 november 1982 in het gebouw Paradiso in Amsterdam een meeting zou wor
den gehouden, waarbij dit thema zou worden gehanteerd.

Door

werd op

8-11-82 medegedeeld dat hij had vernomen dat Molukkers een aanval op
het politiebureau in Wormerveer wilden ondernemen.
Tot op heden werd nog niets van een op handen zijn de aktie vernome

Aan:

Commissaris van Politie,
te Zaanstad

Brig. P.I.D. Zaansta

F
ACD
datum

1645774
1 4 DEC 1982

CO
b.

d.d.:

C(CFO )nr.:
Aan

:CFB

Betreft

:St. Salawaku

13 D:

Info:

/

d.

I

Bjjl. :

nr 18-11-1982

Q9 van

ID-Venlo

het volgende vernomen:

De stichting Salawaku in Venlo heeft sedert de laatste jaarwisseling een nieuw en verjongd bestuur.
Omstreeks diezelfde tijd is het nieuw gebouwde stichtingslokaal gereed gekomen. De exploitatie daarvan verloopt zonder
al te grote problemen, evenals de vele activiteiten die er
ontplooid worden.
Overigens moet het stichtingslokaal "formeel" nog geopend worden

301 A10-119332F

ACD

1653290
28 DEC 1982

CO

b.
d.d.:

C( CFO)nr.:

DEC. 1082

Info:

Aan

: CFB

Betreft

: Ondersteuningskomitee Asser Molukkers Zaandam.

nr

7-1P-8?

werd

XJ van

het volgende vernomen:

Op 18-11-82 vond in Zaandam een demonstratie plaats
van het "Ondersteuningskomitee Asser Molukkers Zaandam"
Tijdens deze demonstratie werden o.a. door een Molukse
jongen,
-uit Wormerveer,pamfletten uitgedeeld
Dit Ondersteuningskomitee komt voort uit de zeer actieve kraakbeweging in Zaanstad.

Op 3-12-82 organiseerde de kraakbeweging onder de naam
"Werkgroep Racisme Fascisme11 een demonstratie tegen de
misstanden in onze maatschappij

- o-

301 AKM18332F

ACD

1656353

datum

26 JAN.1983

CO

b.
C(CFO )nr.

d. d.: 2 6

Info:

Aan

CFB

Betreft

Molukse Stichting STIHASCO in Rotterdam.

Bjjl.:

7-1-1983

werd

het volgende vernomen:

Binnen de Molukse Stichting "STIMASCO" in Rotterdam heeft
men een werkgroep "GERSALAM" gevormd.
Noot: GERSALAM staat voor Qerakan Salawaku Maluku.
Salawaku is een Moluksschild/wapen.
Het bestuur van "GERSALAM" bestaat uit:
- voorzitter.
- penningmeester.
- secretaris.
- commissaris I.
- commissaris II.
"GERSALAM" heeft zich tot taak gesteld om dienstverlening
te bedrijven onder Molukkers in de regio Rotterdam.
Men denkt aan maatschappelijk werk en het opzetten van een
werkgelegenheidsproject.
Nog deze maand verwacht men uitsluitsel van CRM over de
subsidie-aanvragen.
Het bestuur heeft goede hoop dat deze wordt gehonoreerd.
Niet onmogelijk is dat de naam "STIMASCO" op den duur zal
verdwijnen.

301 A10-119332F

1660224
datum

04MRT.1983

CO

b.

d.d.: ' 3 HM 1983

C(CFO )nr. :

Aan

: CFB

Betreft

:Nieuwe wijkraad in Oost-Souburg

Info: II

Bijl.:

Op.

15-2-'83

werd

het volgende vernomen:
In Oost-Souburg is een nieuwe wijkraad gekozen. De gang van
zaken rond dit feit roept vele vragen op.
Voor de verkiezingsavond werden in ieder geval geen tegenstanders van de kandidaten uitgenodigd (1).
wijkraad bestaat nu uit de volgende personen:

Hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen is erg onduidelijk. Wel is de situatie erg gespannen.
-0-0-0-0-

301A10-119332F

16G9775
datum

Q.J fcPR.1983

CO
d.

d.d.:

C(CFO )nr

Info: V

Aan

Betreft

Indonesische invloed in Delfzijl

Bijl. :

op 16-3-1983

werd

het volgende vernomen:

Er is in de Molukse woonwijk te Delfzijl een duidelijke
invloed merkbaar van Indonesische zijde. Er vindt veelvuldig bezoek plaats van Ambassade-personeel. Belangrijke
tussenpersonen zijn hierbij
en de
Molukse dominee
een jonge man die uit Indonesië
naar hier is gekomen. Deze geestelijke leidsman werkt op
dit vlak ook samen met
uit Appingedam.

301 A10-119332F

RIJKSPOLITIE

NIJMEGEN

DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE
ACD

nummer:
datum :

G.118.83.
14 april 1983

1671520

datum 22APR.1983
Co

b.

-—•*

d. *-—,

Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhage.
'v

Datum bericht: 14 april 1983

Evaluatie:
Betreft:

Bijlage(n) :

Vernielingen door Zuid Molukkers te Doesburg.

Op 2 april 1983 kreeg de Rijkspolitie te Doesburg de melding dat er
op het aldaar liggend discoschip "Veronica" problemen waren met
een negental Zuid Molukse jongeren. Be Rijkspolitie was om 01.30
uur ter plaatse. Van het personeel van het discoschip vernamen zij
dat deze Zuid Molukkers de door hun gebruikte consumpties niet
wensten te betalen. Door de Rijkspolitie werd bemiddeld en nadat de
consumpties betaald waren verwijderden de Zuid Molukkers zich. Het
probleem leek opgelost*
Op 2 april 1983 omstreeks 02.00 uur kreeg de Rijkspolitie te Doesbur
de melding dat er bij een viertal woningen de ruiten waren ingegooid
Men ging ter plaatse en stelde een onderzoek in» De daders bleken
niet meer aanwezig te zijn. Er werd gesurveilleerd in de omgeving
van de wijk waar de meeste Zuid Molukkers wonen. Daar trof men een
groepje Zuid Molukkers aan die bezig waren met het uit de straat
wrikken van stenen en tegels. Door deze Zuid—Molukkers werd de
surveillanceauto begokeld met stenen, waardoor deze auto ernstig
werd beschadigd. De daders vluchtten.
Door de Rijkspolitie te Doesburg werd nog dezelfde nacht telefonisch
kontakt opgenomen met de penningmeester van de Wijkraad, de heer
. Men verzocht hem om de volgende dag met de negen ZuidMolukkers die moeilijkheden hadden gemaakt op het discoschip, aan hè
bureau te komen.
Op 2 april 1983 kwam de heer

aan het groepsbureau met de

volgende personen:

1) Tenzij andere rubricering vereist.

Rubricering: 1)

G,118.83.

- 2-

4.
5.
6.
7.
8.
9-

De nummers 1|2|3|4-en 6 verklaarden dat zij met stenen naar de politieauto hadden gegooid. De anderen verklaarden dat zij na het voorval bij
het discoschip naar huis waren gegaan*
Door wie de vernielingen gepleegd zijn aan de woningen werd niet geheel
duidelijk.
De verdachten verklaarden dat zij door het frustrerende

subsidiebeleid

van de gemeente Doesburg waren gekomen tot deze daden. De gemeente
Doesburg had de Zuid Molukse jongeren namelijk een subsidie toegezegd
voor het opknappen van het jongerencentrum "Bungakenagan" te Doesburg*
Deze subsidie werd echter niet verstrekt. De teleurstelling werd door
de Zuid Molukse jongeren verwerkt door zich te misdragen op de discobool
en door vernielingen aan te richten in het dorp*
14-4-1 983

1674641
datum 2 0 M E I 1 9 8 3
CO
b.

Info:

d.d.

C( CFO )i
Aan

CFB

Betreft

Rijssen.

d.

Bijl.:

np

13-M983

werd

het volgende vernomen:

In Hijssen zouden ongeveer 60 Molukkers met de Indonesisch
nationaliteit, welke ze in de loop van de tijd hebben aang
vraagd, van deze nationaliteit afwillen. Het liefst zouden
ze het roze Nederlandse vreemdelingenpaspoort ontvangen.
Als dat onmogelijk is zijn ze bereid Nederlander te worden
Noot: Dit zou verband kunnen houden met allerlei financiël
nadelen welke aan de R.I. nationaliteit kleven, zoal
een "uitreisvisum" na verblijf in Indonesië voor
ƒ 600,- etc.

- o -

301 A10-119130F

ACD

1703423

datum 2 3 NÖV.
CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

Distr.:

Bijlage(n):

Afschr.:

B0=

d.

Datum rapport
18-11-1983

Betroft:

St. Pekaku - Nistelrode.
T.g.v. het 12-J- jarig bestaan, organiseert de Stichting Pekaku
uit Nistelrode van 22 t/m 29 oktober een Molukse Culturele
Manifestatie.

200 A 03

ACD

1710562

da^

5 JAN. 198*

CD
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

Distr.:

Bijlage(n):

Afschr.:

BO:

d.

Datum rapport

2-1-1984
Betreft-j

Molukse Stichting QERAMAS te Rotterdam
Het bestuur van de Molukse Stichting GERAMAS (voorheen STIMASCO)
te Rotterdam bestaat thans uit de volgende personen:
- voorzitter
- secretaris
- penningmeester
v leden
Zoals bekend werkt GERAMAS nauw samen met de stichting KAYU PÜTIH
in Alphen aan de Rijn.
KAYIJ PUTIH heeft in tegenstelling tot andere stichtingen
geen geld gekregen voor het opzetten van een werklozenproject.
De gemeente Alphen heeft het geld wel beschikbaar maar weigert,
om nog onduidelijke redenen, dit af te staan.
Het feit dat
in het verleden nogal slordig met gemeentegeld is omgesprongen, zou hiervan de oorzaak kunnen
zijn

200 A 03

ACD

1720239

datum

6 MWR1

CO
1) Zo nodig endere rubricering aangeven.

/S

Distr.:

Bijlage(n):

Afschr.:

BO:

Datum rapport

29-2-1984
Betreft:

1.

,2.

MASIÜN

p
De door MASIÜN op 2k februari j.l. georganiseerde Hote -dag kan
als zeer geslaagd worden aangemerkt.
Overdag waren ca 200 personen aanwezig (men had er ca. 80
verwacht) en ook de feestavond mocht zich in een grote belangstelling verheugen. Opmerkelijk was de aanwezigheid van veel
Nederlanders, deel uitmakend van actiegroepen, waaronder ook
de groep Leeuwarden.
Eerdergenoemde feestavond werd opgeluisterd door de aanwezigheid
van een groep Keiezen uit Helmond. Deze groep werd bij
thuis ontvangen en getracteerd op Nasi-Rames.
De groep bestond uit:

Noot; Deze groep bestaat nagenoeg alleen uit familieleden.

200 A 03

ACD

1745501

Jatum

1 3 AU6.

:o
d.

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
Dlstr.:

Bljlage(n):

Afschr.:

Betreft: 25-1ari« bestaan Molukse wijk Oost-Souburg.

Op 9, 10 en 11 augustus l<)Sk wordt op feestelijke wijze herdacht, dat de Molukse wijk in Oost-Souburg 25 jaar bestaat.
Het geheel wordt georganiseerd door de NSW, een nogal links
georiënteerde groep jongeren, welke sinds enige tijd in
Oost-Souburg zowel in de wijkraad als in de plaatselijke
stichting grote invloed hebben.

200 A 03

fcr>

1718302
t 7 SEP. 1384

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
Dlstr.:

BQ=

Afschr.:
Datum rapport

7-9Betraft: Onenigheid ia Winterswijk.
Onder de Molukse gemeenschap is enige opwinding ontstaan.
Oorzaak hiervan is het feit, dat er sinds kort twee cursussen
Maleis worden gegeren.
Tot voor kort gaven leden van de vrouwenelub o .l.v.
les aan jonge Molukse kinderen in cultuur,
waarbij ze en passant ook het Moluks-maleis leerden.
Nu bestaat er sinds enige tijd ook de mogelijkheid
om
Maleis (lees: Bahassa Indonesia) te leren. Deze cursus zou financieel mogelijk zijn gemaakt door de K.B.R.I.
Of e.e.a. in de toekomst voor problemen kan zorgen binnen de
Molukse gemeenschap is nog niet te overzien.

200 A 03

*CD 1 / 5 5 2 4 8
datum 2

KT.

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

Dlstr.:
Afschr.:
Datum rapport

19 oktober 1984
Betreft:

Stichtingsperikelen op Valeheren
Alle problemen aangaande de Mr.Dr. SOUHOKILstichting op Walcheren
lijken binnenkort te worden opgelost.
Be wijkraad van Middelburg heeft weliswaar een 'nieuwe' stichting opgericht, doch deze wordt door WVC en de gemeenten op
Walcheren niet erkend.
Binnenkort zullen er stichtingbestuursverkiezingen worden georganiseerd. Hiervoor kunnen ook de bestuursleden van de 'nieuwe'
stichting zich kandidaat stellen. Op deze wijze wordt voor
zowel het nog zittende als voor het 'nieuwe' bestuur gezichtsverlies voorkomen.
In het bestuur van de nieuwe stichting Middelburg hebben
zitting:
- voorzitter
j
- vice-voorzitter
.
- 1e secretaris
'
- 2e secretaris
- 1e penningmeester
- 2e penningmeester
Als coördinatoren zouden in het bestuur zitting hebben genomen
enj
. Allen zijn in Middelburg woonachtig.'

200 A 03

1789940

ACD
datum

1 7 ME 11985

CO
b.

d.

1) Zo nodig «nder. rubricering «snoeven.

Dlstr.:

Bljlage(n):

Afschr.:

B0:
Datum rapport

10-5-1985
Betreft:

Saniri Lawa Mena

De MPM-Lawa Mena-orgsnisatie heeft op 12 april j.l. (NB: SOUMOKILdag) in Twe11o een bijeenkomst gehouden met in feite een tweeledig
doel:
1. De herdenking van SOUMOKIL-dag.
Vanwege de geringe belangstelling eigenlijk een fiasco. In totaal
waren circa 60 personen aanwezig.
Van het bestuur
waren absent:
(verhinderd)
(ziek gemeld)
en
(afwezig zonder kennisgeving).
.- f'"
2. Symposium over de doelstelling van de Baad (Saniri) van Lawa Mena.
Omtrent deze doelstellingen is weinig duidelijkheid verkregen.
Het geheel had een wat rommelig verloop, waarvoor als oorzaak
genoemd kan worden de afwezigheid van voorzitter
Zijn plaats werd ingenomen door
Desgevraagd bleek de in de zaal aanwezige Ds.
niet
bereid om het geheel in wat strakkere banen té leiden, omdat hij
- volgens zeggen - alleen als belangstellende aanwezig was.
Datzelfde kan ook van het merendeel van de aanwezigen gezegd worden,
Het publiek was meer uit nieuwsgieifeheid gekomen, dan om d.m.v.
een discussie een al dan niet positieve bijdrage te leveren.
Een voor de organisatoren teleurstellende gang van zaken, die nog
eens werd benadrukt door het niet doorgaan van de vlaggenparade
vanwege de slechte weersomstandigheden.
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Datum bericht:

Betreft :
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Bi j l a g e ( n )

SÜKAHELIA

en

•maken deel uit van een opgerichte werkgroep met de naam Sukarella.
Beiden vervoegden zich bij de "burgemeester van Opheusden (gemeente
Kesteren).
Zij deelden de "burgemeester mede dat zij het vertrouwen in de
wijkraad van Opheusden hebben opgezegd en dat zij daarom de genoemde werkgroep hebben opgericht. Een van de doelstellingen van
de werkgroep is, het in stand houden van de eigen identiteit van
de Molukse gemeenschap.
Zij vroegen om een onderkomen voor de werkgroep en brachten een
lijst met 102 handtekeningen mee.
])e burgemeester reageerde terughoudend.
reageerde zeer agressief.
24-W8.

1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A38M

RIJKSPOLITIE
DISTRICTS INLICHTINGEN RECHERCHE

881926 2 0 3

nummer:

0.158.88.
18-10-88
datum : _. -

O OKT. 1988
09,
A

t.a.v. B.T.A.

Aan

Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. Hoofd BOP,
' s-Gravenhage .

Datum bericht:

Evaluatie:
Betreft:

18-10-88.

Bijlage(n):

.Stichting SUKARELLA. te Opheuden.

Vernomen werd. dat in Opheusden een Sukarella (vrijwilligersgroep)
is ontstaan door een aktie om geld in te zamelen voor de kerk» Do
aktie onstond toen de kerk van Opheusden door de Domeinen werd
overgedragen aan de Molukse gemeenschap van Opheusden.
Ka de overdracht van de kerk werd de Sukarella opgeheven.
Uit deze Sukarella is een sfeer in de wijk ontstaan die er toe uitnodigde om een nieuwe Sukarella op te richten» Deze Sukarella houdt
zich bezig met culturele zaken, maar ook werd o.a. een vliegermiddag
voor de jeugd georganiseerd.
De Badan Penasehat (adiseurs) van de Sukarella zijn:

Tussen de wijkraad en de Sukarella is een conflict ontstaan. Dit
conflict is ontstaan oadat
de wijkraad er van "beschuldigd
dat «ij het geld van de Sukarella (i.v.m. inzameling voor de kerk)
toe heeft geëigend.
Deze "beschuldiging staat in een "brief van de Sukarella aan de wijkraad,
1) Tenzij andere rubricering vereist.

- 2Deze brief is door het bestuur van de Sukarella ondertekend. Achteraf
blijkt dat het bestuur het niet eens is met de brief. Hij is namelijk
door
opgesteld en de anderen hebben hem ondertekend, zonder
te lezen»
Br zijn leden van de wijkraad die het vermoeden hebben dat de
Sukarella een onderdeel is van de Nunusaku beweging. Zij vrezen dat
de subsidies, die de Sukarella heeft aangevraagd, regelrecht naar
ITunusaku gaan.
is lid van de wijkraad. Z
is tevens de penningmeester van de 1e sukarella (t.b.v. de kerk).
Er schijnt nog geld in haar bezit te zijn van deze sukarella.
is door
aangesproken over dit geld. Hij
eiste het op en sprak dreigende taal.
De wijkraad van Opheusden bestaat uit de volgende personen:

Bijlagen;
Een brief van Sukarella aan de wijkraad.
Stukken, betrekking hebbenteop de oprichting van Nunusaku.
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PEMERINTAH

MALUKIT ;...... ..

......

.: 01/Kt.BPKT.PPKM/POL/1988.
Pada tabun 1987.tuart Ketua dipanggil ke Holland,kami sangka bahwa
Saniri lawamena'Haulala audah setesaikan-tugas-tugasnya sesuai
dengan surat Nb . . 8/TKT . PPKM/POL/SWI985 .
Rapat BPKT December 1987.
Tuan"kt:Pada waktu saya dipansrgil kenegeri Belanda saya amat '
senan^,di tengah. perjalanan diantara LANGIT dan BÜMI,3e.i'auh. ribnan .
km,hati saya isesar G A J" A,setzba saya di. Holland, melihat,meuden*^.r,
maka Hati saya lebih kecil dari pada Nyamuk,karna Saniri Lawamena
dan Kabinet Binusaku tidak M A U P U mencari PERSATUAN BANGSA:
1.

TJtusan Nunusaku Januari 1988;

Pada bulan Januari 1988 saudara Gun Siwalete-Lilmr di Anbon
dengan tugas Kabinet Nunusaku/'Nico Tatuhey ing. ; ----a;, minta MANDAT kepada Nico^ Tatuhey. . . .
b-; minta surat merabatalkan Saniri Lawamena Haulala
c. Saniri Lawaraena akanyseorang pemuda dari Jakarta
----- - bawa
ke Holland .......

mendengar, menimbang dan raemutuskan:
1.
2.
J.

kami BPKT/PEMERINTAH, tidak bO'leh memberi MANDAT di atas mandat,
kepada semua orang di H o - 11 a n d :
karai' tidak boleh membuat surat pembatalan,s-ebeluni karai menerima
data-data yang posetip dari utusan kami;
karai akan membuat surat larangan kepada Saniri Lawamena Haulala,
tidak bolehraembawaPemuda tersebut fce Hegeri Belanda,karèna
BPKT/PEMERIKTAH Maluku tidak. KECTAL Pemuda tersebut, Politik
Per juangan Bangsa Maluku ,PEf.TERINT AH ANNYA di Maluku, bukan
di J a fc a r t af Jawa;

Set^lah itu kami BPKT/PEMERINTAH Maluku membuat surat yan<r dimaksud,
dan diserahkan ketangan sdr.Cun Siwalete ,pada bulan Maret 1988,
sdr,Cun Siwalete kembali(pulang) ke Ho-lland:
2.

Utusan Nunusaku April

1988.

Pada bulan April 1988,kurang lebih satu bulan, saudara Cun Siwalete
kembali di Ambon" denman tugas yang kedua dari KaMr.e* Nunusaku,
di Am"hon sdr.Cun. S. tid"k oer-herau dengan kami BPKT/PEMERINTAH7
TUGAS TERSEBUT diberikan kepada Rak:,rat yang kami tidak kenal:
tuo-as:sekaran^ di Malulc» ,Rakyat ^.arus menaikan ^endera empat war^.a
pada tgl.25 April 198R , jika +.er.iadi sesuatn m^lca Negara L i b i^~.
akan da^an^- raembantri. Maluku denman S^NJATA MODEREN yan«: luar bias a: .
biasa.-
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luar biasa.Mendengar maka seman^t-rakyat naik "berapi-api meliwati GIIOTXU? Nunusaku
sesudah mengatur maka sdr.Cun Slwalete melarifcan diri dari Ambon jangan
tertangfcap:
Pada tgl.25 April 1988 rakyat dihasu t/dibu juk menaikan Bendera H, M «S.
sesüd'ah itu PenBrintah-'RI.inembuat PENANGKAPAN,piiluhan rakyat tertangkap
termasuk. beberapa anggota'SPKI/PEJIidengan ba han2 keperluan untuk
-----Perjuangan di Tarah Air. . . . . tidak perlu menyatakan angfra penangkapah.....
perbuatan saudara2 menunjuhan KELEMAHAN dan. KEPODOHAN Bangsa-Maluku
di. mata Dunya Internasional , te ris timewa RepuhIAk Indonesia>. ._„
Sesudah-penangkapanymaka kami mengadakan Rapat pada tgl,4- Juni dan
2 Juli 1988-diatas: GUWOWG NYONG,didalam rapatjsaya Joa ef . Jance . La tulaka
Kapt.Pol,P-.Ambón ditunjuk menjadl Ketua TïPKT.PPKM/PEM. Maluku: Oleh
karena situasi,raaka PERTAHANAK dipindahkan dari Kota Ambon.
%

—*

Perbimtan-perbuatan yang dibuat pada tahun. 1978,1986 dan 1988
-Jrennasuk perbuatan yang MELANGGAR 'HüKUM,sebagai berikut;

a, membuka Rahas ia Fer n'uan^an . melanggar Hukum pasal 322 dan 323
- titel 2CY11. K ü H F:

bt membujuk Cuitlokins-) tindak pidana. 163 bis
GÏ mengfeasut,nielanTgar pasal. 160 K TT H p.
d. membaliay^kan Keamanan Uïnum.melanggar pas al 187-187 biö,l81,191bis
191 ter, 200 dan 201., yang- dibuat-bahaya-ttmum-di Maluku,
merugikan Perjuangan Eangsa Maluku ................
Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas,maka BPKT/PEM.mengeluarkan
surat Keputusan: surat P.nr.02/BPKT PPKM/PEM/1988
S

E

R

U A 'N:

Saüdara-saudara sebangsa di Perasingan, jikalau saudara2 tingga.l
tidur,sebentar TERDENGAR LONCEHG KEKËRDEKAAN BANGSA TIM-TIM dan
BANGSA PAPUA BARAT " B E R B U N Y I" rgaudara-saudara tidak M A L U ????
Seruan kepada PEMÜDA dan PEMUDI INTELECTUEEL BANGSA MLUKU di. Holland,
atau dimana saja berada . BANGUN-3ANGUN , jangan TI PUR , bawakanlah Perjuangannr
dihadapan Dunya Internasional , menuntut - PANSAKÜAN KEMERDEKAANMlr. terlepas
dari Pen.ia.1ah R. I. J a w a/. . .......

Demikian surat PENGUMUMAK ini di keluarkan untuk di ketahui senrua
pihak,dan di. sadari dengan penuh rasa tanggung jawab.- Maria. .<••'.
ex.

"Kopi disampaikah' kepada,
l ; Kabine t Nnnnsaka .....
2:Saniri Lavramena TTaulala.
3:Misi Tanab Air 1950.
5.Aslinya disimpan
Saudara siap,
untuk "hertemu di

Sa"-dara2

Dikeluarkan di: M A L U K U .
• Pada tanggal

; 12 Juli 198Q

Badan Pusat Komando Tertinegi
Pertahanan Perjuangan Keraerdekaan Maluku
li M a l u k u.

JANCE

L A T U L A K A.
Kapt.pol-.P'.Ato^on.

Nip. 06248003.-

Indonesia merdcka dari Sabang sanpai Maroke:
.Jika saya Aertangkap,Ind.oncGia, Rnsak dari Maroke Gacipai. di

PïJSAT KOMANDO
PERTAHANAN

TERTINGGI

PERJTJANGAN KEMERDEKAAN
*.
"A

M

S UR A T

B

MALUKU

O N "

P TT T U S^A N;

Ho . : : 02/BPKT .PPKM/PÖt/1988:
^-e-rdasaraADEF" Rakyat ,yanff terrauat didalam surat
PEMGUMÜMAK No. Ol/ Kt. BPKT.PPKM/ POL/1988, maka atas Nama Rakyat Maluku
di MalukuVkaml mengeluarkan Putusan sebagai berikuTf:
F u t u s a n;

P.l. Pada tahun 1986, Misi Tanah Air 1950 -metabuat Politik ADH Rakyat,
sehingga terjadi Penangkapan dan Penganlyyaan 'di Maluku tidak
ada kasil , raaka atas Nama Rakyat Malukuf kami me larang/ mênt'ba+.alkaa
Politik Mis i Tanah Air 1950,karna tidak SAH di Maluku;
P. 2. Oleh karena Saniri Lawamena Haulala tidak SANGGUP/MAMPTJ.mengerjaka
kan Tugas-tugas Tanah Ai'.r>mem'tmka Rahasia PérlTrangan di Maluku,
maka atas Nama Rakrat di Maluku, ka mi mencabüt/memljatalkan
surat MAND AT nr. 7/PKT.BPPKM/POL/ 1985: tidak Iwlakn
P. 3» Pada "bulan April '1988, KaMne t Nünusaku membuat Politik A D ü
Rakyat di Maluku , sehingga terjadi Penangkapan dan Pengan?.ayaan,
sehèbat-he'batnya ,maka atas Hama' Rakyat ai Maluku t kami me mbtraT"
PT7TPUSAN MEMBATALKAK Kabinet NtnraBafcu ,
DENGAN

TIDAK FORMAT :

Demikian surat Putusan ini difceluarkan untuk di ketahtii oleh
sernna pihak,dan di laksanakan rtens:an penuh rasa tan^punïï .jawab:
M e n a

— M t t r i a»Di keluarkan di:

T u

Pada tangpgtl

a s

M A L Ü K TT.
: 12 Juli 1983.

Badan Pusat Komando Tertin^gi .

Kopi disampaik
l^Kabinet
2;Saniri Eawamona
37Misi Tanah Air 1950.;-;;
4:Disiark*n kpd.^akyat...
5.Aslinya disimpan.,..

Per±ahanan Perji'.angan Kemë'eftekaan Malnkn
M a l u k 11.

f ..Jance;L rf'-'T'U L A K A
Kapt .Pol. P. Ambon
Nip. 06248003.-

Sauda ra- s aud ara s e"bangs a,
Vjndonesia Merdeka dart Saban^ sampai di Maroke:
te r tankte, n. Indone s ia RUSAK dar5. Maroke sanrnai di Sabang.
M P n a

-
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INSPRAAK WERKGROEP SÜKARELS (= Vrijwillige) JONGEREN
Secretariaat: F.M. MANUPASA
Fazantstraat 59
40^3 NL Opheusden
Tel.: 0887-1879

Aan
De Heren van de
Molukse Wijkraad
in Opheusden

Nr. enz.
Bijl.: Betreft: Laatste verklaring.

Geachte Heren,
De Inspraak Werkgroep Sukarela Jongeren is niet tevreden met dm brief van
de Wijkraad dd. 7 september 1988. Uit de brief kan niet opgemaakt worden
dat er een goede samenwerking tussen de Wijkraad en Sukarela in de toekomst
zal bestaan. Daarom heeft Sukarela de brief aan ons, het adviescomité,
gegeven om die te bezien en te bestuderen, wttarna wij nu de brief bij deze
beantwoorden.
Middels deze brief willen wij, het adviescomité, namens de Inspraak Werkgroep Sukarela-Jongeren onze laatste verklaring geven. En dat luidt alsvolgi
1. De Inspraak Werkgroep Sukarela-Jongeren heeft in het verleden een brief
naar de Wijkraad geschreven. Na lange tijd is de brief uiteindelijk
beantwoord. Maar de inhoud was ongegrond, waarbij blijkt dat de Wijkraad niet verantwoordelijk genoeg is voor de belangen van de wijkbewjpnert
Het adviescomité is van mening dat de Wijkraad, in het bijzonder de
Wijkraadsvoorzitter, vanaf zijn benoeming tot heden, zijn belofte niet
heeft gehouden. Dit kan bewezen worden door gebeutenissen in het verleden, bijvoorbeeld:
a. De ontvangst van de herdenkingspenning van de K.N.I.L. De Wijkraad heeft
zichzelf belachelijk gemaakt bij de gemeente en heeft de wijkbewoners
met Tarails (vluchtelingen) vergeleken; alsof het een volk is dat geen
leider heeft.
b. In de vergadering van de Inspraak Werkgroep Sukarela-Jongeren met de
Wijkeaad op 5 juli 1988 heeft "Sukarela" dominé SAA'MENA gevraagd om de
vergadering met een gebed te openen. Maar dit werd door de Wijkraadevoorzitter en zijn zoon, die ook lid is van de Wijkraad, geweigerd omdat
ze van mening zijn dat dominé SAA'MENA geen voldoende studie in Theologie
heeft gehad.
Sukarela vindt dat de Wijkraadsvoorzitter en secretaris eerst zichzelf
moeten corrigeren, en dan mogen ze pas naar anderen kijken.
De Wijkraadsvoorzitter voert het beleid uit dat niet zoals het beleid
van de Wijkgaad behoort te zijn.
Waarom is de secretaris S,PATTIATA niet aanwezig geweest in de vergadering? En waarom heeft D.PAPILAJA de vergadering verlaten? Beiden hebben
het volk bedrogen. Dezelfde PAPILAJA heeft ook het volk bedrogen met de
zaak Lunetten-kamp in Vught, waarbij hij het volk heeft verkocht aan de
Nederlandse regering en al haar instanties. Eens zullen ze door het
volk en vaderland berecht worden.
Mogen zulke mensen een functie bekleden bij de Wijk- en Kerkraad?. Als z
inderdaad mogen, dan zijn ze betaalde- maar geen goede leiders. Hoe men
ook bedriegt, eens zal de gerechtigheid wel komen.
c. In een brochure getiteld "Stichting Ouderenwerk Midden Betuwe" die verspreid is onder de Molukkers in Opheusden, wordt de privé-activiteit van
S.PATTIATA, die verweven is met het beleid van de Wijkraad, vermeld.
- 2 -

- 2Daarom worden door de onderhandelingen en besprekingen die S.PATTIATA
regelt, de belangen van de Molukse bejaarden in Opheusden onvoldoende
behartigd» zoals dat bij de verantwoordelijkheid van de Wijkraad eigenlijl
hoort te zijn. Maar het is meer, zoals het uit de brochure blijkt, voor
het algemeen belang. Het belang dat alleen maar oog heeft op de "pot"
die door de gemeente beschikbaar is gesteld voor de Molukkers in Opheusden. De Wijkraad doet voorkomen alsof hij voor het volk werkt, maar
wat is hier later het gevolg van? Het is toch de plicht van de Wijkraad
dat hij alle wijkbewoners bijeen moet brengen om vervolgens de zaken,
die misschien voor het volk van belang kunnen zijn, samen proberen te
bespreken.
In verband hiermee hebben de voorzitter en een paar leden van de Wijkraad in het verleden een paar huizen bezocht om het plan naar voren te
brengen (de samenwerking met de Stichting O.M.B.), maar wat is het
resultaat ? Ze krijgen veel kritieken van hun eigen volk en trekken zich
vervolgens langzaam terug. Is dit wat ze noemen de voorzitter van de
Wijkraad? Is dit zoals de Wijkraadsvoorzitter beweert dat hij intelligenter is dan anderen? Of is dit soms wat hij zegt, dat hij een hogere
studie heeft genoten dan anderen, zoals hij dat heeft gezegd in de vergadering van 5 juli j.l. aan dominé SAÏMENA?.
Als de Wijkraad inderdaad mee Wil doen met het plan van de Stichting
Ouderenwerk Midden Betuwe omdat er een Molkukse pot in de gemeente
beschikbaar gesteld is, waarom helpt de Wijkraad de Molukse bejaarden die
met problemen zitten, niet met die pot door hen van voedsel te voorzien?
Er moet een programma gemaakt worden, dat de bejaarden bezocht worden en
dat de bejaarden getroost moeten worden door met hen een bustrip te
maken en door andere activiteiten voor hen te organiseren. Maar helaas,
de Wijkraadsvoorsitter vindt het alles nutteloos. Het belangrijkste is
alleen maar als zijn adviseurs aan de telefoon hangen met de gemeente
en deze te rapporteren over /jet goede werk van de Wijkraad, opdat hij lof
en vertrouwen krijgt van de gemeente en dat de Wijkraad zijn plicht heefl
vervuld en het belang van de gemeente heeft gediend en niet dat van de
wijkbewoners.
d. Uit het onderzoek van het advies-comité is gebleken dat uit de Molukse
pot duizenden (guldens?), die door F.M. en J.A. bij een bank zijn belegd
toen ze het geld nog beheerden, zijn gebruikt door de wijkraadsleden di<
een belengrijke rol spelen,in eigen voordeel en niet voor de wijkbewoners. Er ging een gerucht dat de Wijkraad een feest wilde vieren t.g.v,
25 jaar bestaan van de wijk Opheusden. Maar daar hebben wij niets meer
over gehoord. De voorzitter en leden van de Wijkraad zijn alleen maar
capabel in het organisVen van privé-feesmten, zoals bruiloftsfeesten.
Maar om een stichtingszaal te regelen, kunnen ze niet. En als er mensen
zijn die iets voor de wijkbewoners willen organiseren, maakt de Wijkraad
veel moeilijkheden.
In de volksvergadering die plaatsgevonden heeft in Resteren, die voorgezeten is door de door het moederland aangewezen volksleider en die
bijgewoond is door het Molukse volk in verschillende wijken in Nederland
hebben de Wijkraadsvoorzitter en zijn zoon F., die ook lid is van de
Wijkraad, de regering Nunusaku met nadruk verzocht om de eenheid van het
Molukse volk in Nederland te vormen.
Dit is inderdaad erg belangrijk, want eendracht maakt macht. Maar praat
toch niet over eendracht. Het is voor de Wijkraadsvoorzitter al moeilijk
om het kleine aantal wijkbewoners te verenigen, laat staan het Molukse
volk in zijn geheel.
Laten wij onszelf met onze plicht en taak bezighouden die gegrond zijn o
"de geleide democratie", een democratie die niet eigen belang dient waar
door anderen, met name het volk, niet de dupe kunnen zijn.
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- 3Naar ons inziens zijn er al ongeveer zes huizen in de wijk^die onder de
verantwoordelijkheid van de Wijkraad vallen. Waarom mocht men in de
eerste renovatie ƒ JOOO.- ontvangen en nu niet? Is deze zaak niet de
taak van de Wijkraad? En als het zo is, waar of tot hoever is de taak
van de Wijkraad? De Wijkraadsvoorzitter spreekt elke keer in een vergadering dat hij voor de Molukse bewoners in Opheusden zal vechten. Dit
zegt hij alleen maar om zijn functie te behouden, maar als hij dan nodig
is, hoort men hem niet meer. Hij kan niet eens de belangen van de wijkbewoners behartigen; hij kan niet eens met de gemeente (voor woningbouw)
spreken over de sociale problemen Mflui zijn volk. Hijzelf heeft zijn
eigen recht, het recht van eenK.N.I.L.-militair dat zekerheid biedt om
samen met de kinderen tot in de derde generatie te leven, vergooid.
In het Wijkraadsorgaan zijn er geleerde jongeren die Nederlands spreken,
maar als de Wijkraadsvoorzitter niet in staat is deze jongeren verder te
stimuleren, dan zullen deze jongeren handelaren worden zoals S.PATTIAT8
die in Maastricht brood verdient voor het gezin, en D.PAPILAJA in Lunett«
(Vught) die de Molukse pot, die door de gemeente beschikbaar is gesteld,
gebruikt voor zijn eigen business.
In een persoonlijke onderhandeling over de renovatie van het huis aan de
Lijsterbesstraat bk met dhr. WESTENDORP van de woningbouw, heeft hij
gezegd dat, voor zover de woningbouw/in de gemeente/weet, er geen contacl
meer zijn met de wijk op het Wijkraadsniveau. Er zijn alleen maar persoonlijke contacten met S.PATTIATA en D. PAPILAJA.
Bij het aanstellen van een nieuwe burgemeester is er niemand van de Wijkraad die gekomen is om zich aan de nieuwe burgemeester voor te stellen
als vertegenwoordiger van het Molukse volk.
Erg jammer dat het huis dat gerenoveerd is, niet de verantwoordelijkheid
is van de Wijkraad. De bewoners moeten tijdens de renovatie in stoffige
en vuile huizen wonen, die erg slecht zijn voor hun gezondheid.
Heeft de voorzitter, niet alleen als lid van de Wijkraad, maar ook als
lid van de kerk, geen verantwoordelijkheidsgevoel voor deze mensen?
Wij, het advies-comité van de Inspraak Werkgroep Sukarela-Jongeren, willi
niet duur doen met onze mooie woorden, maar willen alleen maar de laatsti
zinnen van de door de Wijkraad gestelde en naar ons toegestuurde brief
eisen, en willen
bewijzen zien of de Wijkraad inderdaad verantwoordelijk genoeg is voor de wijkbewoners en vooral voor de wijkbewoners die
in de problemen zitten.
Gelet op alle punten die in deze brief zijn genoemd, dan moeten eigenli
alle verantwoordelijkheden bij de Wijkraad berusten; de Wijkraad is
verantwoordelijk voor de samenleving van de wijkbewoners, het Molukse
volk in Opheusden.
En als laatste verklaring, stellen het advies-comité en Sukarela de
Wijkeaad dringend voor om zo spoedig mogelijk een algemen vergadering te
beleggen met alle wijkbewoners, het Molukse volk iri Opheusden, om niet
anders dan alleen de bestaande problemen die een gevaar kunnen zijn voor
de samenleving van de wijkbewoners in het algemeen en het Molukse volk i
het bijzonder, op te lossen.
Als de Wijkraad binnen de kortste tijd zijn plicht niet heeft betracht,
dan zullen wij maatregelen tegen het beleid van de Wijkraad nemen.
De verkiezing van de Wijkraadsvoorzitter, tussen de huidige Wijkraadsvoorzitter en R.MANUPASSA, was niet democratisch. Op een oneerlijke
manier heeft de Wijkraadsvoorzitter zijn functie weten te behouden.
En wat is nu het gevolg van het beleid van de Wijkraad?

Door een oneerlijke verkiezing van de Wijkraad Opheusden, brengt dit
in het beleid van de Wijkraad vloek en schande in de samenleving van
de wijkbewoners Opheusden te weeg.
Tot zover onze laatste verklaring.

Opheusden, 26 september 1988
Namens Inspraak Werkgroep Sukarela-Jongere
Getekend door het Adnies-comité,

R. MANUPASSE.

M. MERUWELLA,

J. MANUPASSA.

Dominé A. SAA'MENA.

881026 203
1NSFRAAK WZEHRSOEF PE.MUDA-PEKÜDI " SUKARELA "
Sek: F.K.MAKUPASSA.
Fasantstraat 59
k0kj> KL CFH2USDSH.
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Kebadapan jarig
^ Dewan Penduduk
Banpsa Maluku di Cphcusden.

NO:

05-1WFF.5.20/09-88.

Lacp:

Perihal: Perr-jataan terachir.
Dewan jaag Terhoriaat !
Surat Dev.-an tertanggc.1 7 September 1988, jang kusus.r.j8 ditudjuhkan kepada
Insfpraak Werkgroep Peouda-^emudi "Sukarela", antara lain surat fewan tersebut,
tidak meagandung bs.rang sesuatu arti jang dapat roeniinbulkan barang pengharapan akan
datang kepsda sesuatu kerdja saraa jang btik , raenurut bunji surat Dewan. Oleh sebab
itu dalam Ferteauan Inspraak Werkgroep Feinuda-PeiDudi " Sukarela " bersana Badan Fenasehatnja, surat Dewan tersebut diserahkan kepada Badan Penasehat untuk ditin djau dan dipeladjari, dan kemudian akan dibalas kembali kepada Dewan. Ituiah sebabnja bersatna surat ini, niaka untuk ketahuan Dewan, kami Badan ^enasehat tnenjatakan
atas nataa Inspraak werkgroep Pecmda-Peraudi "Sukarela" iaham kami selaku suatu Per njataan terachir sebagai jang tertera dibawah ini:
1.
Surat Inspraak Werkgroep Penuda-Pecudi "Sukarela" jang dikirinkea kepada
Dewan waktu jang silan, sake toh surat tersebut dilalaikan sekian lama, baru dibalas kernbali denman alasanZ^ .iang tidak masuk akal inanusia, berarti jang Dewan tidak
dengan setersnfj-teranznja ce.pat meciperlihatakar. tancgung djawabnja terhacap sesuatu
kepentinj:ari penduduk. Djanrac tjuna Dewar. ir.au melihat kepada tatal kctjil, j&sg ade
pacia penducuï:, tanp£. b&lok jang bessr paos. I/ewan. Stl&ku Badan Penaseha.t dari. Ir. spraak 'werkgroep remuda-Fen:udii;SukareiE" kani berar.i Benjatakac bahwc.: Djikalau Katindjau in-jlai dr.ri peng^ngkatan Lew;,n sehiaggc, saat ini, naka Dewac beluc pernah
tnendjalankac sesuatu tanggung cijawab jang sesuai dengan kata^ perdjandjian, djustru
óari ketua Dewan setjara peribadicja. Kenaniïkan sacja kepaos beberapa peristiva
jang t'ela'a silair,, misalnja:
a.

b.

reneriraaan Fening dari K.K.I.L. Apakah ada faarang tanggung djawab dari Dewan ? Dewan bikin malu dirinja sendiri dihadapan Gemeente;
Dewan djadikan dirinja selaku bangsa Tarail (Oranc pelariac)t tanpa
Bevel K.N.I.L. Kuiter. Dewan djadikan Penduduknja, selaku satu bangsa
jang tidak ada menpunjai peniinpin. Achirnja: Anggota Dewan D.Fapils-ja, jang
jeing tanpa idjic untuk berbitjara, sendiri dorong dirinja kemuka, ks-xena
tidak tnau hilang ketjus.li, l&lu nuls-i dengan ks.ta: Ooci-Oosc dan Taate-Tante,
terbanding dengan kata2 penghormatan dari Burgeoeester kepada K.K.TI.. Kili. ter ialah: "DAHSS SK HïP.SN". Ini berarti, mau kasih lihat pintar, padahal
sama s&dja dengan kebocohan orang lain.
„ . . , . c T ,- -->pc.
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Suacana Udara, satu peristiwa jang begitu buruk dengan segal& kedjaciiannja
jang tercjadi didalam Sapat Inspraak Werkgroep Pemuda-Fenudi"Sukarei£u
bersama Dewant janc disaksikan oleh Penduduk; dengan mata kepala jang njat& dan ter&ng ? Apakah jang tercjadi ??? Ketua Dewan bersama Anaknja sendiri jang selaku Anggota Dewan; Tolak permohonan dari Inspraak werkgroep
Feffiuda-PeiauQi"S'ukë.relE11 dari hal BLRDOA oleh Pendeta Saaména, selaku satu
DOA pembukaa'n rapat tersebut ! Hangapa.... ? Ja. sebab Sdr: Penóeta. Saanena itu dipandang selaku satu nanusia, jang tidak begitu tinggi studienja,
Thologie, sebagai studie pe-lu dihadapan penjanji, jang didjalankan setiap d jan; kebaktian oleh ketua Dewan. Ja.Ja.Ja. Tidak usa heran, Zo Vader, Zo Zoon.
Kenang Itiket, akan tctapi,BBjang dibalik sajang bambu koeong.
Orang Djawa katakan.begini:... Orang Anbon,kalau bilang dorang bodo, trus dorang gulung tcngar. bad.iu-, maar kulau bilang pintar, toh seng adt bukt i !
. Ini berarti bahwa: Hel sikap gulung tangan badju, tjuma untuk bikin tinggi morel, guna cienpert&:i£.nk2n kursi kedudukan, acbirnja hal ini cibesarkan

a.
dencan perbuatan scorang wanita selaku satu pertur.fijukan sandiwara, oeneen
nembavah sebuab kursi dari belakang, raenudju kenuka cari udjung idong, dan
kelopak niata éari Ketua Dewar, keroudian dengan suara janc gelak dan menderu, lalu katsnja berhadapan rouka Ketua Dewan: Hahabue, gulung tangan bad ju
tjuna untuk ini, ini, ini, kursi, kursi, kursini, sadja, maar seng ada bukti, tjums. omong kosong. Anak2_ Sukarela kerdja trus, karna kanuorang kercja
voor senua pung baik. Sioh sajang sekali \ Kalau bèta cjadi duduk di
kursi dan raedja dari Ketua Dewan, lalu bèta dipernalukan oleh seoranc wani
ta ( Penduduk bangsa ei Wyk ) seaiatjam itu:... dan lebih baik bèta djsdi
garaic, lalu bèta mal el e, atau.... saat itu sadja terus bèta meletakkan
djabatan bèta dari Ketus Dewan. Kaar musti ada aT>&£, seningga mengapakah
Ktua ^ewan duduk seorang diri pada kursi dan raedja Dewan jang begitu p«nuh
rasa penghormatan, sedangkan. seraua anggotaS^ Dewan jang lain duduk bersama
penduduk wyk,? Apakah benar tidaknja satu peraturan organisasi Dewan, jang
Ketua boleh duduk secdiri selaiiu utusan, atau mewakili keseluruhannja beleid Dewan, djika anggota^nja Lewan jang lain tidak saraa-sekg.li hadir ?
Ja l teatu pada t^opatnja l maar kalau semus anggota2^ Dewan ada hadir, spa
dan ? Auakah hal ini meraang setjara kebetulang selaku peraturan satu orgasasi ïiswan, ataukuh peraturan jang dikerd jakt-n oleh Ketua Dewan sendiri ?
Tjoba Ketua Dewan dan Penjurat Dewan neriksa diri, lalu bikin betul kepintaran diri dolo, baru tuntut kebenaran dari orsng lain, sebasrai jang tertulis dalaai surat Dev;an pada punt 1. Haaaa k&lau begitu, djangan lekas^
untul; menjatakan tidak pantasnja, dan_ salab djalannja orang lain, tanpa
melihat kebodohann je. dan tololoja dar» Ketua Dewan senciri bukan ?
Meng£.-oakah didalao rapat tersebut, Penjurat S.Pattiats. tidak hadir ?
Kengapakah didalais repat tersebut, D.Papilsja keluar dar. pulang t
rapat ? Ja tentu sdseli kecv»a. kactjil tnvidcv itu sangat pintar dar tjerdik,
akan tetapi ingat^ cjangan lupa, karena: ... Sepintar-pictarnja k^ntjil,
akan sekcli teréjerat èjuge. Berbuat penghianat kepada bangse, seperti
perbuatan dan pekerc;,c.an cari L.Papilaja terhadap r.asaal& persoalac Kaop Lunetten Vucht , berbuatac cana selaku D.PE.pilnj£ teiah send.iual bangse
dericar kebenaranr. ja. kepadï. ï-eaerintah Beianda densrai; segala instansilMA,
sek£.Ii klak akün rceneriria balasajuija itlah: Hukusan bancse dan Tanah Air.
Apakah CknooZ^ jang secatjar. ini., boleh nenduc-aki kursi Dewan Penduduk Bar.gsa ? dan c^ug£ boleh nenduduki kursi Macjelis Djemaat 1 H'jika necanc boleh
begitu, dan aaalar. selaku jrenbala atau pimpinan upahen, dan buk&n selaku
peinbala dan pinpinar. janc baik. Pembawaan dari pekercjaan tipu diri.
Bacciir.2.nDpMn lantiarEnc pendustaan dar. xienipuar», n«-»nuE: perlahan-labar: ai:an
disusul dengan kebenaran.
£. Kenjatasr. cidaiam satu buku Brochure (Buku sebcrar) j£nc berdjudul .^.
YNG OUDLF.£]i'"£RK UIDDEK BZTU.'£ " iang disebarkan cirumah-runsh orang i-itluitu
jang berada di Opheuscen, tertJEt jat , satu activiteit peribadi dari S.PattiEta, jang
selimutkan dengan dan kedalatt beleit üewan Fenducuk. Jang mendjaci aneh dé-lan hal ini
ialah: Babwa konsekwensi ( Akibat ) dari pada hal perundiagan dan penbit iaraan jang
dikerdjakan oleh S.rattiate itu, kususn.ia bukan kepada hal melajani oranc£ haluku Tua
jang ada di Ccheusden ini, selaku sstu tsng^ung djawab dari pekercjaan Dewan, terbadap bancsanja, har.ja lebib pad& umumnjfc, jang ternjata dió&lant brochure itu, jaitu
hal jang menudju kepsda ... " Pot Ke-luku jang ada ei Geaeente " sesuai dengsr. persekolahannja sebagai sosial acader.i, dengan kata lain, aséil sadja sd£ kelihatan voor
bangsa jang Dewen toh ada kercje.. Pada hal at>a akibatnje nanti ? Bukc-.nr.-ia hal ini
setjare. kewadjiban Devan, harus kumpul senua penanduk, lalu kenucian bersana tjoba
untuk oempersoalkan masaal&£ .ianc nungkin ada benaangfaat untuk kehicupan bangsa.
Hal ir.i beberapa waktu j&ng silan, Ketaa Dewan bersame beberapa angpotanja
rnasuk keluar beberapa ruiaah untuk menbawa rentjananje ini, pada hal, apa akibatnja *?

jang lebih tinggi dari studie cranc lain, sebagaimana kata^ óe.ri Ketue I»ewan jang
dinuntahkar. dari tnulut Ketua, sewaktu rapi.t tertaaggal 5' Juli, terhadap oknoir. Penoeta
Saaaéna...? K&lau memang hal de-.i::ic;n, nakü tentu sesua crang jang setiap hari
pergi ke Geredjc, da'r. turut mer-^anji jang cit>alu ol5_hp ciriEentn.it. alias Kttua
aV:an meneaku kep&di Kebenarar. Firmun Allah: ... BsiiwaVpergun&kan orang bcao selaku
hambaKJA, untuk cempermalukan orang pintar jang le"bih, d£.n jang tinKgi studienia.

3.
Kulau oemang Dewan berkehendaki turut bersana denpan rentjaaa Stichting Ouderenwerk Midden 3ctuwe,sebab ade pot Maluku di Gemeente, mengspa uctuk beberapa
rumah tangga dari oranc tu&£ maluku jang ten.eah berada didê.lam problema kesulitan,
baiklah dengan Pot Kaluku itu, bisa bikin tnakanan dan antar dirunah-runah nereka.
Buatlah satu programa, agar dengannja: Boleh menpundjungi rumah tangea mereka, kasih
mereka terhibur, denran bawa merekaraelant.iungdenpan Bus, dan l&in£ ativitas^.
A.kan tetapi kasing, sajang dibalik sajang, pada pemandangan katai, rupanja
Ketua Dewan fikir semuania sengade perlu, asal sadja tiapS^ Oknoir. Penasehat dari Ketua
- angkct telefoon ke Gemeente dan kasih raporan jang Dewan nunja pekerdjaan sangat selalvi baik, agr;r Dewan dapat name pudji dan kepertjajaan dari Gemeente, sebab Dewan
mendjalankan tugas dan kepentingan Gemeente, dac bukan untuk kepentingan Penduduk -:yk.
d. Kenurut penielidikan karai Bacan Penasehat dari Tnspraak Werkgroep Pemuda-Fetnudi
Sukarela, bahwe: Deri Pot Maluku ada beberapa ribu banjaknja wang didalam sstu
Bank .lang diusahakan oleh F.H, dan J.A. Sewaktu mereka berada didalam pertahanan
Wanc tersebut ini, diperkosa oleh beberapa oknomS jang diantaran.ia terbanjak dari Anggota£ Dewan, jang mendjalankan peranan penting, hanja untuk kepectingan sskr.ja sendiri, dan bukar. untuk Fenduduk v.yk.
Beberapa waktu janc telah lampau , terdengar desas-desus, jang katsnja Dewan
akan mengadakr» satu pesta peringatan 25 tahun dari wyk Opheusden. Pada hal sampai
seng tjium akan anginnja lagi. Kalau demikisn begitu, maka menurut fahais
cjancan berkotek-kotek, sebelun ada djatu telurnja. Ketua Dewan bersama Anggota
A, setiap kali mengeluarkan tenaga untuk urus aal2^ janp; besar£, dari pesta^
.•ang bernikah, dan berdiri berpidato dimuita tjorong nikrofoon, menghiasi badan, aeng
pakaian adat Haluku, berpidato dengan kata malaju Tndonesia tinggi, biar akan lari
lari keluar ts kiri-kiri, asal mau kasih lihut voor tamu£ jang memang Dewp-n bisah-,
naar kalau raau urus sstu ruangan Stichting voor bangsanja senciri, seng ..matapu.
Bikin banjak hilancan dan riatangan, kepada orang lain .iang meaang ada kenauac
baik untuk banfrsanja senciri.
Didalarc Rapat Bangsa jang diadakan di Kesterer. oleh Peaainpin Bangsanja secdiri
jang niempucjai Titel, jang ditundjuk oleh Tanah Air, didalam Hapat tersebut jang
dihadiri dari berbage-i-bagai bangst ditanah Belanda ini, Puaji Tuh^n, jang wt.ktu itu
," ada hacir cjuge. Ketua Dewan bersatna Anakcje F. selai;u angsrota Dewan: Ketua Dew&c., dan
Aaakcjü ~. ca.r.jéi:. bei'Süfc.1 djavab, dalan; h&l bertar.js 5jaws-., astara 1^-ir. dari sesua
pert&njaan Ketua Dewan cemad juksn satu •oerochoriat öengos tekanan ke^ada Peaerintah
" liunusaku untuk mengsdr-kan persatuan keseiuruhannjc. bangsa Kaluku .lang ado di 3elc.nai.
ini, Ja mensang hal ini sansret penting, karent kc.lau bersatu kita teguh, bertjerai kite. runtuh. Akan tetapi E; oh kusing; hfel sesatjar ini, sama sacja seperti satu T>erhiispunan Pen jan ji dan uidungj2 Rohsni dari Kasmur dan Tahlil, jang setiap ciperdengarkan didalaic dja-: kebakti&n, sehtbis itu Djercaat pulanc lalu, ... duduk lipat tanjan.
S~^
Djanpan mer.jar.ji Persatuan, k&rena: ... sedang pencuduk j&ng begini ketjil st^obang hidung, susah untuk dapat dipersatukan, apr«lagi bangsa Kaluku seunutanje..
Lebih baik meapersatukan diri deng^R tugas dan kedudukan .iang telah diamanatkan
.uhan keatas diri nasinc£ denean tanggung dje.w£brija, dan beralaskan kep&da satu siiat
setjara " Demokrasi terpimpin " jang bukan untuk kepentingan diri peribadi, sehingga
menjusakau hidup orang lain pada unumnja, dar; bangsa pada kususnja.
e. Henurut petnandanttan karai Badac Penasehet dari: Inspraak Werkgroep Femuda-Pesudi, bahwc.: Sudah kurang lebih 6 buah rumah diQGlao »vyk Cpheusden, jang adalab dibavah dar. didalam tanggung djawab Dewan Pendudduk. Keneapakah diwaktu rennvasi jang
pertame, orang boleh mendapat ... f 3000. sedang jang sekarang, saaasekali tidak ?
Apakah hal ini tidak mencjadi perhati&n tanggung djawab Dewan ? dan kalau
dc&ikian dimaaakah atau sampai berapa djauhkah pekerdjaac dari Dewan itu ?
L'jangan tjuma hanja didalar. rapat hela dada kenuka, gulung tangan badju, hanja
untuk tahan kursi, lalu bils.ng... jang bet& tidak lari dari siapapun, asal untui:
be-ta punja bangse di Cpheusden. Inilah kata2 insjapan cjempol, alias anak£ ketjil
jang isap cjari dinulut, kemudian mc-ta lorono, tutup mata, lalu tidur.
Seng rnarnnu untuk bawah kepentingan bungsa, pada mau berbitjara dengan Getaeente dan Woningbouw, menpenai kesulitan£ jang sekarang, setjara sosial, jang bangsa
nengalami didalam hidup mereka, teristimewa buang dan indjak^ Haknja sendiri, selaku Hak U.K.I.L. Muiter j&ng adalah sstu djatr.inan hidup bersana anak£ sarepai kepada
genarasi jang ketiga. Didalam 3adan Dewar. adc. anak2^ js.ng bersekolah, bisah berbitjara belr.nda, akar. tetapi kr.lau Ketuc Dewr.n tica'K mampu, untuk dorong. anukS^ ini,
maka oejr.ang sadja isereka skan dnadi set>erti orang pedaganp: S.F. bekerdja di Maastricht untuk kehicupan ruricih tangga, D".F di Lunetten ( Vucht ) ; jang sisa janc
ada> diWyk ,pRkai Pot "maluku dari Gemeente untuk nenc jalanlcar. besnes.

Didalar. pengurusan peribadi, mengecai renovasi dari rurnah: Li jsterbesstraatk^. denman .-oningbouw: Tuan. «vestendorp, naka antara lain tuan tersebut menjatakan bahwa sepandjang pengetahuac Woningbouw dan Gemeente, raaka tidak ada lagi
Badan Dewan, hanja setjara hubungan Oknoc, ialah S,Pattiata dein D.Papila j&$ hal
ini terdjadi pada waktu Felantikan Burgermeester jang baru, make tidak aca Baddn
Dewun .lang datang untuk memperkenalkan diri selaku peciimpin bangsa '""«aluku,
Sajang cibalik sajane karena rutnc-h janp direnovasi itu tidak ada bar&ng
cjswab dari Dewan,sehinGga sernentara ruraal nereka direnovasi, neroka
dan ciam diatas abu dar» kotorang, jc-ng dapat cenRganggu kesehatan mereka,
Apakah Hetua Dewan icing saban hari ciasuk Geredja, dsn kasih luist palu dihadapac Penjanji, tetapi kalau Ketua Dewan balik djarinja, lalu palu hati Ketua
agar supaja fikiran setjara oranc masehi, bisah "terbuka pada melihat, dan turut
raarasa, babwa: Sebahis dari menjsr.-ii dan bergeredja, lalu pulang dan inasuk ruoah tangga, janc penuh pendcritaan, sibuk fikiran dengan nalihat, kotoran, dan
abu£ deri bekas^ renovasi, boleh kata^ cjanjian jang dipalukan oleh Ketua, selaku
s*orang dirigent, itu bisah mendjadi sctu pengciburan, ditengah-teagah kesibukan,
der.gan raelihat kepada keadaan renovasi itu ?
Selaku Badan Penasehat dari Inspraak werkgroep Femuda-remudi "Sukarela"
kari tid^k berketinggian dengan kata2 mulut manis, naraun berhati rarobang» seperti kaliinat^ jang terachir dari surat Lewan itu, hanja kani tuntut, aan taau lihat
apakah ada barang bukti dari pekerdjaar. tanpgung dj&wab dari ^ewan, kepada Toenduduk v.-yk ur.unn.ia, d.iustru kepadE. bancsa denpan segala masaalaKJA jang ada.
Mengingat kspada seg&la ha!2^ jang tertjatjat didalam surat kaci ini, aaka
kepada Dewan Fencuduk 3an£ secsustinja diperbebankan segala tanggunc djawabkan
atas kecicupan pendudul: dan bangsr, janE- berada di Opheusden, inaka selaku ...
T'IR-CHIIt^ Badan Fenasehp.t b^rsaca Insrraai: werkcroep
"Sukarelt, oenóesak Dewan &gar dengan seiekas nungkin, mengadakan satu ïtapat licuc der.g£.ï; semuci pencuduk >-;yk, atau bangsa Kaluku ;i£ng bersdu ei Opheusden ini,
yiitui: tidak iair. d£E tir.ak bukat, banja ur.tuk Eengupaskan soai£ jang skarang,
R , f.zr b.'.r.cs? Ksln'tT; psir.s -:usï>s.
Djikalau dalair. w&ktu iang pendek Dewar. tidak ceiakukan tanggung cjswsbnja,
ccka aps. j£ng nanti kaci kerdjak^n, hal ini djanga^ Hendjadi gusar dan ketjewa,
didè\lan beleii Dewan.
Secjr.rah dari pemelihan Dewan, tentu tidak dilupai oleh Ketua Dewar., karena
hfel itu tide.1: bersifat kemanusiaan, dalac perbubunean percufakatan, antar;. cknor
Ketua Devar. terhadap oknoin ?;.Kanupassa, jang sebenarnja harus lepaskan ajabtthn
ri'rinar. Wyk lans, baru nanti dipilih kembali. Achirnja dengan djalar. penipuan
Ketua Dewan, tahan kursiaja, sedar.g oknos P..Hanupassa.tetap lepaskan djcbatannja.
Akibatnja apa jang terdjadi skarang, didalam beleit Devv-an ?
" PSHIFÜAN JACOB TSRHADAP A3AKGUJA 2SAD, MEMBAWA BSHKAT 3«GI 3AKGSA ISRAËL,
AKAK T3TAPI PEKIFDAK JANG TERDJAD3 DIDALAM PS.MSLIHAK DSUAIs :-rïK OPKSUSD2K, HAL
Ii;i K2H3A'..'A i:UTUK DAK LAK\ DTDxLAK 3SL2IT TAKGGUNG DJ.vW^B DEW^N, D^M BZaKOn.-.?.
DIDALAK HIDïï? FEMDÜDUK V.'YK OFHSUSDSK." Sekian adalah Tjerto^aan terachir dari
kani Baden Penesehat bersana Inspraak Werkgroep Penuda-Pecudi " Sukarela "
Opheusden: 26 September 19S8.
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- Voorlichting over het Beleidsplan van
het Kabinet Nunusaku. (in het Maleis)
-Programma 25 april 1988 in t'Grachtenhuys
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het Kabinet Nunusaku (in het Nederlands)
- Proklamatie Brief

- Voorlichting over het Beleidsplan van het
Kabinet Nunusaku (in het Engels)

Perdjuangan R.M.S. telah berusia 38 tahun.
Penderitaan Nusa dan Bangsa tinggal berdjalan terus.
Perkosaan hak2 Bangsa Maluku oleh Abang Suharto dan
pasukan korrupsinja tinggal berlaku terus-menerus.
Meskipun penderitaan dan kesusahan jang begitu hebat,
Bangsa Maluku di Tanah Air tidak berputus asa, dan atas
kemauan dan desakan mereka, telah dibangunkan Pemerintahnja
di Luar Negeri jang dinamakan Kabinet Nunusaku.
Atas kerdja sama dengan Tanah Air, Kabinet Nunusaku harus
mendjalankan beleid oerdjuangan R.M.S. untuk membuka
djalan2 jang telah mendjadi buntu.
Kabinet Nunusaku berpendapat, bahwa tjuma sat2nja Beleid
jang dapat membuka djalan ialah Beleid Konfrontasi, berarti
hak2 Bangsa Maluku dirampas dengan kekuatan sendjata, dan
dengan djalan jang sama, kita harus merebut hak2 kita
kermbali.
Semua Beleid2 bitjara, hasilnja nol (0)
Beleid Kabinet Nunusaku mendapat persetudjuan jang bulat
dari Tanah Air, dan dikuatkan dengan raandat jang tidak
terbatas.
Djika Rajat Maluku di Luar Negeri mengerti kemunkinan2nja,
dan djangan mempergunakan kemungkian2 itu tjuma untuk kemewaan diri2 sendiri, tetapi mengerti tugas dan mempergunakan segala kemungkinan untuk bersama-sama kurban dengan
Kabinet Nunusaku, mustahil kita tidak mendapat hasil.
Marilah pada hari ini kita bersama-sama kenangkan, teristimewa kepada semua Pahlawan2 jang telah gugur untuk perdjuangan kita dan selandjutnja djuga kepada Bangsa kita
di Tanah Air jang penderitaanja masih berlaku terus dengan
tidak terbatas.
Marilah kita berdjandji pada diri masing2, supaja pada
waktu2 jang akan datang, kita harus bekerdja lebih keras
dari banjak bitjara, sebab 38 tahun kita sudah tjukup
bitjara.
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Dlika Nusa dan Banqsa belum terlepas dari gengan<f>n vorarijaan_ Th>n.sf djika napas kita belutn putus
kïta tidak berhak untuk katakan, jang kita telah~
tjukup berdjuang.
Djiwa Pedjuang2 jang telah tewas tidak dapat
dibajar.
P R O K L A M A S I
KE^<!E1DEKAAN MALUKU SELATAN

Memenuhi kemauan jang sungquh, tuntutan dan desakan
rakjat Maluku Selatan, jang berbentuk Republik,
lepas dari pada segala perhubungan ketatanegaraan
Negara Indonesia Tiraur dan R.I.S., beralasan N.I.T.
sudah tidah sanggup mempertahankan kedudukannja
sebagai Negara Bahagian selaras dengan peraturan2
Mutamar Denpassar jang masih sjah berlaku, djuga
sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan
tertanggal 11 maret 1947, sedang R.I.S. sudah
bertindak bertentangan dengan keputusan2 K.M.B,
dan Undang2 Dasarnja sendiri.

Ambon, 25 april 1950.

Pemerinta Maluku-Selatan,

LAGU KEBANGSAAN.
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MALUKU, TANAH AIRKU
TANAH TUMPAH DARAHKU
KU BERBAKTI KEPADAMU
SLAMA HARI HIDUPKU

C3 E: t_ ^ i o

ENGKAULAH PUSAKA RAJA
JANG LELUHUR DAN TEGUH
AKU DJUNDJUNG SELAMANJA
HINGGA SAMAI ADJALKU
AKU INGAT TERLEBIH
SEDJARAHMU JANG PEDIH.
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perhatic Iü E, dan pada achi,rnja pengakuan kemerdekaan kita.

KHÖ1NET

NUNUSAKU

Pendahulaan.
Dasar Beleid dari Kabinet Nunusaku adalah keputusan2 jang termuat didalam Resolusi dari Saniri
Lawa Mena Hau Lala jang diumumkan pada tg.l1-04-87
di Huizen, dan pada waktu itu djuga Kabinet
Nunusaku dibangunkan.
Beleid Pemerintah setjara ringkas adalah;
1. Mengaku Kekuasaan Tanah Air
Bekerdja sama dengan Tanah Air dan membantu
Tanah Air dalam perlawanannja menentang dan
mengusir kekuasan pendjadjahan dari Pemerintah
Indonesia Suharto dan Pasukan Korupsinja, sarapai
pengakuan kemerdekaan tertjapai.
2. Mempersatukan dan mobilser kekuatan bangsa
diluar negeriuntuk mengedjar pengakuan dunia
Internasional. atas hak2 Kemerdekaan bangsa
Maluku sesuai dengan Proklamasi R.M.S.
pada tg. 25-04-1950.

Titik berat Beleid Pemerintah.
Titik berat dari beleid jang diuraikan diatas
itu terletak dalam beleid konfrontasi, berarti
menentang musuh dimana-mana sadja mereka berada,
dengan djalan2 apapun jang kita dapat pergunakan.
Bangsa Maluku harus merebut hak2 kemerdekaannja
dari tangan pendjadjahan rousuh.
Kita didjadjah olèh musuh dengan kekuatan sendjata,
dan kita harus merebut hak2 kita kembali dari
tangan rousuh dengan kekuatan sendjata.

Segala theorie jang menerangkan, bahwa kita dapat
mentjapai tjita2 kita tjuma dengan djalan damai,
theorie itu adalah theorie lariekoek, theorie kosong
untuk membudju tidur, hal mana sekarang sudah terdjadi
dengan Perdjuangan kita.
Perdjuangan selanja 37 tahun, hasilnja nol. (0)
Djika kita tinggal tahan beleid tidu ini, jakin sampai
Nusa dan Bangsa linjap, hasilnja tinggal melebihi nol.(0)
Konfrontasi beleid jang harus didjalankan olèh
Kabinet Nunusaku, terbagi atas dua bahagian jaltu:
Beleid untuk djangka pêndèk dan
Beleid untuk djangka pandjang.
Rentjana Beleid untuk djangka pêndèk:
1. Badan Pemerintah dan pembantu2nja harus setjepat
mungkin dikuatkan dengan anak2 Bangsa jang berkapasitas sesuai dengan tuntutan dunia internasional
modern pada masa ini.
2. Dengan tjepat mengadakan perhubungan dengan Bangsa2
jang djuga tidak mau didjadjah olèh Diktator Suharto.
Perhubungan2 tersebur harus dikerdjakan mendjadi
dasar bekerdja sama dalam menentang Kekuasaan
Kolonial dari regiem Suharto dan Tentara Korupsinja
+ Golkar.
Teristimewa tali njawa dari perekonomian Diktator Djawa
di nulai Djawa, harus mendjadi object2 konfrontasi.
3. Keluar dari ikatan politik manipulasi .Pemerintah
Belanda mentjari djalan mengadakan perhubungan2
dengan Negara2 jang rela untuk memberi bantuari
setjara permanent(tertentu) kepada perdjuangan kita.
4. Untuk memnuhi punt no.2 dan punt no.3 jang diterangkan
diatas itu, harus dan sudah pada tempatnja dibangunkan
Organisasi Pertahanan jang modern sesuai dengan
tuntutan technik pada masa ini.
5. Pendidikan bagi tunas untuk kebalikan keinsafan
dan motivasi kepada perdjuangannja.
Up-grading tunas muda untuk menduduki pos2 perdjuangan
jang diperlukan.

\a denman djalan ini sadja fcita akan mendapat

Rentjana Beleid untuk djangka pandjang;
Pendidikan

\

Alat2 pendidikan jarig telah berada ditengahtengah Bangsa harus dimobiliseer mendjadi
centrum pendidikan bagi tunas muda dari Bangsa
Maluku untuk Maluku.
Pembangunan.
Achli2 dalam rupa2 lapangan harus dimobiliseer
mendjadi satu institut, jang harus mengerdjakan
segala aspek2 pembangunan untuk Negara Maluku
berdasar kemungkinan2 jang terdapat dalam
Alam Maluku dan kemungkinan2 disekitar Negara2
jang berdekatan dengan Maluku.
Visi dan pertimbangan2 jang mendjadi dasar
beleid dari Kabinet Nunusaku diantara lairi
adalah sebagai berikut:
- Perdjuanagan Bangsa Maluku jang amat berat
dan sulit itu, djika tidak ada pengharapan
lagi, buat apa kita harus buang tempo banjak
untuk mengurbankan segala sesuatu buat memikir
dan mengedjar soal jang dapat disamakan
seperti Fata Morgan.
- Olêh karena ada pengharapan, sehingga djuga
ada gunanja untuk memikirkan dan mengerdjakan
Strategie-Kerdja dan Rentjana2 jang sehat,
supaja dengannja dapat memaksa kita bekerdja
effectif (bersungguh-sungguh) pada mengedjar
apa jang diharapkan dan ditjita-tjitakan itu,
semoga setjepat mungkin dapat didjadikan Realitet.
Pertanjaan; Apakah jang telah mendjadi dasar
pengharapan kita sehingga ada
gunanja kita harus bekerdja
bersungguh-sungguh.
" Alam Maluku telah didjadja beratus-ratus tahun
lamanja, semuanja itu adalah untuk kekajaan Bangsa2
jang rakus kekajaan Alam Maluku.
Tetapi Alam Maluku tetap masih lebih dari tjukup
kaja dan limpah dan sanggup memberi penghidupan
bagi Bangsa Maluku sampai selama-lamanja.
Djika segala penghidupan dilautan dari Negara2

xah mati, segala penghidupan masih terjang mad
/ Alam Maluku jang amat dalam itu.
dapat di
Alam Maluku tjukup luas untuk memberi pelindungan
tempat tinggal bagi Bangsa Maluku jang berada sekarang,
sampai pada beribu-ribu tahun jang akan da tang.
Bangsa Maluku tjukup mempunjai kekuatan achli2 dalaro
segala lapangan untuk mengatur dan membangunkan
Malukunja sendiri..
Tanda2 tjukun térang memperlihatkan kita kearah
Kedudukan Alam Maluku, bahwa pada waktu2 jang akan
'da tang Këdudükan Maluku adalah Kedudukan jang terisistemewa dalam oergolakan Politik Internasional.
Djika kita dapat melihat kèmungkinan2 jang ternjata •
diatas itu, sedangkan kita djuga mempunjai segala perkakas untuk mengerdjakan rentjana2 kerdja jang semustinja,
kesulitan2 apa lagi jang kita harus mengatasi supaj a
dapat kita kerdja bahu-merabahu untuk mempertjepatkan
pelepasan Nusa dan Bangsa dari kekuasan pendjadjahan
Bangsa Indonésia Djawa jang dipimpin olèh Suharto.
Segala kesulitan2 kita dapat mengatasi, djika kita
sungguh2' dengan penuh keinsafan dan kedjudjuran hati
mau bekerdja sama untuk membuka djalan.
Mari kita mempeladjari kesulitan2 tersebut.
Kesulitan Keuangan.
Kesulitan jang amat besar jang sehingga kini belum dapat
diatasi adalah kesulitan Keuangan.
Kita mengerti, bahwa pekerdjaan Negara perlu uang dan
salah satu dari tugas2 rajat, ialah membajar belasting
ménerut kekuatan pendapatannj a.
Kita djuga menegrti jang pekerdjaan Negara bukantunggu penningmeester mengemis contribusi dulu, baru
bisa belandjakan begroting Negara.
Kita harus mengerti bahwa pekerdjaan Negara itu memerlukan bermillioen-millioen U.S.$ (Dollar)
Kita tjukup beladjar, bahwa dalam dunia ini, tidak
ada saut Negara jang tidak berutang untuk keperluan
Negaranja.
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Kita tjukup tahu, jang banjak Negara2 jang
sudah tidak mampu membajar utangnja jang
l
sudah memuntjak ke milliarden u.S.$
( l milliard - l.000. millioen )
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Kita djuga raengetahui, bahwa banjak djuga
Negara2 jang hidup tergantung dari sedekah
Negara2 jang kaja.
Kita djuga ketahui, jang sudah pada tempatnja
sebagai tugas Negara2 jang kaja, harus membantu
Negara2 jang miskin atau Negara2 jang baru berdiri.
Pindjaman Negara.
Kita sekarang tjukup mengerti, bahwa Negara
Maluku sudah djuga pada tempatnja harus pindjam
uang untuk keperIuan2 Negaranja.
Kita djuga tjukup mengerti jang untuk meraindjam
uang dituntut;
a) kepertjaan bahwa uang jang
dipindjamkan itu akan dipergunakan untuk maksud dan
pindjaman tersebut.
b) kepertjajaan atas kemampuan
dari jang pindjam uang itu,
untuk membajar pindjaman menerut
apa jang telah disetudjui.
Kita tjukup mengerti dan dunia djuga tahu, bahwa
Alam Maluku lebih dari kaja, untuk membajar
segala Pindjaman Negara, bukan sadja untuk
sekarang piperguanakan buat mengedjar musuh, tetapi
djuga jang sebentar diperlukan untuk pembangunan
Maluku, djika kemerdekaannja telah diakui olèh dunia.

Kepertjajaan atas kemampuan Bangsa Maluku tidak ada
sama sëkali, sebab sehingga kini, kita selalu bekerdja
Amateurs, sedangkan tadi telah diterangkan jang kita
tjukup mempunjai achli2 dalam segala lapangan',
kenapa raereka itu dari permulaan dipertiadakan,
sehingga segala sesuatu seakan-akan dikerdjakan olèh
Situli dan Sibuta
Terang tibalah waktunja jang perdjuangan kita harus
didjalankan olèh dan berdasar achli2 anak Bangsa jang
musti diberi kesempatan sepenuhnja untuk mendjalankan
tugas2nja.
Kabinet Nunusaku sediahkan tempat2nja untuk bersama-sama
mengerdjakan segala sesuatu jang perlu, teristimewa supaja mendapat Kepertjajaan atas Kemampuan Bangsa Maluku,
jang telah menjatakan dengan proclamasinja pada tg.25-4-195
jang Bangsa Maluku sudah Merdeka dan Berdaulat.
Bank

Maluku

Perlu diterangkan, bahwa djika ada Pemerintah R.M.S. jang
sjah, musti djuga ada Bank Negara Maluku jang harus
mengurus segala keuangan Negara, dengan kata lain,
economen,financiële deskundigen,madjulah dan aturkanlah
dasar2 keperluan Negarama.

Terang jang setjara theori, Maluku tjukup kapabel
(mampu) untuk mendapatPindjaman Negara.

Kombinaai Pemerintah R.M.S. jang kuat + Dasar Organisasi
Bank Negara Maluku jang sehat, adalah garansi kemenangan
atas kepertjajaan Kemampuan Bangsa Maluku.

Tetapi setjara praktijk, sajang sëkali janq
kepertjajaan atas kemampuan dari Bangsa Maluku
tidak ada sama sëkali.

Djikalau pandangan2 jang bagus dan terang diatas itu
memang dengan gampang dapat dikabulkan, pekerdjaan perdjuangan selandjutnja tidak .be.gttu susah lagi. .
Tetapi setjara praktijk, kita harus realistis, bahwa
masih ada dasar2.kesulitan jangkita harus mengatasi,
kesulitan2 mana adalah hasi!2 dari beleid perdjuangan
37 tahun jang baru lampau ini.
Kesulitan2 itu adalah kesulitan2 jang melemahkan mental
p e r d j u a n g a n . — —

\n Bangsa Maluku

Kesulitan Mental
\n Mental tersebut diatas dapat dibagi atas dua

bahagian .

l . Kesulitan Mental Ra j at Maluku diperantauan.
Kepertjajaan Rajat Maluku diperantauan hampir sudah tidak
ada lagi atas pemimpin apapun, meskipun dengan sungguh2,
mau membangunkan dan mendjalankan perdjuangan jang sudah
ketiduran ini.
Djika memang tidak ada kepertjaan Rajat lagi , ' berarti terus
terang perdjuangan akan djalan buntu.
Olèh karena Nasib Tanah Air djuga tergantung dari pada
kemunkinan2 anak Bangsa diluar Negeri, maka djika kita
diluar Negeri ini tidak rela lagi untuk membantu, berarti
sama sadja jang kita tinggalkan Tanah Air dan Bangsa
kita didjadjah olèh Bangsa Indonesia Suharto sampai
selama- laman ja.
Kesulitan Mental Kaum Terpeladjar
Mulai dari semulanja sehingga kini, kaum terpeladjar dari
tunnas rauda, kurang dan hampir sama sekali tidak dimotiveerkan untuk tugas perdjuangannja, artinja mereka
tidak dipertugaskan untuk mendjalankan kewdjiban perdjuangannja/ sehingga segala waktunja dipergunakan
untuk mengedjar carrièrenja (kemadjuan diri2nja sendiri) ,
ini adalah konsekwensi2 (akibat2) jang logis.
Disebelah lain Kaum Terpeladjar harus djuga tjukup
mengerti, bahwa perdjuangan bangsa djika tidak djuga
didjundjung olèh kaum terpeladjar, perdjuangan itu
akan mendapat djalan buntu, dan tidak ada satu orang dari
Kaum terpeladjar jang luput dari pertanggung djawabnja/
djika Tanah Air dan Bangsanja binasa, olèh karena
Kemewaan hidupnja jang diutamakan dari pada membangunkan Bangsa.
Tjonto hidup dari Pemimpin kita,almarhum Dr.Mr.Soumokil
jang telah ditembak mati diatas salib olèh Suharto
dan pengikut2nja harus mendjadi pelita bagi apa jang
dikatakan KaurtTerpeladjar jang adalah pengharaoan
Bangsa.
~~
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itu dikabull
November 1987, Groningen.
'l.'Irileiding:
De grondslag van het beleid van het Kabinet
Nunusaku is het besluit, dat is opgenomen in de
Resolutie van de SANIRI Lawa Mena Hau Lala, en
dat is bekend gemaakt op l april 1987 te Huizen,
bij welke gelegenheid ook het Kabinet Nunusaku
is opgericht.
Het regeringsbeleid is in het kort als volgt:

l ' De ' regering erkent ' dé bevóegheid ' van Tanah Air
Ze werkt samen met Tanah Air, en helpt Tanah
Air- in de strijd tegen de onderdrukking door,
en met het verdrijven van, de heerschappij
van de Indonesiese regering van Suharto en
zijn korrupte bende, totdat de vrijheid is
bereikt.
2.'De regering wil de krachten van het Molukse
volk in het buitenland bundelen en mobiliseren,
om de erkenning te verkrijgen van de internationale wereld van het recht op zelfbeschikking van het Molukse volk, op basis van de
RMS-ProKlamatie van 25''april; 1950.
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^tahil kita tidak mendapat hasil.

Kita sendiri saksikan, bahwa Bangsa Maluku itu adalah Bangsa
jang dikaruniai Allah, Bangsa jang mempunjai kemungkinan2
dan perkakas2 jang lebih dari tjukup, untuk berdiri sendiri
serendah dan setinggi Bangsa2 jang te l ah diakui kemerdekaannja.
Djika kita tidak mempergunakan karunia2 Allah itu, sesuai
dengan tuntutan2nja, maka kita amat berdosa sebab kita
tinggalkan Tanah Air dan Bangsa kita mungkin menderita
samapai selama-laman ja .
Mungkin sekarang ini, belum kita dapat pengertian jang
sebetulnja, bahwa air penghidupan dari Nunusaku telah
mengalir mendapatkan anak2 dan tjutjunja diTanah Perantauan ini, sambil mengeluh berapa lama lagi mereka di
Tanah Air harus menunggu sampai kita disini rela bekerdja
sesunguh-sungguhn ja .
Begitu adalah uraian2dan kesan2 dari Kabinet Nunusaku, atas
nama Tanah Air jang menderita, semoga Bangsa mau lagi mendapat keinsafan dan pengertian jang bar u, supaja dengan
pembaharuan djiwa2 kita dan kepertjajaan tinggi atas Kekuatan dan Kemampuan Bangsa Maluku, terlebih pula dan teristimewa semuanja ini beralasan Kepertjajaan jang sungguh2
kepada Allahnja, kita akan tampil kemuka, ini kali bukan
untuk kalah, te tap i untuk menang sampai selama-laman ja.

2. 'Het Zwaartepunt van'hét Regeringsbeleid.
Het .Zwaartepunt,van,het.bovengenoemde beleid ligt in
^e Confrontatie, taktiek-, dat ..wil .zeggen de -vijand,
waar deze zich ook bevindt,en met welke middelen dan
ook,:die wij kunnen benutten.
Het Molukse volk moet haar vrijheidsrechten veroveren
. uit de klauweni.van de onderdrukkers.
.-.....••
' Wij"worden onderdrukt door de vijand met zijn
gewapende macht, en wij moeten onze rechten heroveren .uit- de klauwen van de :v.ijand met behulp

'van de.gewageode macht. .

'fe

PENGUMUMAN

Bagi semua jang belum 100% memenuhi bantuan kilat
jang telah diumumkan pada tg.16-1-1988 di Resteren,
jaitu besarnja f.500,= (500 gulden) bagi tiap2
kepala rumah-tangga atau bagi tiap2 orang Jang
mempunjai pendapatan,bantuan dapat di stort melalui
Bankgiro sebagai berikut.
Drs. R.Nussy
A.B.N. Bank

"Fonds Maluku"

Postbus 61
7440 AB Nijverdal
Giro 8000.86 t.n.v. A.B.N. Almelo

Bankrekening no. 59.45.29.107
Siapa jang tidak dapat bajar bantuan tersebut sekaligus, dapat membajar berangsur-angsur.
Begitu adalah untuk ketahuan semua jang bersangkutan.

25 april 1988

Programma

6. Muziek: Sapa Sangka.

1. Welkomstwoord: Dhr. B. Sopacua

7. Spreker: Bevrijdingsfront.

Presentatie: Mej. Y. Sopacua.

8. Spreker: Opheusden deer Dhr. R. Manupassa

2. Bet omhijsen der vlag en volkslied.

9. Video- onder voorbehoud.

Stilte- Vlag halfstok.

10. Muziek: Sapa Sangka.

Declameren Proclamatie.
3. Regeringsverklaring.

11. Sluiting door de regering.

4. Zanggroep Barneveld.

12. Ceremonie: neerhalen van de vlag.

5. Spreker Regio Noord: Dhr. H. Sopacua.
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Situasi f* \Tanah Air pada masa ini
.)
-•

Ketong sebetulnja sudah pastiu dengar penderitaan2 Tanah
Air clèh karena ketong tidak tahu harus mendjawab apa atas
situasi itu, ketong kabal sadja pura2 séng dengar.
ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING
ZUID-MOLUKKEN

Ter voldoening aan de waarachtige wil, eis en aandrang van het Volk der Zuid-Molukken, proklameren
wij hierbij de onafhankelijkheid de fakto en de .
jure van de Zuid-Molukken met de politieke vorm
van een republiek, los van elke staatkundige betrekking met de staat Oost-Indonesië en de Republik der Verenigde Staten van Indonesië, op grond
van het feit dat de deelstaat Oost-Indonesië niet
in staat is zich als deelstaat te handhaven in
overeenstemming met de regeling van de Den-Pasarkonferentie, welke nog wettig van kracht zijn,
alsmede in overeenstemming met het Besluit van de
Zuid-Molukken Raad van llmaart 1947, terwijl voorts
de Regering van de Verenigde Staten van Indonesië
gehandeld heeft in strijd met de R.T.C.-overeenkomsten en haar eigen grondwet.
De Regering der Zuid-Molukken,
Ambon, 25 april 1950
w.g J.H. Manuhuttu
en A. Wairisal.

Berita dibelakangan hari ini menjatakan, bahwa di Geredja2
besar di kota Arabon telah tergantung foto besa'r dari
Abang Suharto + benderanja dan pantja-wajang-silanja.
Apakah artinja situasi ini, dan apakah djawabanmu atas
situasi ini.
Djikalau Geredja2 Maluku di Holland ini tidak tidur,
tentudan jakin kita akan mendapat djawaban jang terang.
Meskipun Tanah Air terikat dalam tidasan pendjadjahan,
ternjata Tanah Air tidak berputus asa, Tanah Air tidak
mati dan Tanah Air mengambil inititif untuk mendesak~
kita supaja djangan ditidürkan olêh kemewaan hidup ditanah orang, tetapi harus bangun pula dan mendjalankan
tugas2 kita untuk meneruskan perdjuangan Bangsa dan
dengannja harus dibangunkan Kabinet Nunusaku pada mengatur Iangka2 jang berikutnja.
Kata2 Penutup
Berdasar penuh keinsafan atas teriakan dan desakan Tanah
Air maka dengan uraian2 jang tjukup luas dan tjukup terang ini, Kabinet Nunusaku sebagai penutup terangkan,
bahwa djatuh dan bangunnja Perdjuangan kita ini tergantung dari kita sendiri jang mau lagi insaf kepada tugasnja
dan sedia untuk tinggal kurbankan tenaganja.*
Perdjuangan ini bukan Perdjuangan perseorangan atau
Perdjuangan groep2 ketjil.
Perdjuangan ini harus didjalankan menurut beleid jang
dinamis (bergerak) bukan menurut beleid statis (tinggal
tempat).
Perdjuangan ini harus kita pikul bersama, menuruf ke~
kuatan roasing2, dari jang rendah sampai jang tertingqi.

Bangsa . jang berkapasitas menurut tuntutan pada
masa modern ini, dan Rajat harus terikat d \m )
Badan Perw. Ra jat (Saniri), jang dapat meneiiti
dan mengoreksi atau stimuler pekerdjaan2 Pemerintah.
Ra j at jang setudju dengan beleid2 Kabinet Nunusaku,
djangan tinggal ragu2 dan tunggu lama, karena
waktu tidak tunggu kita, daftarkanlah nama2mu
segera supaja berdiri dan membantu Pemerintah
dan dengannja membantu Bangsamu di Tanah Air
jang masih menderita pendjadjahan.

axecncs op aeze wijze Kunnen wij oe aanaacnt van cte wereld
OP ons vest' "\rT ^ tenslotte de erkenning van op de vrijheid verkrijgen.
Alle theorieën, die zeggen, dat wij onze idealen slechts
met vreedzame middelen kunnen verwezenlijken, zijn lariekoek theorieën, niets-zeggende theorieën,om ons in slaap
te sussen, zoals nu reeds in onze strijd gebeurd.

Penhidupan kita ditanah jperantauan ini penuh kemewaan dan kemungkinannja jang hampier tidak terbatas,
itu adalah karunia Allah jang harus dipergunakah
pada menjelamatkan Bangsamu, jang masih lagi menderita sengsara.

Het konfrontatiebeleid, dat door het Kabinet Nunusaku gevoerd wordt,bestaat uit twee delen, namelijk: een beleid
on korte termijn, en een beleid on lange termijn.

Apakah sudah mustinja begitu, bahva olèh karena
Proklamasi RMS pada tg. 25-04-1950, Tanah Air dan
Bangsa kita harus tinggal menanggung sengsara
terus-menerus, dan kita jang olêh karena Proklamasi
itu, diangkut ke Tanah Belanda harus tinggal dalam
kemewaan, supaja pada achirnja akan mendapat penghidupan jang kekal?
Makin tjepat rajat memberi kepertjajaan dan bantuannja
makin tjepat pekerdjaan2 persiapan dapat didjalankan,
selandjutnja Iangka2 pertama untuk keluar kedunia
internasional seperti jang telah diuraikan terkemuka
dapat djuga dengan tjepat didjalankan.
Supaja djangan ada salah paham, ditekankan lagi disini
bahwa Kabinet Nunusaku akan keluar menudju dunia internasional, bukan untuk mengemis atau ketuk2 pintu minta
perhatian atas sedjara Maluku dan perdjuangannja jang
pedih itu, histori itu sudah lazim.
Kabinet bergerak keluar untuk mentjari kemungkinah2
pada mempertjepatkan perdjuangan pengakuan kemerdekaan
Maluku, seperti apa jang telah tjukup terang diuraikan
terkemuka.
Dengan kata lain Nunusaku, keluar untuk bertemu
dunia, bukan untuk mendengarkan Iagu2 jang lazim, •
tetapi Nunusaku akanbertemu dunia untuk menjatakan
Kemampuan Alam Maluku dan Kemampuan Bangsa Maluku.

De strijd duurt nu al 37 jaar, en het resultaat rs nul.
Als wij een beleid voeren, dat gebaseerd us op zul?é 0'
theorieën, dan zal het resultaat nooit boven nul uitkomen,

3. Het Beleid op Korte Termijn.
De regering en -haar.^medewerkers moeten:
1.. Zo snel moctelijk versterkt worden met krachten uit
het volk, die kapaciteiten bezitten en die voldoen
aan de eisen van de tegenwoordige, moderne samenleving.
De tijd van de pioniers en amateurs is nu voorbij.
2. Snel kontakt opnemen met volkeren, die evenmin als
het Molukse volk onderdrukt willen worden door diktator Suharto. Bovengenoemde kontakten moeten de
basis zijn voor samenwerking in de bestrijding van
de koloniale macht van het regiem Suharto en zijn
kor runte leger, alsmede de Golkar.
Voornamelijk de levenaders van de ekonomie van de
Javaanse diktatuur op Java moeten een objekt van
worden.
3. Zich losmaken van de manipulatienolitiek van de
Nederlandse regering,en wegen zoeken om kontakten
tot stand te brengen met landen,die bereid zijnom permanente en verzekerde hulp te bieden ten
behoeve van de strijd.
4. Om de nunten 2 en 3, zoals hierboven weergeven
te vervullen,is het vanzelfsprekend, dat er een

met vone inzet.'

moderne defensieorganisatie opgericht moet wo: \ jie in
overeenstemming is met de technische eisen var» deze tijd.

De Mol- „er ^Ijn al honderden jaren lang overheerst,
allemaal omwille van de welvaart van andere volkeren,
die de rijkdommen van de Molukse natuur begeren.
Maar er is nog meer dan genoeg rijkdom én-overvloed,
en de Molukse natuur is in staat om een levensbron
te zijn voor het moluse volk,, tot in lengte-van
dagen. Als het leven in de zeeën van de rijke landen
al dood is, dan zijn de diepten van de Molukse zeeën
nog allerlei vormenvaan leven te vinden.

-

De Molukken hebben ruimte voldoende om onderdak te
bieden aan het Molukse volk, nu en tot over duizenden
jaren.

4. Het Beleid op Lange Termijn.

Opbouw;
Deskundigen óp verschillende terreinen moeten gemobiliseerd worden om instituut op te richten, dat
moet werken aan alle aspecten van de opbouw van de
Molukse staat, op basis van de mogelijkheden, die de
Molukse natuur en de samenwerking met de omliggende
landen, bieden.
5. De Grondslag van het Regeringsbeleid.
De visie en de zienswijzen; die ten grondslag
liggen aan het beleid van het kabinet Nunusaku, zijn
onder meer de volgende:
- De strijd van het Molukse volk is een moeilijke
strijd. Als er geen hoop meer zou zijn, waarom
zouden we dan zoveel tijd moete.n verspillen en
zoveel offers moeten brengen, en onze'hersenen
móeten pijnigen voor het najagen van dingen, die
lijken op een Fata Morgana? •
- Maar omdat er wel hoop is, daarom is het wel ook
de moeite waard om een gezonde werkstrategie
en planning uit te denken'en uit te werken,
opdat wij daarmee onszelf dwingen om effectief en
met volle inzet te werken, om datgene te bereiken
wat ónze 'hoop en ons Ideaal is, als het kan 'zo
snel mogelijk.
Een vraag; Wat is eigenlijk.-de basis voor onze
hoop7~3at het- de moeite waard iscom te werken

>

-

5. Onderwijs geven aan de jeugd,om het besef van, en de
motivatie voor,de strijd te doen herleven, en de jeugd
de nodige ontwikkeling te geven om posten te bezetten
in de strijd.

Onderwi j s;
De onderwijskrachten, die zich al onder het Molukse
volk bevinden, moeten gemobiliseerd worden,om een
onderwijscentrum voor de Molukse jeugd te vormen
ten bate van het vaderland.

.

- Het Molukse volk heeft voldoende deskundige krachten
op verschillende terreinen om zelf de Molukken op
te bouwen en te besturen.
- Er zijn voldoende duidelijke tekenen, die ergp
wijzen, dat de ligging van de Molukken in de toekmst
een belangrijke (strategiese) rol zal kunnen spelen
in internationale konfliktsituaties.
- Als wij de hierboven genoemde mogelijkheden in ogenschouw nemen, terwijl wij ook alle instrumenten
bezitten om een noodzakelijk beleidsplan Uit te
werken, welke problemen zouden er dan zijn, waaraan
wij niet schouder aan schouder kunnen werken om de
bevrijding van ons land en volk van de IndonesiesJavaanse onderdrukking*; geleid door Suharto, te
versnellen?I
- Wij kunnen alle moeilijkheden overwinnen, als wij
daadwerkelijk, in vol bewustzijn en in een geest van
eerlijkheid samen willen werken aan het banen van
een weg.
Laten wij dé hièrbédoélde problemen nu bestuderen.
6. De Financiën.
Het grootste probleem, dat tot nu toe nog niet is
opgelost, is'hét financiële probleem. Iederéén begrijpt
dat voor het werk Van de landaregering geld nodig is,
en dat het één van verplichtingen van het volk is om
belasting te betalen, naar draagkracht.
Bet ia ook duidelijk, dat het werk van de regering

miljoenen dollars nodig zijn.
^" 'N
Wij hebben genoeg gellerd om te weten, dat er j.n_
deze wereld niet één land is, dat geen schulden
moet maken voor zijn opbouw.
Wij weten ook heel goed, dat er veel landen zijn,
die niet meer in staat zijn om hun schulden, die
oplopen in de miljarden dollars, te betalen.
Wij weten ook wel, dat er vele landen zijn, die
afhankelijk zijn van giften van rijke landen.
En wij weten ook, dat het een vanzelfsprekende
plicht is van de rijke landen, om de arme landen, en
de pas zelfstandig geworden staten, te ondersteunen.
7. Staatslening.
Het is voor ons nu ook vanzelfsprekend, dat de
Molukse staat een lening nodig heeft voor de
nodige staatsuitgaven. Het is voor onsduidelijk, dat
omgeld te kunnen lenen het volgende vereist is:
1. Het vertrouwen, dat het geleende geld benut zal
worden voor het gestelde doel.
2. Het vertrouwen in het vermogen van degene, die
het geld leent, om het geleende geld terug te
betalen overeenkomstig de leningsvoorwaarden.
Het is voor ons duidelijk, en het is de wereld
bekend, dat de Molukse natuur.-meer dan genoeg
rijkdommen bezit om de hele staatslening te betalen,
niet alleen voorzover ze benut moet worden om
vijand te verjagen, maar ook voorzover ze nodig is
om de opbouw van Maluku ter hand te nemen, als straks
de zelfstandigheid reeds door de wereld is erkend.
Objectief gezien is het duidelijk, dat Maluku aan
alle voorwaarden voldoet om een staatslening te
kunnen krijgen.
Maar het is erg jammer, dat in de praktijk het vertrouwen van de buiten wereld, dat het Molukse volk
kan voldoen aan, de" vereisten omeen staatslening te
sluiten, nog niet voldoende aanwezig is.
8. Het Vermogen van het Molukse Volk. .
,

Het vertrouwen, dat het Molukse volk hiertoe in staat

is, is geheel Afwezig, omdat wij tot nu tbe altijd gewerkt hebben als am iffi \
Hierboven hebben wij al duidelijk gemaakt,dat wij over voldoende deskundige krachten beschikken op allerlei terreinen, en wij' hebben ons afgevraagd, waarom zij vanaf het
begin zijn verwaarloosd, zodat er gewerkt is met, als het
ware, doyen^ en blinden.
Het.is.-.duidelijk, dat nu de tijd is aangebroken om onze
strijd te voeren met,en te baseren op, de deskundigheid
van de jongese generatie van het Molukse volk. Deze moet
dan ook de gelegenheid krijgen om haar taken uit te voeren.
Het Kabinet Nunusaku staat klaar om samen met anderen al
het nodige te doen om, in het bijzonder, het vertrouwen te
winnen van de buitenwereld in het vermogen van het Molukse
volk_,_-om als volk op te treden,een vermogen, dat het al heeft
getoond met de ProRlamatie van 25 april 1950, waarmee het
het zich reeds presenteerde als een vrij en souverein volk.
9. Bank Maluku.

Het is nodig om duidelijk te maken, dat als er een erkende
RMS-regering is, dat er ook een Nationale Bank Maluku
moet zijn,die alle staatsfinanciën moet regelen, met
andere woorden: ekonomeh,financiële deskundigen, treedt toe
en help mee de noodzakelijke fundamenten van Uw staat te
regelen.
De kombinatie van een sterke RHS-regering en een gezonde
organisatoriesé basis voor een Nationale Bank Maluku is
een garantie voor het winnen van het vertrouwen in het
vermogen van het Molukse volk.
Als deze goede en duidelijk suggesties werkelijk, zonder
tegenstand,gehonoreerd zullen worden,dan hoeft het werk
voor de strijd niet langer meer zo moeilijk te zijn.
Maar in de praktijk moeten we realisties zijn; er zijn
nog fundamentele problemen, die wij nog moeten overwinnen,
problemen, die het gevolg zijn van het beleid van de"afgelopen 37 jaar.Die problemen zijn de problemen van de
verzwakking van het moreel in de nationale strijd.
10. Het Moreel van het Volk

r

Het bovengenoemde problemen bevat allereerst net voigende aspekt; het moreel yan_het MgluksejvoT Ir ^e
vreemde.
.
• *~ / "
Het vertrouwen van het Molukse volk in de vreemde in
welke van hun leiders dan ook is nauwelijks meer
aanwezig, ook al wil deze serieus de reeds ingeslapen strijd doen herleven en voortzetten.

Het leven ^an onze leider, wi^ien

die gehan .^T ^n en kruis, is doodgeschoten door
Suharto en zijn bende, moet een lichtend voorbeeld zijn
voor onze intellektuelen - de hoop voor de toekomst van
ons volk.
12. .De Huidige Situatie in het Vaderland (Tanah Air) .
Wij zijn eigenlijk al beu van al die berichten over het
lijden van de mensen in het vaderland, omdat we niet
weten, hoe we daarop moeten reageren; wij hebben gedaan,
alsof wij het niet gehoord hebben.
De laatste tijd zijn er berichten, dat er in de grote
kerken in Ambon-Stad grote foto's zijn opgehangen van
Abang Suharto, van zijn vlag en van zijn pantja-wajang-sila

Als er geen vertrouwen meer is van het volk, dan is
het duidelijk,dat de strijd op een dood spoor gekomen is.
Het leven van de mensen in Tanah Air is mede afhankelijk van de mogelijkheden van het Molukse volk, dat
in het buitenland woont. Als wij, Molukkers in het
buitenland niet meer bereid zijn om te helpen, dan
betekent dat, dat wij verantwoordedelijk zijn voor
de onderdrukking van ons volk en vaderland door
het Indonesië van Suharto, tot in lengte van dagen.

Wat betekent deze situatie, en wat moet ons antwoord
daa'rop zijn? Als de Molukse kerken in Nederland niet slapen, dan zullen wij zeker een duidelijk antwoord hebben.
Al bevindt Tanah Air zich in een toestand onderdrukking,
hetblijk, dat de mensen in Tanah Air de moed niet verliezen. Tanah Air is niet dood, maar heeft het initiatief
genomen om ons te dwingen om niet in te slapen in ons
luxe leventje in de vreemde, maar weer wakker te worden
en onze plicht te doen om de strijd van het volk voort
te zetten; daarom ook moest het Kabinet Nunusaku worden
opgericht om daartoe stappen te ondernemen.

11. Het Moreel van de Intellektuelen.
Het probleem van het moreel bevat nog een tweede
aspekt, namelijk dat van de intellektuelen.
Vanaf het begin tot nu toe zijn de jongeren nauwelijks meer te motiveren om verplichtingen ten
aanzien van de strijd op te nemen.
Dit is een gevolg hiervan,dat hen niet op hun
plichten is gewezen om hun bijdrage te leveren tot
de voortzetting van de strijd. Een logiese konsekwentie daarvan is, dat ze al hun tijd besteden aan
het opbouwen van hun karriëre (d.w.z om zelf vooruit
te komen }.
De jonge intellektuelen moeten ook begrijpen, dat
de strijd van het volk op een dood spoor zal komen
als ze niet krachtig door hen wordt ondersteund,
en er is geen enkele Molukse intellektueel,die
verantwoordelijkheid kan ontlopen, als zijn
land en volk ten onder gaat, omdat hij zijn luxe
Teven belangrijker vindt dan de opbouw van zijn
land en volk.

13.

Slotwoord .
Ondanks het feit, dat.vwij mét het volle bewustzijn het
doordringende geroep uit Tanah Air verstaan en ook de
mogelijkheden om naar een oplossing toe te werken, kennen
desondanks moet het Kabinet Nunusaku onderstrepen, dat de
vraag, of onze strijd op een ondergang zal uitlopen, of
dat ze vooruitgang zal boeken, volledig afhankelijk is
van onszelf , namelijk of wij ons allen nog bereid zijn
onze plicht te verstaan, en onze krachten te geven voor
de strijd.
De strijd. is geen strijd van een individu of van een
kleine groep. Deze strijd moet op een dynamiese, en
niet op een statiese- manier gevoerd worden . .

^«
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De lasten is van deze strijd moeten wij samen dragen,
van hoog tot laag, ieder naar draagkracht.
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aeien nee r t om een
te nemen te v
is.
*

De regering moet het werk uitvoeren met de ondersteuning
van de ontwikkelde jonge generatie, die beschik* \v ^kapaciteiten, die voldoen aan de eisen van de moderne tijd,
en het volk moet zich aansluiten bijde volksvertegenwoordiging (Saniri), die het werk van de regering kan kontroleren, en korrigeren of stimuleren.

Als wij de gaven van God niet benutten, zoals van ons geëist
wordt, dan zondigen wij, omdat wij dan misschien wel ons
land en volk laten lijden tot in lengte van dagen.

Degene, die het eens is met beleid van het Kabinet Nunusaku, moet niet twijfelen en niet te lang wachten, want
de tijd wacht op ons. Laat je maar snel registreren om de
regering te steunen en op deze wijze je volk in Tanah Air,
dat nog steeds in de onderdrukking leeft,te helpen.
Ons leven in de vreemde vol luxe en grenzeloze, mogelijkheden is een gave van God, die we moeten benutten tot
heil van ons volk, dat nog steeds lijdt.
Moet het zo zijn, dat vanwege de RMS-Proklamatie van
25 april 1950 ons land en volk voortdurend moet lijden,
en vanwege diezelfde Proklamatie naar Nederland zijn
gebracht om daar in weelde te blijven leven en uiteindelijk het eeuwige leven te ontvangen ?
Hoe sneller het volk zijn vertrouwen en hulp schenkt,
hoe sneller het voorbereidingswerk kan worden uitgevoerd,
en vervolgens de eerste stappen gezet kunnen worden naar
buiten, naar de internationale wereld toe, zoals hierboven
reeds is uitgelegd.
Qm misverstanden te voorkomen wordt hier nogmaals benadrukt,
dat het Kabinet Nunusaku naar buiten zal treden, in de richting van internationale wereld, niet om te bedelen of op de
te kloppen om aandacht té vragen voor de Molukse geschiedenis en haar strijd vol pijn en moeite - die geschiedenis kent
iedereen al. Het Kabinet treedt naar buiten om mogelijkheden
te zoeken, om de erkenning voor de strijd voor de bevrijding
van Maluku te versnellen, zoals hierboven reeds is uitgelegd.

en ge a. 13 K waardige positie 113
de volken, wier vrijheid reeds erkend

Misschien begrijpen wij eigenlijk nog niet, als niet gezegd
wordt, dat het levenswater van Nunusaku al heeft gestroomd
om zijn kinderen en kleinkinderen in de v-eemde te ontmoeten, hoe lang nog zij daar in Tanah Air moeten wachten,
voordat wij ons hier bereid zullen tonen om ons werkelijk
in te zetten voor Tanah Air en aan de' slag te gaan.

i

Tot zo deze uitleg en berichtgeving van het Kabinet Nunusaku,
in naam van het lijdende Molukse vaderland, in de hoop, dat
wij, het Molukse volk, weer opnieuw tot het besef zullen
komen en begrijpen, dat met een vernieuwde geest, en met
een sterk geloof in de kracht en het vermogen van het Molukse
volk, maar voor alles en in het bijzonder op de basis van
het ware geloof in onze God, op zullen s taan, de ze keer niet
om te verliezen, maar om definitief te winnen.

y. President

Met andere woorden, het Kabinet Nunusaku gaat naar buiten om
de wereld tegemoet te treden, niet om oude, afgzaagde liedjes
te laten horen, maar om de wereld te overtuigen van het
vermogen van het Molukse volk,mede gebaseerd op de rijkdommen
van de Molukse natuur.
Als alles, wat het Kabinet Nunusaku nodig heeft, verwezenlijkt
kan worden,dan is het ondenkbaar, dat wij geen resultaat zullen boeken.
Wij kunnen zelf getuigen, dat het Molukse volk een door God
gezegend volkis, een volk, dat genoeg mogelijkheden en mid-
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DECLARATION OF INDEPENDENCE
OF THE SOUTH MOLUCCAS.

To grant the real will, wishes and demand of the people of
the South Moluccas, we hereby prodaim the independence of
the South Moluccas, de facto and de jure, with the political
structure of a rgpublic, free from any political connection with
the negara Indonesia Timur and the Republic of the United
States of Indonesia, on account of the /act that the Negara
Indonesia Timur is unable to mamtain her position as a part
of the United States of Indonesia, in accordance with the "Den
Pasar-regeling", which is still valid now and concerning to the
resolution of the Council of South Moluccas of March eleventh
1947. while the Republic of the United States of Indonesia has
acted incompatible with the resolutions taken at the Round
Table Conference and its own Conïtitution.
Ambon. April ZStii 1950
The Government of South Moluccas,
the President, J. H. Manuhutu
the Prime Minister, A. Wairisal.
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d. This "Tot '- ^>nfrontation" policy will be put into
effect botn witnin and outside Indonesia as a tactically
and a straegically coordinated plan.
REF'CJBL-IC
HTME SOLJTM -

C AD I NET - NUNUSAKU
For further inforraation refer to:
The Nunusaku Ministery
P.O. Box 99
2080 AB Santpoort-Zuid
The Netherlands
POLITICAL PROGRAM OF THE TOTAL "CONFRONTATION - POLICY"
1. FOUNDATIONS AND PURPOSES

a. The overthrow of the Fascist Reaime Suharto and all
other reactionary governments in Indonesa.
b. The liberration of all people (Suku Bangsa) in Indonesia
and especially the Moluccan people who proclaimed their
independence on the 25th of April 1950.
The installation of a new order, which must be democratie
f ree, independent, honest and pure.
This new order must actively support the struggle for
independence of other people and has to particinate in
bringing peace to this world.
2. GUIDELINES FOR THE REALISATION OF FOUNDATIONS AND
PURPUES

a. The pursuit of and support to the solidarity and understanding between the different people of Indonesia and
the people of this earh.
b. This solidarity and understanding will have to be the
foundations of the struggle for freedom and independence
in which the foundations and purposes mentioned above
will be realised.
c. The putting in motion of the "Total - Confrontation"
^
policy.

e. The force and the ability of the people themeselves will
be our main support.
The help of nations will be asked on the basis of our
force and ability.
3. THE " TOTAL

CONFRONTATION " POLICY

This Policy is aimed at realising the foundations and
puposes mentioned above and ancompasses the following
areas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Poltical - Organizational
Military
Econoroics
Social
Cultural
Diplomatic
Information
etc. etc.

This policy is a required condition as The Suharto Regime
is carrying out an armed total occupation policy.
3 a. POLITICAL

ORGANIZATIONAL

- The formation of a "Cabinet" both in and outside the
country itself with the foundations and purposes
mentioned above.
The Cabinet will lead and organize the "Total - Confrontation" nolic.
The Cabinet will have to support any individual,organization
and anv other social or religious movement willing to
support the foundations and purpopses mentioned above.
Moreover,united they will hav to fight the battle for
freedom and independence.
o
-In order to raake the foundations and purposes known,
International Politicus must be apjfeached.

- The organization of nolitical seminars, courses and
meetings both internal and external (with g y- ~A

Foundation of native ouitural clusters ror
Total-Confr- v Jb '^.on.

- The foundation of internal structures or organizations
of the "Total - Confrontation" wherever, both inside
the country as well as outside.

Orggja.iaa.tLon of lectures and speeches to onderstand the de p t h of pure, patriotic feelings.

3 b. ____^___^
MILITARY

3f
(

-

- Organising armed (guerilla) warfare,both at home and
other parts of Indonesia, by peolpe of all classes.
- Training of officers, who have to be in charge of the
armed warfare.
- Analysis of reports on People's wars in the past and
now. Analysis and reporting of their own activities.

To establish cornmunication and relationschip
abroad and with the other isles t o support
the policy of Total-Confrontation and strengthen friendship with parties, organioaticiis
and countries1, the Socialiat countries iucluded

3 g. INFORMATION
J» To provide news and inforraation periodxcally
( on a regular basis ), both abroad and at
home.

3 c. ECONOMICS

- Founding of economie projectsf the profits of which
are to finance the policy of "Total-Confrontation"
-

Collecting funds to finance the policy of " TotalConfrontation"

- Ensure personal economie independence and personal
financial independence.
3 d SOCIAL
-

To support and thoroughly keep up with the wellfare of every member of the Cabinet, the officers
and their families.

-

To support and motivate young people to scrutinize/
study the policy of Total Confrontation.

-

Ensure personal social independence.

3 e. CULTURE
-

Stimulate and coordinate native expressions of art,as
well as those of other people of Indonesia.

-

Press-releaaes

-

The foundation of inf ormation-ccntres , working
on the problems in Indones ia, and on the Moluccan lalands in particular, as well as their
total development,
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d.

Radicale Molukkers in Opheusden

Onlangs ontstond onenigheid tussen een groepje radicale pertahanan-leden
van NUNUSAKÜ uit Opheusden en de gematigde en zeer op discipline gestelde
Minister van Defensie
Als gevolg daarvan heeft
hen uit zijn krijgsmacht gestoten.
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Betreft:

De Molukse wijk in Barneveld
Op 2? september 1988 werd in Barneveld door de Badan Persatuan
een voorlichtingsavond gegeven vooral bestemd voor de Molukse
jongeren.
Onder de ongeveer kO aanwezigen bevonden zich een aantal
fanatieke jongelui» onder wie
Deze eisten van de BP en van Ir Manusama een harde opstelling
jegens "afvallige" Molukse groeperingen, zoals in het bijzonder
Nunusaku.
Voorts bleek onder de aanwezigen ongenoegen te heersen over het
gemeentelijke minderhedenbeleid, dat gericht zou zijn op
integratie. De Molukkers willen als afzonderlijke groep behandeld
blijven worden.
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