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Op 13 november 19?8 werd
het
volgende vernomen, omtrent de "Stuurgroep R.M.S^".
Volgens
heeft Ds.METIARY destijds aan
de S.P.P. gevraagd of deze zitting wilde nemen in
de stuurgroep.
De S.P.P. heeft hieraan geen gevolg kunnen geven en
stelde voor de stuurgroep te bezet (Üret jongeren
uit Assen.
Inmiddels zouden
en
(beiden
lid Jongerenwerkgroep te Assen) hebben toegezegd deel
te willen nemen, echter alleen wanneer de organisatie
Gerakan PATTIMURA ook wordt uitgenodigd
Wél zou Gerakan PATTIMÜRA dan eerst haar uitspraak over
Dr.Chr.SOUMOKIL moeten terugnemen.
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Van
vernomen:

werd op 1J5-12-1978 het navolgende

Als bijlage het "beknopt verslag" van de bijeenkomst op
1^-10-78 v.d. Stuurgroep-RMS.
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STUURGROEP R.M.S.
ter koördinatie van de samenwerking met de Gesellschaft für bedrohte Volken
bij de voorbereiding van een Internationale Commissie van Onderzoek
de positie van de minderheden in Indonesisch staatsverband.

22fc3°£t..IS
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Aanwezig; ds. S.Metiary (B. P.) - voorzitter
me j. B.Hisamenapatty (P.M.) - sekretaris
F.Aponno (P.M. )
-W.Aron (GfbV)
P. Bakker (LaC)
> A.Germershausen (GfbV)
-G. Knot (LaC)
R.Metekohy (SPP-RMS)
E.NahuBmry (v. g. Assen)
S. Ponnes (w. g. Assen)
Th.Rieger (GfbV)
ing. R.Risamenapatty (B. P.)
G.Tonyko (SPP-RMS)
VerhinderdD. Lilipaly (Pemerintah RMS)
R.Pattipeilohy (P.M.)
Afwezig t J. Jouwe jr. (ACVP)
Chr.Sahertian (B. P.)
1. Korrespondentie
De GfbV heeft Survival International e. a. buitenlandse organisaties gevraagd het initiatief inz. een intematinale onderzoekscommissie te steunen (zie ook notulen 23/9).
De GfbV zal het B.C.I.E.T. vragen de Stuurgroep in kontakt te
brengen met de dichtstbijzijnde vertegenwoordiger van Oost-Timer.
De GfbV zal kontakt opnemen met de Russell Peace Foundation (over
eventueel resultaat zal door de Stuurgroep nader worden beslist).
2. Sekretariaat
De sollicitatie-termijn wordt verlengd tot eind november. Er
wordt naar gestreefd de vaste medewerk(st)er per 1/12 aan te
stellen. In dat geval zal Thomas Rieger 27/12 naar Nederland
komen i. v. m. de inwerk-periode .
Het vaste sekretariaat van de Stuurgroep zal tevens funk t ioneren
als "buro Nederland" van de GfbV voor zover betreft de voorbereidingen voor de intematinale onderzoekscommissie.
D.m.v. een engelstalig vouwblad - te gebruiken bij de buitenlandse korre spondentie - zal duidelijk worden gemaakt wat het
doel is van de Stuurgroep en welke buitenlandse organisaties
het initiatief steunen.
3. Inventarisatie buitenlandse kontakten
De gegevens dienen vóór eind november in het bezit te zijn van
het voorlopig sekretariaat.
Vervolg zie blad 2

STUURGROEP R.M.S.

o

ter koördinatie van de samenwerking met de Gesellschaft für bedrohte Völker
bij de voorbereiding van een Internationale Commissie van Onderzoek naar
de positie van de minderheden in Indonesisch staatsverband.
Vervolg beknopt verslag van da vergadering
d * d * 14 okt« 1979 te Assen

4* Taakverdelin
a. De Indonesische migratie-politiek en de gevolgen daarvan door
voor de volken van de Zuid-Molukken, West-Papua, Oost-Timor etc.
(P. Bakker en F.Aponno)
b. De toenemende arrestaties en martelingen in de Zuid-Ho lukken.
(ds. S.Metiary en ing» R.Risamenapatty)
e. De Indonesische onderverpingsoorlogen in West-Papua en OostTimor (G. Knot)
d. De rol van Europa bij de instandhouding van het Suharto-regiem.
(Th.Riegerf S.Formes neemt kontakt op met Belanda-Maluku)
Het (permanente) sekretariaat zorgt voor overzichten van de verzamelde informatie t. b. v. de leden van de Stuurgroep.

Samenstelling Stuurgroep e«d.
De Werkgroep Assen is van plan te participeren in de aktiviteiten
van de Stuurgroep.
Sr blijven in principe nog vier zetels beschikbaar voor andere
organisaties/groepen, die geïnteresseerd zijn.
De Gerakan Fattimura zal vorden uitgenodigd het project van de
Stuurgroep te ondersteunen.
Goheba zal vorden uitgenodigd in het verk van de Stuurgroep te
participeren.
De Kumpulan Timur Barat zal worden benaderd over een eventueel
waarnemend lidmaatschap.
Volgende vergaderingen
9-12- '78 in Assen (voorbespreking, d.w.z. zonder buitenlandse
gasten). Hier komen o.a. ter sprake het permanente sekretariaat
en de door de GfbV opgestelde lijst van te benaderen personen
voor het "Komité* van aanbeveling" voor de onderzoekcommissie.

6-1-1979 te Den Haag.

Assen, 14 oktober 1978
w.g.
me j. B.Ri samenapatty
sekr. ad. hoc.

ACD

datum

2 ü Mr;i. i b /

CO

b.

d.d.

C ( CFO ) nr:
Aan

:

Betreft

:

d.

2 O -APR. 1979

3.p,

Bijl.:

—

Op 12-3-1979 werd van doorgaans betrouwbare bron het volgende
vernomen:

De stuurgroep RMS o.l.v. ds. METIARY zal in april van dit
jaar haar eerste stappen in het buitenland ondernemen.
Hiervoor is echter veel geld nodig. Het Fonds Nasional is niet
toereikend genoeg om de activiteiten van de stuurgroep te
financieren. Ds. METIARY verklaarde op de bijeenkomst dat het
aantal contributanten van het Fonds Nasional tot beneden de
1000 leden was gedaald.
Het Badan Persatuan bestuur stelde daarom voor om in 1979 eea
ƒ 250,- actie te starten. Het beschikbaar komende geld zal
worden aangewend om de stuurgroep activiteiten te financieren.
Door de aanwezigen werd veel kritiek geuit op de handelwijze
van de Molukse top voor zover het buitenlandse activiteiten
betreft. Men verweet met name MANUSAMA dat hij dit jaar en
het afgelopen jaar diverse malen bepaalde Molukkers naar
de Verenigde Staten en Engeland heeft gestuurd, terwijl het
volk daarover nooit iets te horen krijgt.
Ook op de bijeenkomst in Moordrecht wilde MANUSAMA hierover
geen informatie verstrekken.
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Op 20 juni 1979 werd
volgende vernomen:

het

Leden van de "stuurgroep" van de Badan Persatuan hebben
onlangs in Lissabon besprekingen gevoerd met vertegenwoordig
van de "Fretelin". Doel van de missie was om banden aan te g
met deze bevrijdingsorganisatie.
Volgens
zou de Fretelin echter niet zijn ingegaan op
de toenaderingspogingen van de "stuurgroep". De belangrijkst
reden voor de koele houding van de Fretelin was dat de stuur
groep (lees Badan Persatuan) tot voor kort nauwelijks belang
stelling heeft getoond voor het actieve verzet op Oost Tioor
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12.6.1980

werd

het volgende vernomen:
In een BP-rondschrijven (zie bijlage) wordt een overzicht gegeven
van de activiteiten van de Stuurgroep en o.m. verwezen naar contacten
met organisaties in binnen- en buitenland.
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EENHEIDSORGANISATIE (ZUIDMOLUKSS VOLK)
Secretariaat Algemene Zaken, Bazarstraat 50
2518 AK-'s Gravenhage
Tel. 070-45.52.91
Onderwerp: Stuurgroep RMS en
RUSSELL-Tribunaal

Aan:
De heren van de Wijkraad/Kampraad
(Afdelingsbestuur BP)
Mijne Heren (Leiders en Volk),
Zoals reeds bekend gemaakt, heeft in de maand juni 1978 een
BP-delegatie een bezoek gebracht aan het vierde ïïereldcongr
te Berlijn. Op uitnodiging van het "Gesellschaft für bedroht
Völker".
Ket deze BP-delegatie zijn meegegaan afgevaardigden van de
PEMÜDA 1!AS:JARAKAT (Jongeren Maatschappij), SUSUKAN PIMPIHAK
FUEAT PEMUDA RïiS (Federatie van Zuidmolukse Jongerenorganisaties en LAG (Landelijk Comité Suid-Ilolukken).
Genoemde afgevaardigden stonden onder leiding van de BPvoorzitter.
Doel en streven van de BP mTbyt. deelname aan genoemd congrjes
zijn reeds uiteengezet in de Info van de Stuurgroep SUS d.d.
lf-7-1978. Ook de ontplooide activiteiten van de Stuurgroep
EliS zijn reeds gerapporteerd aan het BP-congres tijdene de
vergaderingen in 19?8 en 1979 te 'Vierden.
Op 1-7-1978 is een mondeling rapport uitgebracht door de
Berlijn-delegatie aan de KSPALA NEGARA (President KANUSAMA).
Uit naam van het Kabinet der RMS heeft de President verklaajrd
het eens te sjjn met dit initiatief.
Op deze datum is ook beslist een Stuurgroep op te richten.
Deze Stuurgroep heeft tot taak, samen met het "Gesellschaft
fiir bedrohte Völker", één organisatie te coördineren om
zodoende tezamen een internationale-kern te verwezenlijken
m.b.t. de positie van de minderheidsgroepen in Indonesië.
In deze Stuurgroep hebben zitting: afgevaardigden van de
BP, PM, SPPRKS en LAG.
Het PAPOEA-volk zal een vertegenwoordiger aanwijzen binnen
de Stuurgroep.
De voorzitter van de BP zal tevens voorzitter worden van
deze Stuurgroep.
Tot nu toe is er reeds veel verricht door de Stuurgroep.
Bijvoorbeeld: Er zijn reeds contacten gelegd met buitenlandse
organisaties, zoals in Lissabon (FR3TELIN, organisatie voor

tv-

de rechten van de mens), in Londen (AKNSSTY INTERNATIONAL,
3EITISH CAMFAIGN FOR 3AST-TIMOR en TAPOL (Tahanan Politik»
Politieke V/eerbaarheid?).
In Nederland houdt PAX GHRISTI zich gereed te helpen met hè
project van het "Gesellschaft für bedrohte Volker".
In januari 1980 heeft het "Gesellschaft für bedrohte Volker
een officieel verzoek ingediend bij "3ERTRAND RÜSSSLL P3ACE
FOUNDATION" ter verwezenlijking van een tribunaal voor onder
zoek naar de positie van de minderheidsgroepen in Indonesië
Niet lang daarna berichtte "BSRTRAND HUS3ELL FEACB FOUNDATI'
dat men bereid is dit tribunaal tot stand te brengen.
In 1960 heeft deze stichting reeds tribunalen georganiseerd
die bekendheid hebben gekregen ten tijde van de VISTNAM-kwes
U, mijne Heren, zowel als het volk, zult begrijpen dat er
sprake is van een zeer belangrijke ontwikkeling. Een ontwikk
ling, die veel consequenties tot gevolg kan hebben voor het
Suidmolukse volk in Nederland.
Op 1 maart 1980 hebben het RMS-kabinet, de BP en de Stuurgroep reeds gezamenlijk deze kwes.tie besproken.
De conclusie, waartoe men na deze vergadering is gekomen, i
deze: Strijden ter verwezenlijking van dit tribunaal (voor eeji
deel zal het "Gesellschaft für bedrohte VÖlker" deze taak o
zich nemen) heeft slechts succes, indien het Zuidmolukse
volk in Nederland met hart en ziel helpt. (Strijd is noodzak ili;
Bovendien is er voor al deze werkzaamheden veel geld nodig:
Reis- en verblijfkosten voor de buitenlandse delegaties, huu
van vergaderruimte, documentatiemateriaal enz.
Voor al deze zaken is nodig een kracht "in vaste dienst"
(coördinator/secretaris) t.b.v. de Stuurgroep.
M.a.w.: Dit project met spoed van start laten gaan is afhandel
van de bijdrage van ons, het Zuidmolukse volk, zelf.
Natuurlijk zullen we niet vergeten onze stem te laten horen,
om hulp van buitenaf te vragen, aan hen, die hun aandacht
hebben gevestigd op onze strijd. '.Ve mogen er echter niet al
te veel van verwachten.
Bijvoorbeeld: In de maand juni hebben buitenlandse delegatie|s
in Nederland vergaderd. Hoe e.e.a. te regelen?
Mogelijk ter verduidelijking van het bovenstaande, omtrent
het te bewerken project, moet er op nog uitgebreider schaal
gestreden worden.
Het is daarom, dat de centrale leiding van de BP en de
Stuurgroep zich gereed maken oia tot deze strijd te komen.
Laat de Heren daarom voortgaan met de verzoeken t.a.v. het
bovenvermelde doel.
Heren leiders en volk schenk de nodige aandacht aan deze
kwestie, zodat ons geen onvermogen verweten kan worden
t.a.v. de financiering van genoemd project. In de betekenis
van het wederom vastlopen van de zaak.

4."

Ter verduidelijking! Wij zy'n nog nooit verzwakt door de vele
moeilijkheden, waar we ons doorheen moesten slaan of door de
periode, die we reeds hebben doorgemaakt.
Immers, voor ons is van belang: "Ons doel bereiken!", uit
hoofde van onze nog immer bestaande eed van trouw aan elkaaj
Vergeet niet, indien noodzakelijk, contact op te nenen met
de centrale-leiding.
Met de meeste hoogachting, daaraan toegevoegd onze strydkre t:
"Kena-Muria!" (3én voor allen, allen voor één!) verblijven wi »
Eenheidsorganisatie voor de vrije Zuidmolukkere
centrale-leiding / dagelijks bestuur
voorzitter
S. Metiary

secretaris
ïï.

Kunster

J497458
BADAN PERSATUAN. (RAJAT MALUKU SELATAN)
SECRETARIAAT ALGEMENE ZAKEN

Nummer

039/80/K.I.

Bijlagen

Onderwerp

-

BAZARSTRAAT 50

2518 AK 's-GRAVENHACE,

4 juni

1980

Te!.: (070) 45.52.91
Stuurgroep R,M.S. dan
Russell Tribunaal.
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Kehadapan
Jth. Tuan2 Dewan Wijk/Dewan Kamp
(Pengurus Tjabang Badan Persatuan)

di
N E D E R L A N D ,

Tuan2 Pemimpin dan Rajat jang terhormat,
Sebagaimana telah diketahui oleh tuan2, bahwa pada bulan juni 1978*
aatu delegasl dari Badan Persatuan diutus, mengundjungi Vierde Wereld-Kongres di Berlijn atas undangan dart"Gesellschaft für bedrohte VSlker".
Turut serta dengan delegasi Badan Persatuan i'ni, ialah utusan2 dari
Pemuda Masjarakat, Susunan Pimpinan Pusat Pemuda RMS dan L.A.C.
Utusan2 tersebut dipimpin oleh Ketua Badan Persatuan.
Maksud dan tudjuan dari Badan Persatuan untuk turut mengambil bahagian dalam Kongres tersebut, telah diuraikan didalam Info dari Stuurgroep H.M.S. tertanggal 4 juli 1978. Lagi pula perkembangan keaktipan2 dari Stuurgroep R.M.S. telah dilaporkan kepada Kongres Badan Persatuan dalam sidangnja tahun 1978 dan 1979 di Wierden.
Pada tanggal l juli 1978, satu laporan dengan lisan diberi oleh "Utusan-Berlijn" kehadapan PJM. Kepala Negara. Atas nama Kabinet RMS beliau menjatakan, bahwa beliau bersetudju dengan initiatip ini.
Pada waktu itu djuga ditetapkan untuk membentuk satu Stuurgroep.
Tugas dari Stuurgroep ini, ialah untuk mengkordinir satu susunan dengan "Gesellschaft für bedrohte VSlker" supaja bersama-sama mengadakan satu penjelidikan "internasional" mengenai "posisi dari Bangsa2
jang ketjil di Indonesia".
Jang mengambil bahagian didalam Stuurgroep ini, ialah utusan2 dari
Badan Persatuan, Pemuda Masjarakat, Susunan Pusat Pemuda R.M.S. dan
LAG.
Bangsa Papua menundjuk seorang penindjau dalam Stuurgroep. Sedang
Ketua Badan Persatuan mendjadi Ketuanja.
Hingga kini, sudah banjak dikerdjakan oleh Stuurgroep, misalnja:
telah diadakan perhubungan2 dengan organisatie2 diluar-negari,
sebagal di Lissabon (Pretilin, organisasi2 Jang mengurus hak2 kemanusiaan) di London (Amnesty International, British Campaing for EastTimor dan TAPOL = tahanan politik). Di Nageri Belanda, Pa.x Christi
menjatakan, bahwa mereka bersedia untuk membantu projek dari "Gesellschaft für bedrohte VSlker".
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Pada bulan januari j.b.l. "Gesellschaft für bedrohte V31ker" memadjukan satu permohonan resmi kepada "Bertrand Russell Peace Foundation*1 untuk mengadakan satu tribunaal(pemeriksaan) mengenai "posisi
dari bangsa2 ketjil di Indonesia".
Belum begitu lama "Bertrand Russell Peace Foundation" memberitahukan,
bahwa mereka bersedia untuk mengadakan itu tribunaal,
Pada tahun 1960 "foundation" ini sudah mengorganiserkan tribunaa!2
jang terkenal mengenai Vietnam.
Tuan2 dan Rajat tentu mengerti, bahwa ini adalah sesuatu perkembangan
jang amat penting. Satu perkembangan jang mengakibatkan banjak konsekwensi2 untuk masjarakat Maluku Selatan di Negeri Belanda.
Pada tanggal l maart j.b.l. Kabinet R.M.S., Badan Persatuan dan Stuurgroep telah merundingkan bersama-sama persoalan ini.
Rapat ini berpendapat, bahwa penerangan untuk mengadakan tribunaal ini
jang sedikit waktu lagi mau diadakan oleh "Gesellschaft für bedrShte
VSlker", hanja bisa berhasil, bila masjarakat Maluku Selatan di Negeri
Belanda mau membantu dengan sepenuh hati (perlu penerangan2).
Lagi pula maksud usaha ini, memerlukan banjak uang : ongkos2 perdjalanan dan ongkos2 penginapan dari utusan2 luar negeri, penjewaan ruanganl
untuk berapat, dokumentasi d.1.1* Hal inipun perlu satu tenaga dalam
"djabatan jang tetap"(kordinator-sekertaris) untuk Stuurgroep.
Dengan kata lain: projek ini hanja dapat berdjalan dengan lantjarnja,
tepergantung atas sumbangan dari pihak kita bangsa Maluku Selatan sendiri.(tentu kitapun tidak lupa mengeluarkan suara, untuk minta bantuan
dari luar jang ada menaruh minatnja atas perdjuangan kita. Hanja pengharapan kita titik beratnja bukan itu.)
ïïmpamanja: dalam bulan juni ini, utusan2 dari luar negeri berapat di
Negeri Belanda. Bagaimana pengurusannja?
Boleh djadi sedikit keterangan diatas ini, mengenai projek jang akan
dikerdjakan, orang menuntut penerangan jang lebih luas lagi, hal mana
Pusat Pimpinan Badan Persatuan dan Stuurgroep bersedia untuk datang
membuat penerangan2 itu, bila Tuan2 ada memadjukan permintaan2 untuk
maksud tersebut.
Mudah2an Tuan2 dan Rajat, mengambil perhatian penuh terhadap soal ini,
supaja djangan kita dipandang tidak mampuh, dalam membelandjai projek
tersebut, berarti terkandas pula.
Njatakan bahwa kita tidak pernah dilemahkan oleh banjak2 kesukaran
jang kita sudah tempuh, atau lamanja waktu jang kita sudah djalani.
Karena jang terpenting bagl kita ialah: "mentjapai maksud dan tudjuan
kita", jang karnanja kita sudah bersetia hingga kini.
Djangan lupa, tjari perhubungan dengan Pusat Pimpinan kalau perlu.
Achirnja Kami utjapkan Salam dan Hornat, disertai pekik Kebangsaan,
MENA-MURIA
BADAN PERSATUAN (RAJAT MALÏÏKU1 SELATAN)
PUSAT PIMPINAN/PENGURUS HARIAN
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het volgende vernomen:

Op 15 oktober j.l. heeft Ds. METÏARY zich erg positief uitgelaten
over de B.P.P. en de Stuurgroep'en de samenwerking tussen beide
organen.
De dominee staat open voor nieuwe ideeën, die bijvoorbeeld uitgewerkt kunnen worden in een werkgroep.
Ook ten aanzien van het Internationaal Tribunaal ziet hij goede
mogelijkheden. Hij heeft reeds enkele personen gepolst naar hun
bereidheid om in dit kader reizen naar het buitenland te maken.
Zijn gedachten gaan uit naar een groep van 10 6. 15 mensen.
Dit soort zaken interesseren de dominee meer dan een pleno-vergadering van de B.P., waarop een deel van de aanwezigen zit te_
slapen, maar v66r het einde van de vergadering wel bij
de (hoge) reiskosten komt declareren.
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18.2.1981

werd

het volgende vernomen:

Volgens recente uitlatingen van Ds. MÈTIARY

functioneert dfi Stuurgroep niet meer.
Naar de laatste - door de dominee uitgeschreven - vergadering in de
Bazarstraat, waren welgeteld 3 man gekomen.
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