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Verbinding: No.12
29
Doss.170/30.
Onderwerp: Aanbieding petitie aan de Tweede Kamer door een delegatie van
de B.P.R.M.S.
Bijlagen: twee.
Hierbij wordt het volgende medegedeeld:
Op 24 April 19!>3 omstreeks 10.00 uur arriveerden op
het Buitenhof te ' s-G-ravenhage zeven autobussen met Ambonnezen uii- de woonoorden Vught, Schattenberg en V/oerden met
het doel een demonstratie te houden op het Binnenhof en
een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer.
Deze demonstratie was georganiseerd door het bestuur
van de B.P.R.K.5. (Badan Perwakilan Rajat Maluku Selatan),
waartoe VeTgTmning was verleend door de Burgemeester van
1a-Gravenhage.
De stoet, bestaande uitJ150 Ambonnezen, waaronder een
fluitorkeat, een groep die de Mohammedaanse godsdienst belijdt en een groot aantal vrouwen, werd opgesteld op het
Buitenhof nabij de ingang van het Binnenhof. Omstreeks
10.15 uur marcheerde de stoet, goed gedisciplineerd, naar
het Binnenhof en stelde zich op vóór het gebouw van de
Tweede Kamer. Aan het hoofd liepen twee .Ambonnezen met de
Nederlandse en Ambonnese vlag, daarachter een delegatie
van het bestuur van de B.P.R.M.3.
, achter deze groep
het fluitorkest, dat vrcnijke wi~prjes speelde.
3r werden vier spandoeken medegedragen met de opschrij
ten:
"Volk van Nederland smoort Uw geweten niet"
"Christelijk Nederland Doe ons recht!"
"Moslim R.M.S. zoeken recht bij Christelijk Nederland
"iuidmolukse ontheemden zoeicen recht en vrijheid".
De twee Ambonnezen met de Nederlandse en Ambonnese
vlag en de delegatie stelden aich op vóór de ingang der
Tweede Kamer.
Om 10.30 uur speelde het fluitorkest het Nederlandse
en daarna het Ambonneae Volkslied. Om 10.36 uur werd de
uii; vier Ambonnezen bestaande delegatie in het gebouw van
de Tweede Kamer toegelaten om de petitie aan te bieden.
Op het moment, dat de delegatie naar binnen ging
speelde het fluitorkest: "In naam van Oranje doe open de
poort". Na ongeveer 10 minuten verliet de delegatie het ge
bouw der Tweede Banier weder. Kort daarna marcheerde de
stoet naar het Buitenhof. De demonstranten - behalve de
delegatie en het fluitorkest - namen plaats in de autobussen, welke naar het gebouw "Amicitia" aan het 7/esteinde
reden. In genoemd gebouw waren reeds ongeveer 200 Ambonnezen, die niet aan de demonstratie hadden deelgenomen,
aanwezig.
De demonstratie verliep zeer ordelijk. Sr was een gr<
te publieke belangstelling. Tijdens het spelen van het Ambonnese volkslied werd door het talrijke aanwezige publie]
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dezelfde eer "betoond als bij het spelen van het Nederlandse
volkslied, ïijdens de demonstratie werd door het publiek
enige malen geapplaudisaeerd.
Omstreeks 14.00 uur vertrokken de Ambonneaen uit Vught
en Schattenberg met 5 autobussen, naar de bloembolienstreek,
terwijl die uit Woerden de stad te voet bezichtigden.
Van 18.30 uur tot 20.15 uur werd een herdenkingsdienst gehouden in de Rotonde van de Houtrusthallen. Hierbij waren ongeveer 4r?0 Ambonnezen en 100 Nederlanders aanwezig.
He dienst werd geopend door Dr NIKIJULUW uit Rotterdam. Hij verzocht de aanwezigen staande een minuut stilte
in acht te nemen om de in de strijd in de 2uid-Molukicen gevallenen te herdenken. Onmiddellijk daarna werd het Ambonnese volkslied door een l'luitorkest ten gehore gebracht,
dat door de aanwezigen staande werd aangehoord.
In zijn openingsrede zeide Dr NIKIJULUW ongeveer het
volgende:
"Morgen zal het drie jaar geleden zijn, dat de Republiek der £uid-Molukken werd gesticht. Dit ia de derde keei
dat ik de herdenkingsdienst mag inleiden. Het lag in de bedoeling om deze herdenkingsdienst te houden in een kerkgebouw te 's-Gravenhage, doch de Hederlands-Hervormdegemeente
te 's-Gravenhage heeft geweigerd hiervoor een kerkgebouw
ter beschikking te stellen. In de herdenkingsdienst komt
de politiek niet ter sprake, doch de Hederlands-Hervormdegemeente te ' s-G-ravenhage was blijkbaar toch bang voor politieke besmetting. In de Nederlands-Hervormde kerken i»
te 's-Gravenhage is geen plaats voor Ambonnese Hervormde
geloofsgenoten. De oude wond van de kris is weer opengegaan. U kunt het noemen de Javaanse dolk of de G.H.U. zoals U wilt, want enige van onze geloofsgenoten, leden van
de Tweede Kamer (van de G.H.U.), hebben v66r de souvereiniteitaoverdracht gestemd en kort geleden sprak een dier
Kamerleden in de Kamer over "het lanterfanten van de Ambonnezen in Nederland". <5ij zouden de Ambonnezen gaarne
weg hebben naar Indonesië, waarvan het gevolg zou zijn:
"Verdwijnen in concentratiekampen achter prikkeldraad".
Hij dankte zijn Ambonnese broeders en zusters en de 4mbonvrienden voor hun aanwezigheid, waarna hij het woord gaf
aan Ds
uit Buiksloot,
"TJënoemSe pré'dikant had als tekst voor zijn preek gekozen Paalm 126:5 en 6.
In zijn preek kwam geen enkel woord over politiek
voor. De dienst werd opgeluisterd door een Ambonnees
fluitorkest, een gemengd Ambonnees zangkoor en een A^mbonnees mannenkoor,
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A F S C H R I F T

Heden de negende October negentienhonderd vijftig verscheen
voor mij, Meester Constant Hubert Clemens Marie Hartens,
Notaris ter standplaats 's-Gravenhage:
de Heer Meester Karel Thomas Mariajyjn RijcJteSYJirjuail, advocaat, wonende te * s-Gravenhage , Carel van Bylandtlaan 9,
mij, notaris, bekend. ----------------------------------------De comparant verklaarde van zijn vermogen af te zonderen
een bedrag van vijf gulden en hiermede in het leven te roepen
een stichting, welke zal worden beheerst door de navolgende
statuten:------- — -----— — —------------------- — - ---------^•••«••«•"•-••P-—" »^*** *-•"• — — •"•"-" — »-•-»- ^*^ •••«-** JiJT vXJCGJL

X • — ^—"- m-mmrmm^~~• •— — »-•*»•»-•• — — — **-**.*,.-•-,

De Stichting is genaamd "South-Molüccas Office1* en is gevestigd te 's-Gravenhage.------

Zij heeft ten doel het drijven van handel met het gebied der
Repoeblik Maloekoe Selatan, het uitgeven «m verspreiden van
geschriften ten behoeve van de vrijheidsstrijd dier Republiek,
de bekostiging van buitenlandse vertegenwoordigingen en afvaardigingen van de Regering dier Republiek, het verenigen en leiden
van alle zich in het buitenland bevindende personen van ZuidMolukse herkomst, voorts alles wat met voormelde doeleinden rechtstreeks of niet rechtstreeks verband houdt en wat op enigerlei
wijze strekt ter geestelijke en stoffelijke ondersteuning van de
Repoeblik Maloekoe Selatan en van personen van Zuid-Molukse
herkomst.---------------------------------------------------- —
-------------------------- Artikel 3.- --------------------------De geldmiddelen der Stichting bestaan uit opbrengsten van de
door dé Stichting gedreven handel en uitgegeven geschriften,
geregelde en ongeregelde bijdragen van bij de Stichting aangeslotenen, voorts uitgiften,
erfstellingen en legaten.—---------------------------— —---—
-------------------------- Artikel 4 • ---------------------Het Bestuur der Stichting bestaat uit ten minste drie en ten
hoogste vijf personen van Zuid-Molukse herkomst. --------------Deze bestuursleden worden benoemd en ontslagen door of namens
de Regering der Repoeblik Maloekoe Selatan. Zij benoemen uit
hun midden een Voorzitter, een Secretaris en een Fenningmeester.-
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- 2Het Bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de Voorzitter.
Het Bestuur der Stichting benoemt een Directeur als uitvoerend
orgaan, verantwoordelijk aan het Bestuur. De Directeur vertegenwoordigt de Stichting rechtens, binnen de door het Bestuur te
bepalen

grenzen.—————————————————————————————

--Artikel 5.—
—
De Stichting wordt ontbonden bij besluit van de Regering der
Repoeblik Maloekoe Selatan. In dit besluit wordt aangewezen de
personen, die als liquidateur(en) zal (zullen) optreden.
Een batig liquidatie-saldo komt ten goede aan de Repoeblik
Maloekoe Selatan of aan personen van Zuid-Molukse herkomst.——
Artikel 6.
Het Bestuur is bevoegd deze Statuten te wijzigen of aan te
vullen en de voor een goede werking der Stichting nodige reglementen of instructies vast te stellen.
—
Verleden te 's-Gravenhage, ten tijde als in het hoofd dezer
akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de Heren Willem Jansen,
en Martinus Jacobus Schipper, beiden zonder beroep en wonende
te 's-Gravenhage, als getuigen.——
Onmiddellijk na voorlezing is deze minuutakte door de comparant,
de getuigen en mij, notaris, ondertekend.
(Getekend) E.van Rijckevorsel;- W.Jansen;- M.J.SchipperjC .Martens.
Gratis geregistreerd te 's-Gravenhage negen October 1900
vijftigt deel 203, folio 82, nummer 1247f twee bladen, geen
renvooi. De Inspecteur (getekend:) Veen.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.
w.g. C.MARTENS.

A P SC H R I P T
De ondergetekenden:
P.W.Lokollo, ten deze handelende in zijn hoedanigheid van
algemeen gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Regering der
Repoeblik Haloekoe Selatan; en
J.P.Nikijuluw, ten deze handelende in zijn hoedanigheid van
vertegenwoordiger dier Regering:
v e r k l a r e n b ij d e z e :
X. door afzondering van een bedrag van ƒ.5*- in het leven te
"~ roepen de Stichting "South Moluccas Office", met de volgende
Statuten:
Artikel 1.
De Stichting ia genaamd "South-Moluccas-OfJ^ce" en is gevestigd te ' s-Gravenhage.
—
Artikel 2.
Zij heeft ten doel het drijven van handel met het gebied
der Repoeblik Maloekoe Selatan, het uitgeven en verspreiden
van geschriften ten behoeve van de vrijheidsstrijd dier Republiek, de bekostiging van buitenlandse vertegenwoordigingen
en afvaardigingen van de Regering dier Republiek, het verenigen en leiden van alle zich in het buitenland bevindende peraonen van Zuid-Molukse herkomst, voorts alles wat met voormelde doeleinden rechtstreeks of niet rechtstreeks verband
houdt en wat op enigerlei wijze strekt ter geestelijke en
stoffelijke ondersteuning van de Repoeblik Haloekoe Selatan
en van personen van Zuid-Molukse herkomst*
Artikel 3.
De geldmiddelen der Stichting bestaan uit opbrengsten
van de door de Stichting gedreven handel en uitgegeven geschriften, geregelde en ongeregelde bijdragen van bij de
Stichting aangeslotenen, voorts uit giften, erfstellingen
en legaten.
Artikel 4*
Het Bestuur der Stichting bestaat uit ten minste drie en
ten hoogste vijf personen van Zuid-Molukse herkomst* Deze
bestuursleden worden benoemd en ontslagen door of namens de
Regering der Repoeblik Haloekoe Selatan. Zij benoemen uit
hun midden een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester*
Het Bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de Voorzitter.
Het Bestuur der Stichting benoemt een Directeur als uitvoerend orgaan, verantwoordelijk aan het Bestuur. De Directeur vertegenwoordigt de Stichting rechtens, binnen de
door het Bestuur te bepalen grenzen.
Artikel 5*
De Stichting wordt ontbonden bij besluit van de Regering
der Repoeblik Haloekoe Selatan. In dit besluit wordt aangewezen de personn of worden aangewezen de personen, die als
liquidateur(en) zal (zullen) optreden.
Een batig liquidatie-saldo komt ten goede aan de Repoeblik Haloekoe Selatan of aan personen van Zuid-Molukse herkomst.
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Artikel 6.
Het Bestuur is bevoegd deze Statuten te wijzigen of aan
te vullen en de voor een goede werking der Stichting nodige
reglementen of instructies vaat te stellen.
B. door afzondering van een bedrag van ƒ.5.- in het leven te
roepen de Stichting "Press Agency Ambon", met de navolgende
Statuten:
Artikel 1.
De Stichting is genaamd "Press Agency Ambon" en is gevestigd te 's-Gravenhage.
Artikel 2.
Zij heeft ten doel de verspreiding van nieuwsberichten
betreffende de Zuid-Molukken en alles wat daarmede rechtstreeks of niet rechtstreeks verband houdt*
Artikel 3.
De geldmiddelen der Stichting bestaan uit subsidies van
de Stichting "South Moluccas Office", voorts uit giften,
erfstellingen en legaten.
Artikel 4.
Het Bestuur der Stichting is hetzelfde als het Bestuur
der Stichting "South Molucoas Office", terwijl overigens
de artikelen 4y 5 en 6 der Statuten van laatstvermelde
Stichting van overeenkomstige toepassing zijn op de onderhavige Stichting.
In tweevoud ondertekend te 's-Gravenhage,
op 8 September 1950.
w.g. P.W.Lokollo

Nikijuluw

Voormelde handtekeningen zijn in mijn
tegenwoordigheid gesteld en door mij voor
echt erkend.
's-Gravenhage, 8 September 1950.
w.g. K.v.Rijckevorsel.
advocaat.

Huishoudelijk Reglement.
voor de
Stichting "South Moluccas Office",
Artikel 1.
Tegenover derden, dus naar buiten, heeft de Directeur
algemene volmacht van het bestuur om de Stichting rechtens
te vertegenwoordigen. Tegenover het bestuur is echter de
Directeur slechts bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten
of het verrichten van rechtshandelingen, een bedrag van ƒ.250,
niet te boven gaande*
Artikel 2.
Voor het zenden van brieven en telegrammen en het voeren van
besprekingen, de politieke werkzaamheden der Stichting betreffende, behoeft de Directeur de toestemming van het bestuur.
Artikel 3.
Het bestuur wordt tegenover de Directeur vertegenwoordigd
door zijn Voorzitter, die bevoegd is om de algemene volmacht van de Directeur in te trekken, te beperken of te
wijzigen en om aan de Directeur aanwijzingen te geven betreffende de wijze, waarop deze zijn taak moet vervullen.
Artikel 4.
Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per maand, op
welke gewone vergaderingen de Voorzitter en de Directeur
verslag doen van de door hen in het afgelopen tijdvak verrichte werkzaamheden.
Het bestuur benoemt uit zijn midden een tweede Voorzitter
en een derde Voorzitter, die bij ontstentenis van de eerste,
respectievelijk de tweede Voorzitter, de bevoegdheden van
de eerste Voorzitter uitoefenen.
Artikel 5.
Zodra één der bestuursleden zulks verlangt en mededeelt
aan de Directeur zal een buitengewone vergadering van het
bestuur plaatshebben, desnoods binnen uiterlijk 6 uur.
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Een
diende het volgende rapport in.
Het punt van besprekingen, vergaderingen en twistgesprekken onder de
Ambonse leidende personen betreft momenteel het onderwerp: morele herbewapening der hft.l* verblijvende Ambonnezen. feen is gaan inzien, dat het reoreel
der Ambonnezen op zeer laag peil staat, niet alleen onder de kampjeugd, doch
ook onder de leidende figuren. Op één der vergaderingen werd zelfs gewag genaakt van gedragingen ener overspelige dominee. Ofschoon men geneigd is alle
Overheidsmaatregelen onmiddellijk af te keuren, gaan er thans meer en meer
stemmen op, de door de Nederlandse Overheid onlangs afgekondigde maatregelen
ter beteugeling van de "duistere" verdiensten der Ambonnezen (die o.a. bij
de hoeren, etc. clandestien werken) toe te juichen e,i daaraan mee te werken.
Ben enkele stem betreurde het feit, dat de Ambonnezen geen gebruik wensten
te maken van de door de Overheid aangeboden gelegenheid tot omschakeling, e.d.
Het Hoofdbestuur der B.P.R.M.S. schijnt thans de opdrachten van Vig.
NIKIJULUV/ niet meer blindelings te willen uitvoeren. Men eist van hem verantwoording van de door hem gebruikte gelden, voor zover deze door de B.P.R.M.3.
zijn verstrekt. Dit zou weer het ^evolg zijn van het gerucht als zou Vig. NIKIJTJLUtf in Brussel een nogal luxueus leven leiden, en van andere zijde ook
geldbedragen ontvangen.
Op de eerstvolgende vergadering (in deze maand nog) zullen ook LOKOLLO
en Vig. 3IKIJÏÏLW aanwezig zijn, althans zulks zouden zij iri principe hebben
beloofd. Eén der onderwerpen van bespreking aal het hierboven reeds genoemde
onderwerp zijn. Enige Aabonnezen zouden het plan hèboen opgevat de gedachtenis
aan wijlen
te eren. Deze
zou immers tegenstander geweest zijn
van het overbrengen van de Ambonnezen naar Nederland, welke houding hij met
de dood heeft moeten boeten.
zou indertijd hebben voorspeld, dat het
leven in Holland de Ambonnezen geheel zou ontwrichten.
Een misverstand tussen Vig. KIKIJULUW en
, dat ruim 2 weken
heeft geduurd, is thans opgeheven. De oorzaak was de autoritaire, beter gezegd dictatoriale houding, die eerstgenoemde zich zou hebben aangemeten. Vig.
KIKIJULUW zou
hebben verboden doordrukken van de aan hem toegezonden
inlichtingenrapporten aan te houden.
zou hebben aangevoerd, dat deze
onmisbaar waren voor studie.
Zekere Senator in de U.3.A. zou er bij Vig. H1JCIJULUW op hebben aangedrongen eens een begin te maken met de "planning".. "Mi j stelde de vraag hoe
de Ambonnezen zich bij een eventueel herstelde r R.51.3_. £g. re .je ring indachten.
Deze "jglauning" zal eeraTdaags in endere krinj^worden_J2£SjiEiiken. O.a. zou iaën
een lichaam" moe te n vormen, dat z'ich zou moeten wijden aan wat inen noemde:
"Keamanan dan Ketentraman Rajat ïaluku Selaton". (± Ruim een jaar geleden
werd reeds gerapporteerd over de plannen omtrent een politie-leger)•
Een zwak gerucht omtrent en n^a^e naar Geram, in de nabije toekomst
doet de ronde. Er wordt beweerd, dat Vig.ffI KIJU LUW ziöh hiervoor niet beschik^
baar wilde stellen. In dat verband wordt LOKOLLO genoemd als de leider.
Bij de aanvang der vergaderingen der U. N. O. in September a. s. zal
in de U.S. A. terug zijn.

KB, 18 Augustus 1953
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Ambonse aangelegenhe den,

werd vernomen dat de Regering plannen heeft om de CRAMS-leden uit de kampen van het gehele land
af te scheiden van de BPRMS-leden en ze in afzonderlijke kampen onder te brengen. In het kamp Vught werd door CRAMS-leden
aan een relatie medegedeeld dat ze van plan waren, om als de
scheiding voltrokken zou zijn, vanuit de nieuwe kampen naar
Indonesië te vertrekken.
In BPRMS-kringen in Vught rekent men er echter op
dat er CRAMS-leden zullen zijn, die er niets voor voelen om
naar de CRAMS-kampen te moeten verhuizen en om dit te voorkomen zich weder "bij de BPRMS zullen aansluiten.
De BPRMS heeft echter "besloten om geen CRAMS-leden meer aan te
nemen.

KB, 6 October

RAPPORT VM KB
Dn,

MS CAW I
No.:

13.299

Betr. s

E. P* H.M. 3.

Bijl.»

DAT. 1 5 DEC. 1953
BS;I

£?-Z'f:L

Van
werd het volgende vernomen.
Op 17 December a.s. houdt de B.P.R.M.S. in de Bazarstr.15 te
1 s-Gravenhage verkiezingen.
Het zou hier $aan om het kiezen van nieuwe leiders en tevena
het uitbrengen van rapporten.

KB, 15 December 1955-
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Ambonnezen»

werd het volgend© vernomenKaast de p bekende Ambonnese groeperingen in Nederland*
de 9-^- A.T.J:. a. en de P-p-R.!£•-£• » 20u de bekende Ambonnese politieke
leider" Ir LLAMJSA^A met zijn staf - als een overkoepelend lichaam het regeringsbeleid van de R-M-3- ("RSPUELIK MALÜKTJ SSLATAK^l uitmakenIn zijn staf hebben o.a- zitting:

Verder' werd
vernomen» dat
> die werks
zaam is bij het Ministerie van Oorlog> onlangs had medegedeeld> dat hem
hst Kederlanderschap wss ontnomen o_p grond van het feiti dat hij politieke activiteiten had bedreven*
Hij verwacht dan ook binnenkort bij het Ministerie van Oorlog
ontslagen te -wordenDe bekende
van de Stichting "Pro Fatrla" bij
v»'ie
om raad gevraagd heeft> heeft jiijn steun toegezegd om door
middel van de Stichting dit besluit ccf?/laan te Icrijgen-

E* 5 Juni 1954.

tfo. 96 - J J bijlage: êên.
Onderwerp:

4 jtfovember 19

6 NOV. 1954

De "bewoners van het woonoord"Schatteuberg, zijn allen aanhangers
Vctn de B.P,H.M.3. Het is opmerkelijk, dat in het woonoord Schatoenberg ue leden van de kanipraad steeds worden herkozen, terwijl bij
de verkiezingen in vrijwel alle andere woonoorden steeds nieuwe •voordien onbekende - figuren op de voorgrond treden en worden gekozen.

Vernomen werd, dat jftSSTjüRLMö ook door de z.g. kampraad v^n een
der woonoorden te woerden zou zijn uitgenodigd, ooi daar een bazoet
te brengen.
Niet bekend is of WüJSTISïtLliJG aan dez^ uitnociiging gevolg zal geven.
kalender uitgegeDoor de B. P. K. M. S. is ook voor het jaar l 955
ven.
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II o m o r : P*/ 03/ 4212.
F o k o k : Sekitar chabar kepalangan
annk2 Coran ke Indonesia.

Kehadapan

Lampiran

jth.Tuan2 dewan kamp

: 2 (dua).

's Gravenhage, 7 Januari 1955.

dl

Nederland.

Tuan2 jang terhormat,
Tentu 30kali Tuan2 telah mengetahui seditit-dikitnja tentang soHl pada pokok surat ini.
Ada jang raondengarnja molalui penantjar radio dan ada
pula jnng mongenal chabr.r ini didalam surat2 ehnbar,
ïontu telah timbul djuga pertanjafin : P.P./_B.«J*R»M.3t
bikin apa ? " Ja, Puaat Pemimpin bikin apa ???
Pusat Poraimpln BPRMS bikin ini:
"Kami bersjukurkan Tuan, pohon kebenaran itu,
jang telah mengadjak Tuan C .Walrata ini aokarang tolah dengan njata2 mempcrkenalkan warnanja terhadap masjarakat Haluku Selatan, ja,
torhadap proklamasi R.lt.S."
Kami Jalcin, bahva serauanja ini ada djalan Tuhan djuga,
karcna aetjepat-tjepat larinja duata, kebenaran tetap
dapat meng;edjar djuga.
Djalan satu-satunja untuk adakan reaksi torhadap chabar2 ini, itulah bagaikan perkuapulan "NUSA INA" dl
Schattenborg telah djnlnnkan dimana aallnnn dari pada
ronksi itu kami larapirkan sekarang bersana, supnja
Tuan2 turut malura dan torlstiraowa anak2 nuaa ina,
dlmann dari pcida morekn kami senontiaaa raenantikon
barang reaksi supaja dongannja kami sempat rer.ksi
lob.ih land jut.
HnrE.prji kami klranja atas keaktipan tuan2 dewon knmp
flömua anak2 nusa ina didalam woonoord tuan2 dapat berketlngginn dongfm surr.t ini dan selandjutnja tuon2
senpnt beriknn potundjuk2 kapadn mereka itu;
Sudihlnh kiranja Tuon2 raengordjakon ini didnïnn èuatu
urusrji .kilat, Harap sognla daftar ditandn. tnngoni oloh
semüa anggota "NUSA INA",
'- . Teriring 3alr.n dan honaat kami.
.__ ..
x''' •- '•••"".v

A. Iï. Bndnn Perwakilan Rajat Malulcu S o Intro.
Pusnt Pcraimpin/ Pcngurus Hr.rinn.
Ketuc,

^•-^

^X^L
Wakil Penulla,

9 P. l i « a n .

v.ot

Ir» l

8ohatt«nberg, 4 Jnnur.ri 1956.

u .t l.(«cvtu)«
.
teaetla kabarC diaurr.t
•hnbor tt.3 Jon. 1956.

Kehr.dapan
Paduka Tunn2 jong torhoroat
PP/B.P.R.II.S.
Bcvzr'.rotrant 50.
don Haag.
Melalui: Tunn2 Jang terhoraat
Dewon Kp.mp w.o. Schattonborg.
Post: Hooghalan (Dr.)

Dtngan b»rlbu hornat,
Beraam Inl, atas.nama Porkumpulan "KUSA ISA"
dtdalaa vo.9ahatt«nborg, dntnnc kohadapan Pnduka Tuan2
déngan p»nj*aalan komt, torhrdap <?'onr? jArs-'telnh
-" knbnr tt. 3 Januari
torsurat dldaloa boberapa aurr-."t2
1956| Mti^anai Vcopulnngon annk2 Ceron ke Indonesia.
Olehnja. Perkumpulon tersebut, dtdnlara rnpntnja
telah Taotwcjabil sosuntu front, ur.tuk monpadakan reactie
t«rhndap kabar2 ini, jang anngat monjosalknn kami.
Penjeaalan Ini didas^rkrin at as pen--?.kuan kebangkoffli laitu: "SEKALI. PPOOLA1.!AfL-I^. m7AP PROCÏ.A".MIB"
Icarai aonun rao_rinclu p'ilc.^5 h.nnjri ke3ELATAIT jang nicrfid!tn dan dcrdp.nlat,
ö r-p-it ;nnê nr.s->li dl, 3okr.li-•':".
!oh Republilc Inrlonepidudul
Dangan Ini kaai Ip.nrirkf.n ko'i -'apan Piwiuüa
banjaknja dan na«a2njr ':oT:p.ln2 rurri.^h2 ~t;...,tga Itu
turut mongambll pertaiifigunean djnwrb ini.
Sokianloh untuk Padukn Tucn2 e^p'inrr. ir.alum,
Kaadpun berharap kiranja ntns ko-jidjr.!tcii:V "
Paduka Tuan2 aomua, Poner-kuan ftr.n '.«ïj.-i.-v'L'1'.n tar,i •
Suaa Ina dalam wo.Schattonborg ini dipn.^ fiii^rit"'f
dan dikabarkan kepada Ana!c2 l^USA I!rA sc,niar;o, • r„n
kepada dunia Inl chususnjn.
Untuk kotchui,
Mrta vurat t «b.
dtkinB langmmg.
8«tattenb«re,5/1-1956.
Dtwin Caop,
tt«.

An. Badan Pcngui'u:; ü:rk.Ni('5?A TlïA,
ttd. Ketua: S.Saliotapv.
Ketua ( i f e ï ' '
Penjurat: Il.git^.w'r.nj.
Pombrmtu: C

's Gravonhage, 7 Januari 1956,
Untuk onllnan jnng samn bunji.
Wakil Ponulin,

:-

i n an

3 JT,

>

>irnn drjl surr.t tt.^/l-SjS, Nr., l/U.
n"'
. ^r^
Jf&j3l2-jdwrt-r„nnk2 HUSA INA (CEP AH) jong bordicun di wo.Schnttonb«r(
'
jnn^ aotudjul denfftui aura-t tt,4 Jnnuöri 1956 Mr. t 1/U.>
___ >.'-.
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'9 Gmvcnhnge, 7 Januari 1956.
Untuk ar.linon jong, saoa bunji.

«akil PonuliB, >f?>7^-T- -r-.
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, DAT. - 7 JUN11956

Bijl.: één
Betr.: B.P.R.M.S.
Ontvangen van een relatie afschrift van het exploot door J~~
de B.P.R.M.S., uitgebracht tegen de Minister van Maatschappelijk
Werk, waarin wordt verklaard, dat de B.P.R.M.S. de op 13 mei j.l.
in werking getreden "uitkeringsregeling Ambonnezen" onverbindend
acht en zich voorbehoudt de nodige rechtsmaatregelen te nemen of
proefgedingen aanhangig te maken.
6-6-1956.

' .t'.'JK,.'Ai\.llAM RAJAf .V'ALlhvU !• jiiAl 'U\
• Baz ars tr aars 50, - Telefoon S 1700-325^56.

A f s c h r- i f t
Heden den
Kei 1900 zes en vijftig ten verzoeke van de
Bad.au .Per^akilan Bajat I-.-ialuku feelatan, geve a t i..;, d te '?--C-ravenhage
aan. de Bazarstraat no 5'-heb ik
A A M
de Sto.at der Nederlanden (Ministerie voor Maatschappelijk Werk),
.^evc-ïitifjd te 's-Gravenha^e, aldaar sijn exploit doende, sprekende :.ieo en afschrift dezes latende aan de Me.lhoo.'.^chtoare Heer
Procureur Generarl bij ae Ko&e Saod der üederlr-aden ::e
's-.-ravenhage in persoon te zijnen parkette

M ET. A A N .2 E G G I N 5
d£b 'do bij requirante aangesloten Zuid-Xolukse Cud-."Mv.I.L.
militairen, die met hun ^zinnen in Nederland verblijven, nog
steeds niet zijn ontslagen uit hun K,ïl.i.L.-dienstverband;
dat iraners in art, -'4-4 v s n de Re i e J. in;;, landstrijcikrachten(Stbl. J 570; is bepaald; "De op de'Jag v6or de .youvereiniteit3overdracht geldende bijicndere voorziciiinjien t- elke worden
toegepast bij het varia ten van de Kilitnire die.urst, vori'^n uitgevoerd" .
dat de op de Zuid-?.ioluk.-,9 oud-K.?ï. l".L. rjiliuaire--, toepasselijke "bijzondere voorziening" i." -Ie Altenene Order 1935 no.ll,
welke voorziening dus door de Uedsrlar.d.'ïo He^orinü behoort te
worden uitgevoerd;
dciu krachtens art. 11. ondov c vsn deze Al ^e.-aene Order 1935
de oud-K.N. I.L. rcilitairsn slechts konden en mochten. \;crden ontslagen, nadat zij souden aijii afgevloeid ter plao.tse Dlwaar zij
zich willen vestigen binne;: hj7 gebied •'Jcv^. hè: voorraali^e
Kederlands-Indie ;
dat de Zuid-Molukse o u.i-K. N. T.L. nil ^ J'~n.i r ca als ;olaats van
vesci;-.ina voor de ovsrva.';. VS.P •'•- ?^ot.bliek Indonesia D.: het gebind van de Hepubliek ivla. uku Sei^an ,. dus vo'c'r 'epts^joer 1950,
als plaats v?,n vestiging de Zuid-gelukken en d,.aiv.Li, bij
deurv/aardersexploit van <- Tsce^.Tar 1950, het vrije, no,; niet
door Indonesische troepnu beset of beheerst, gebied der'ZuidMolukken ofwel Hieuw-Guinea hebben gekozen;
dat de Nederlandse Rege'rir-g oe Zuid-j'ïolukse oud-.A.r. I.L.
Militairen tot dusverre niet naar het vrije gebied der Zuid?ïolukken of naar Nieuw-Guinee heeft willen afvloeien, doch,nadat de Nederlandse Re^er:' ng hen naar het door Indonesische
troepen bezet of beheerst gebied wilde afvloeien en de
Nederlandse rechter haar dit verbood (zie Nederlcnd.se Jurisprudentie 1951 no.217) -, hen ais tijdelijke IC,L. militairen '
heeft bevolen om met hun gezinnen noar Sederland scheer) te
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gaan, alwaar hun onmiddellijk de K.L.-status werd ontnomen,
zonder dat overigens hun door voormeld art. 4^'- der I^er.elin^
landstrijdkrachten gewaarborgde sociale rechtspositie v:erd
aangetast;
dat de Zuid-Molukse cud-K.N.I.L. militairen dus weliswaar,
tengevolge van de opheffing van het K.M.I.L. .per 25 Juli 1950,
hun militaire K.K.I.L.-status hebben verloren, doei- hun rechten uit het K.ü.I.L. dienstverband ten volle hebben behouden,
zodst zij gerechtigd zijn tot de hun volgens de T;.ÏI,I.L.
dienstv^orwaarden toekomende bezoldigingen en toelagen;
dat de bij requirante aangesloten Zuid-Lolukse oudK.N.I.L.-militairen zich dan ook steeds tegenover de Nederlandse Regering hebben beschouwd als "militairen op we^ naar
huis" en hun verzor^in^ in Nederland nooit anders hehhen beschouwd dan als het voldoen aan de verplichtingen, die de
Staat der Nederlanden jegens hen heeft uii; hoofde van de door
voormeld art. 44 der Regeling landstrijdkrachten gev/aarborgde
K, Tï. I. L. dienstvoorwaarden;
dat de voldoening aan de rechten en aanspreken, die de
Zuid-Molukse oud-K. N. I. L.-militairen hebben ing e vol--, e de op
26 December 1949 geldende regelingen daarenboven no:~ eens
uitdrukkelijk is gegarandeerd door de Staat der Nederlanden
krachtens art. 2 lid l onder a van de Garantiezet j-'dlitairen
K.J-'.I.L. (Stsbl.1951 no., 239);
dat de op 13 Mei 1956 in werking getreden "Uitkeringsregeling Ambonezen" inbreuk maakt op on in strijd is met da rechtspositie der Zuid-Pioluicse oud-K.N.I.L. militairen, doordr.t deze
reyeline, geen enkele uitkering meer toekent aan hen, die zich
nieü bij de arbeidsbeurs laten inschrijven en aan andere, vereisten of formaliteiten voldoen;
dat de algemene vertegenwoordiger ven de Republiek Maluku
Selt-;tan, dr.J.F.Nikijuluw te Rotterdam dan ook terecht aich
bij schrijven van 25 April 1956 heeft gewend tot de MinisterPresident van het Koninkrijk der Nederlanden, Dr..'. Drees,
ender meer met het verzoek de "Uitkeringsregeling Anbonezen"
te willen o]^schorten, bij welk verzoek requirante ..zich aansluit;
dat de verzorging der Zuid-'.iolukse oud-ir.l^.I.L. .militairen
geen zaak is van maatschappelijk werk, arbeidsbemiddeling of
werkloosheidsuitkeringen, doch slechts het voldoen aan verplichtingen uit het door voorr.:eld. art. 44 der Re«;elinv-, lanclstrijd-.
krachten gewaarborgde K.N.I.L.-dienstverband, terwijl de
Nederlandse Regering volkomen bevoegd is om saia de ZrUid-.".:.clakse
oud-r,IJ.I,L. militairen de na hun aankomst in Nederland ontnomen I'.L.-status aan hen. terug te geven en hen weer .militaire
dienst in Nederland of in Nieuw-Guinea te doe;n verrichten;
dat de Zuid-Molukse oud-K.N.I.L. militairen volkomen bereid zijn om zelf voor hun vrouwen en kinderen te zorgen, zoals '
zij dit vroeger steeds hobben gedaan, doch zi; het vrin.

3kend achten deze zelfverzorging te mogen verrichten met het
geld of de verstrekkingen in natura waarop zij als niet-ontslagen
oud-Iv.B'.I.L. militairen recht hebben en voor welke prestaties
de Nederlandse Regering hen militaire dienst raag ^ten verrichten,
K E. K N I..S

G E G E V S N

dat zij de op 13 Mei 1956 in werking getreden "Uitkeringsregeling Ambonezen" onverbindend acht, en zich voorbehoudt om de te
dezer zake nodige rechtsmaatregelen te nemen of proefnemingen
aanhangig te maken.-

's-GRAVElïïIAGE, 16 mei 1956
Voor eensluidend afschrift;
De/'2o Secretaris,

J.ÏUTJUJSEJA
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: 281*7

Betreft: Ambonese aangelegenheden.

werd op 1.9*60 het volgende Temenen.
Onder de Ambonezen in de woonoorden zou heel weinig belangstelling
bestaan on naar &atanga te gaan.
Intussen zou MANUSAMA hebben uitgelaten, dat de aan Katanga aangeboden mititaire hulp niet zou bestaan uit het zenden van "vrijwilligers", maar van een groep 'door beo - MANUSAMA - aan te wijzen Ambonezen*
Naar verluidt zou de "gea*rale staf" vaa- de R.M.S. in Nederland,
bestaande uit de Ambonezen
»•.,..
en
, reeds
geruime tijd lijsten gereed hebben van die Ambonezen, die voor soortgelijke opdrachten in aanmerking komen. Een weigering om aan een dergelijke opdracht gehoor te geven zou door de R.M.S.-leiding in Nederland als "dienst-weigering" worden beschouwd.
Dat de Ambonezen deze zienswijze van MANUSAMA bepaald niet eensgezind delen, kan blijken uit een uitlating van de voorzitter van de
C.R.A.U.S*,
, dat naar zijn mening MANUSAMA met zijn aanbod aan
Katanga de aandacht van de Ambonezen in Nederland heeft willen afleiden van eigen moeilijkheden in interne verdeeldheid. In dit opzicht aldus
- past MANUSAMA dezelfde politiek toe als SUKARNO in Indonesië*
12.9*60.

RAJAg MAHJKU

vaalxace
Nummer
Onderworp

: PR/01/8652.
,
: Nationaliteitsaanduiding.
: G e n o.

^s-GRAVMlIAGE, 11 novomber 195<

^ J.M.A.H.EUN8
Plein 23.
te
'.s-GRAVBNHAGE

Excellentie,
Met teleurstelling hebben v/ij kennisgenomen van de door
Uwer Excellentie in de Tweede Kamer op vragen van Mejuffrouw
ten Broecke Hoekstra in zake de nationaliteitsaanduiding in de
bevolkingsregisters van de hier te lande vertoevende Ambonezen
(Zuid Molukkers) afgelegde verklaring.
Met betrekking tot genoemde verklaring menen wij het volgende te moeten aantekenen.
Het rapport over de Ambonezen in Nederland, welk rapport
is samengesteld door een commissie, ingesteld bij besluit van de
Minister van Maatschappelijk Werk van 24 september 1957 No.U
2598, stelt ondubbelzinnig op bladzijde 16 het volgende:
"De in Nederland verblijvende Ambonezen bezitten, gelijk gezegd,
"krachtens de overeenkomst betreffende de toescheiding van
tt sta at sburge r s het Indonesische staatsburgerschap, Slechts een
"minderheid is echter bereid deze status te erkennen en een
"Indonesisch paspoort aan te vragen,"
Het laat zich begrijpen, dat het standpunt van de meerderheid van de Ambonezen in deze ook geldt t. a. v. de nationaliteitsaanduiding,
Het bevreemdt ons mitsdien dat Uwe Regering blijkens Haar
bovengenoemde verklaring onbekendheid voorwendt ten aanzien van
de vraag, welk standpunt de Ambonezen in meerderheid in deze innemen.
Het komt ons voor, dat bedoeld standpunt mitsdien wel een
punt van overweging vormt voor de verandering van de nationalitöitsaanduiding in de bevolkingsregisters, temeer waar het hier
niet betreft een kwestie van politieke erkenning van de ZuidMolukse nationaliteit, doch een administratieve handeling, welke
rekening houdt met de gevoelens van de reaeds ruim 8 jaren hier
te lande vertoevende Ambonezen, die bij herhaling en met nadruk
kenbaar hebben gemaakt, dat zij beschouwd en behandeld v;illen
worden als onderdanen van de naar Nederlands recht bestaande
republiek der Zuid-ilolukken en die zich derhalve gegriefd voe- .
len door het fe.it, dat hun blijvend oen door hen verworpen nationaliteit o. n. nationaliteitsa~nduiding wordt opgedrongen.
Veroorloof ons tenslotte op te merken, dat en voor Indonesië - die imners aan o. rn.de t/et Souvereiniteitsoverdracht
geen waarde meer toekent en overigens geen belangstelling kan
koesteren voor de hier te lande vertoevende Ambonezen(Zuid-llolukkers) -, en voor Nederland - aan wie bovengenoemde commissie
appelleer t, d at zij de Ambonezen het gevoel moet geven, dat zij
In Nederland welkom zijn en dat zij bereid moet zijn de eigen
aard van dit volk te erkennen en te eerbiedigen - aan wijziging
van meergenoemde nationaliteisaanduiding generlei politieke
oQnsequenties verbonden zijn.
Redenen

Redenen, wöarom wij ons tot U wenden met eetfeie41j Ver-»
zeek f deze aangelegenheid opnieuw in beschouwing- ta doen n*nen
en het daarheen te leiden, dat de aanduiding van enze nationaliteit in de bevolkingsregisters geschiedt mat erkenning en
eerbiediging van onze gevoelens.
Na .De BADAN PER1/AKH.M ILAJAT MAIUKV SBXAfAlf,
Het Hoofdbestuur»
De Voorzitter,

J.MATAUSEJA,

Afschrift dezes verleend aan:
de Minister van Justitie.
de Minister van Binnelandse Zaken,
het Hoofd van de Politieke Missie R.M.S.
het Tweede Kamerlid Mej .llr.J.J.Th.ten Broecke Hoekstra.

RAPPORT VAN K/CE.
No.

: 3564

Betreft : Memorandum van de B.P.E.M.3.
Het Hoofdbestuur van de ±5.P.R.M.S. diende op een Conferentie
welke op 3 oktober 1961 werd gehouden met een commissie van
2e Kamerleden, een memorandum in, betrekking hebbend op de
noden en verlangens van de h.t.l. verblijvende Ambonezen.
Bedoelde commissie zou een vaste Kamercommissie zijn onder
leiding van mevrouw HLfiüMA-MEILINK.
Aan de besprekingen werd deelgenomen door 10 Kamerleden resp.
genaand VAN LIEDDEN, üCHEPS, FRANSSEN, LAAIT, VAN NIBROP, VAN
BEHNEKOM, Mej. TEN BRÜEKE-HÜEK3TRA, Me j. KÜK, Z.WANNIKEN en
VAN BRIBL. Mede aanwezig waren twee griffiers resp. genaamd
en
Een copie van het memorandum is hier bijgevoegd.

3.1.62

,->

Geacht College,

•'

(fXy>?*}

Het Hoofdbestuur B.P.RtM.S., de grootste Ambonese belangen-organisatle,
gevestigd Bazp.rfetraat 50 te Den Haag, heeft onder betuiging van haar grote
erkentelijkheid 'hier de gelegenheid te hebben het probleem van de Ambonezen
hier te lande voor u neer te leggen, de eer u het volgende mede te delen.
Tien jaar leven de Ambonezen in Nederland P Tien jaar lang was er aen
beleid van de Minister van Maatschappelijk Vlerk (middels het medium C.A.Z.)
dat in de loop van de tijd nuanceerde al nar„r gelang het begrip tijdelijkheid werd geïnterpreteerd.
Dat de samenwerking tussen het C.A.Z- en het Hoofdbestuur niet altijd
;even aangenaam is geweest* .vindt zijn reden in ivei*èchillÈnde oorzaken, waarbij men 'dikwijls de oorzaken niet voldoende onderkent.
Vooral de hoofdoorzaak, namelijk het politieke: aspect, dat voor de Ambc-nezen de achtergrond vormde en nog vormt .in hun denken, in het vartalen
van bepaalde bedoelingen van de Nederlandse regering welke zij monen te
zien in maatregelen van de Minister van Kar.tschappelijk Werk is een factor
die vanNederlandse zijde heel dikwijls wordt genogferd.
Daar -deze factor voor de Aabbnt-se. wereld nog steeds de belangrijkste ia,
is reden" waarom in dit betoog dit als óerste onderworp wordt «ünfosneden.
Het blijft een pnlochenbaftr feit, dat de Ambonezen naar Nederland kwamen tengevolge van politieke verwikkelingun, welke ontstonden na do souyereiniteitsoverdracht, welke hanr.grond vond in de R.T.C.-overeenkomst van
Nederland enerzijds en R.I.S. anderzijds.
Nu deze accoorden eenzijdig werden opgezegd, blijft Nederland nog steeds
ter andere zijde staan' met deze b<jpïilingen in zijn hand.
Tot op heden is men niet vorder gekomen in de erkenning van het recht
.an zelfbeschikking voor de proclamatie van een zelfstandige Molukse Hepuhliek hooïifel darir_toe alle grond t?n gelegenheid aanwezig was.
De Ambonezen zijn in de interpretatie van de Nederlandse wet vreemdelingen. Daar ga.an zij ook volkomen mee accoord maar deze toestand geeft metoen -innloiding tot verschillende misvattingen in het contact tussen de: Ambonezen en de overheid voor zover zij zich bemoeit mot de zorg voor déze-Ambonezen.
::
Tal van maatregelen werden genomen, waarbij duidelijk is dat er voor de
vreemdeling Ambonees meer plichten zijn dan rechten, dp.t wil zeggen dat er
te weinig aandacht werd besteed arm de rechten die zij hebben ten aanzien van
hun eigen idealen, taal, godsdienst on cultuur.
Dit komt tot uiting in het bulöid dat gevoerd wordt in do volgende sectoren: sociaal sector, onderwijs, huisvesting, recreatie, medische verzorging
enz.
Het ondervolgende moge u ter illustratie worden aangeboden:
Zoals u allen bekend is werden de Ambonezen bij aankomst gehuisvest ia
barakken-kampen, waarvan de bouw dateert uit de Duitse bezetting of in dia,
welke na de bezetting zijn gebouwd ten behoeve van de D.U.W.-arbeiders,
metste kampen verkeren in du loop der tijden in oen zodanige deplorabele
vuestand, dat je ze kunt vergelijken met krotten. Op ons herhaald aandringen
hebben hier en daar weliswaar verbetering of sanering pln-rrts gevonden en
zelfs werden in 1958-1959 drio splinternieuwe woonoorden uit do grond gestampt, doch de overige verkeren heden ten dage nog in die slechte omstandigheden.
In de loop dar tijden hebben wij bij elk gesprek met het C.A.Z. aangedrongen
on de kampen te verbeteren en te handhaven. Enigti jaren terug heeft deze
functionaris ons kenbaar gemaakt, dat in verband mot het feit, dat de regering vrxn mening is, dat ons verblijf h.t.l. van lange duur is en dientengevolge nf moet zien van de bouw van nieuwe kampen. Vr.nv;öge onze bezwaren tegen
hot wonen tussen de Nederlandse gemeenschap Vtirklp.r.rde de G.A.Z. zich bereid
om bij de Regering een tussenvorm ."..->.n te bevolen in de vorm van "gesloten
woonwijken" een creatie, welke in dit land vreemd is, doch die in het voornwlig ï'ederlands-Indië als algemeen wordt aanvaard.
Hoewel wij principieel tegen het stichten van woonwijken zijn en graag zien,
dat de woonstructaur in de vorm vr.n kampen (woonoorden) bestendigd willen
zien, beseffen wij ook, dat het gemis aan een normaal woongenot, welke in de
metste kampen heerst, niest l.o.nger kan wordtn gecontinueerd, hebben wij ons min
of moer verzoend met de gedachte t drit wij hierdoor verbetering van het woongonot van onze mensen kunnen bereiken on ook omdat er aanvankelijk van uitgegaan is, dat de structuur en do inetellingun, zoals deze in de woonoorden
bestaan ook gehnndha-afd blijven.
Ook met betrekking tot de grootte v^.n dL- woonwijken hobben wij ons altijd op
het standpunt gesteld, dat deze niet versplinterd worden in kleine woonwijken
van een tiental woningen of jnind.-:r. Dit verlangon is gegrond op het ffeit, dat
er in kleine woonwijken geen kerkgebouw kan worden gebouwd, waarin wij onze
eigen godsdienstoefeningen kunnen leiden en bijwonen-
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• l-Daarnaast heeft 0-011 grote woonwijk het voordeel- om waar ••4iff on noodznlccMJk een eigen school (kleuterschool en Jo eerste drie iMVJaron van du L.S)
t« -kunnen stichten, war.r leerkrachten kur.uon worden aaafftfokkon, die Indieche ervaring hèb L. on en het Ambonse kind - althans v»«» 4« «trste drie jaren - geholpen .kan worden zich langzamerhand met behuif VM Kaleis vertrouwd te maken met het Nederlands en zodoende later zi«ta*lf te oefenen
in het Nederlands te denken en zich' in die taal uit t* 4*vkbc».
Eva ander verlangen van ons is nl. om ook in de woonwijk»» 4e bestuursvorm,
«oalfi die tot nog toe in de woonoorden gangbaar ia, t« ••altinUareu. Deze wrm,
welke destijds door de overheid is ingesteld onder de &M& van kampraden ia
'bij de invoering van de zelfzorg in die zin veranderd, 4f)t de opgezatenen
Vi\n een kamp het recht hebben om een college uit huo aiddtjt te kiezen van
e «n of meer personen, al naar gelang van da grootte van e M kaap, aan te
wijzen,die de verbinding moet vormen tussen beheerder (inspecteur en de kampopgezeten voor wiens diensten de overheid huu honoreert ia de vorm van een
vergoeding (uitkering) als de andere niot-wcrkende landgenoten en een toelage van f.15.- per week.
Voorlopig blijven deze faciliteiten nog bestaan, doch de Commissaris van
Ambonezenzorg heeft wel te kennen gegeven, dat deze vor« niet gfchnndhr.afd
kan worden. Zijn gedachten gaan uit naar het tijdstip, waarop do door de
commissie Verwey-Jonker gedane voorstellen iaat betreksing tot de realisatie
van uitbetaling van pensioen-vervangende uitkering aan die Ambonezen, Oi'.
vanwege hun diensttijd bij hot voormalig KNIL recht kunnen doen geldon op
.
pensioen, om deze faciliteit in te trekken. Bij is voorts van mening, 1.1,-1
.
deze functie, die door hem wordt aangemerkt .".Is ean functie ten behoeve v.v.n
d« eigen gemeenschap, niet door de regering kan worden gehonoreerd. We] is
fcij bereid om tegemoet te koeien bij wijze vnn overgangstijd die functie i*
honoreren doch hot liefst ziet hij gr,arne, dat voor die functie iemand
wordt aangewezen die een pensioen-vervrmgunde uitkering geniet en die in
sijn vrije tijd m,?.nr iets moet opofferen voor de gemeenschap.
In dit opzicht kunnen wij het niet eens zijn, daar wij moeilijk van icnr.nd
kunnen eisen om zijn vrije tijd op te offeren ten behoeve van de gemeenschap.
zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen.
Bovendien valt het niet te lochenen, dat dit werk niet alleen ten behoeve
van de gemeenschap (Zuid-Molukse) is, doch veeleer hebben deze functionariseen bewezen, dr,t Bij een onmisbare schakel zijn en blijven tusaen de knapopgezetenen en de overheid. Ook in de toekomst zal deze functio onmisbaar
zijn en wij zullen het betreuren als de ovurhöid de faciliteit van deze
functionaris zal intrekken.
Een ander bezwaar met betrekking tot de gang van woonoord nnar woonwijk is
n,l. het opheffen van het kamp Schnttenborg. uit kamp dateert, zoals u bckond is uit de tijd v.in de Duitse bezetting.
Enige jaren geleden wsrd eon plan ontworpen om dit kamp af te breken en op
diezelfde plaats woningen op te zetten in att-en. Volgens verklaring van de
O.A.Z. kon dit plan niet ten uitvoor worden gebracht, daar de Provinciale
Staten van Drente bezwaren heeft tegen het bouwen van permanente woningen
op die plaats, welke als recreatie-gebied wordt beschouwd. Aannemende, dr.t
dit zo is dan vragen wij ons af waarom tle Provinciale Staten niet ei-.-raer
aan het Ministerie van Maatschappelijk Work kenbaar heeft gemaakt, d.-'.t h&t
kamp Schattonborg zo vlug mogelijk moet verdwijnen lang v66r de regerinr;
haar beleid t.a.v. de huisvesting vp.n Ambonezen omboog van kamp naar woonwijk. In die tussentijd/is het terrein onttrokken aan het doel, waarvour
het bestemd is. D.-arnap.st zien wij in de- Daging om Schattenberg op te heffen een poging om een van onze homogene i-napen op te heffen waar nic-t r.l-leen een goede leiding bestaat, doch w.iar bovendien ean complete klpMt"!-?:-'en een volledige lagere school .".anwezig sijn.(zie ook hetgeen If.tcr uot batrekking tot het kfjap Schattenberg en over het onderwijs naar vorun 2.-.1
worden gebracht).
T^zijn er minstens 10 jaren verlopen en al dien tijd
Een ander bezwaar tegen de gang naar woonwijk is n.l. ook het volgende.
Aan de hand van besprekingen met do betrokken gemeentebesturen maakt de
C.A.Z. een plan op en werd er van tevoren bepaald welk ar.ntal woningen op
een terrein zou komen. Van tevoren is du.; bekend, dat die woonwijk uit zoveel woningen bestn-it. Wat doet de C.A.Z. nu?
Nadat de bouw een aanvang heeft genomen opent de C.A.Z. na overleg met de
gtbaente de mogelijkheid om een bepaald ,"..--.ntal van die geprojecteerde woningen aan de ggeo«=!r4-A r-.f te stoten ou in plaats van dl* woningen en in
ruil daarvoor over een bepar.ld aantal jaren hetzelfde aantal en wel verspreid over de gehele semeente terug te krijgen om onze nonaen te kunnen
hul>v»t«n.
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Daarnaast heeft c-on grote iponwijk het voordcel om waar nodig en noodzakeHjjk een eigen school (kleuterschool an du Dorste dria leerjaren van de 1.3}
te kunnen stichtun, waar leerkrachten kumi&n worden aangetrokken, die Indieche ervaring hebben en het 'Ambpnsö kind - althans voor de ee.retu drie jap»n - geholpen kan worden sicïi langzamerhand met behulp van Maleis vertrouwd te maken met hot Nederlands on zodounde later zichzelf te oefenen
in het Nedarlando te denken en zich in die taal uit te drukken.
S«n ander verlangen van ons is nl. om ook in de woonwijken de bestuursvorm,
aoala dio tot nog toe in de woonoorden gangfc.-iar is, tu continueren. Do9«' vcrrra,
«alk e destijds door de overheid is ingesteld onder de naam v r. u kampradon ia
bij de invoering van de zelfzorg in dio zin veranderd, dnt de opgezetonea
rnn een kamp het recht hebben om een college uit hun midden to kiezon vr.n
a»n of meer personen, al naar gelang van de grootte van één kamp, aan ta
wijzen,die de verbinding moet vormen tussen beheerder (inspecteur en da
fcsrapopgezeten voor wiens diensten de overheid hun honoreert in de vorm van oen
vergoeding (uitkering) als. de andere nict-wc-rkende landgenoten en een toelage van f.!5«- per week.
Voorlopig blijven deze faciliteiten nog bestaan, doch de Coaiiiösaria van
•
Ambonezenzorg heeft wel ti= kennen gegeven, lat rieze vorm niet gt-h»ntihfiftfd
kan worden. Zijn gedachten gaan uit naar hoc tijdstip, waarop do 4oor de
coBBBissie Verwey-Jonker gedane voorstellen me-b bütrc-fcKing tot do realisatie
vexn uitbetaling van pensioen-vervangende uitkering aan die Ambonezen, die
vanwege hun diensttijd bij het voormalig KNIL recht kunnen doen gelden op
pensioen, om deze. faciliteit i'n te trekken. liij is voorts van mening, d&t
deze functie, die door hem wordt aangemerkt :;.ls een functie ten behoeve van
de eigen gemeenschap, niet door de regering kan worden gehonoreerd. Wel ia
bij bereid o«a tegemoet te komen bij wijze van overgangstijd die functie te
honoreren doch hut liefst ziet hij gaarne, dr;.t voor die functie iumnnd
wordt r.anfi'ewezün rJio. e&n pensioen-vervnrijcauo uitkering genist en die in
'zijn vrije tijd m-nr iets moet opofferen voor ,lc- gemeenschap.
.
In dit opzicht kunnen wij het niet eens zijn, dnr.r wij moeilijk van ieaand
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zonder dnarvoor enige vergoeding te ontvangen.
I
Bovendien valt het niet te lochenen, dat dit werk niet .".Hoon ten behoeve
|
van de gemeenschap (Zuid-Molukse) ie, doch Veeleer hebbon. des o functionatisi!
een bevfezen, dr^t zij een onmisbare schakel zijn on blijven tur.sor! de krjnp^
opgezetenen en de overheid. Ook in de toekomst aal deaü functie onsiir.t,; rj'
ij
zijn en Wij zullen fret betreuren als de overheid du ff;cilituit vr-in rloao
:)
functionaris zal intrekken.
'.
Een ander bezwr-.r.r met betrekking tot ac gang v'ui woonoord na-r woonwijk, ie
n.l. het opheffen ven het kamp Schattenbc-rg. Dit kamp dateert, aoalfi u hokc-nd is uit de tijd v.in de Duitse bozetting.
• j.
Enige jp.ren geleden werd een plan ontworpen on dit kaïap af to breken en op
j
diezelfde plaats woningen op te setten in atc-^n. Volgens verklaring ve.n do
C.A.2. kon dit plan niet ten uitvoer word on Bxbr?iclit, d::'..?.r do Provinciale
Staten van Drente bezwaren heeft tegtn hut bouwen van permanente woningen
l
op die plaats, welke c.ls recroatie-gebievi worJt beschouwd. Aannemende, df.t
dit zo is dan vragen wij ons p.f waaxoja (ia Trovincinle St-ten niet eerder
•
aan hot Ministerie van ffr.atachappelijk Wüi'k kÉiibar.r heeft gemaakt, d,?.t het
knmp Schattonborg zo vlug mogelijk moc-t verdwijnen lang voer de regering
j
haar beleid t.a.v. de huisvesting vp,n Ambonezen omboog van kamp nanr wooni
wijk. In die tussantijdTis het terrein onttrokken aan het doel, waarvoor
het bestemd is. Daarnaast zien wij in du poging om Schattenberg op te hef'
fen een poging om oen van onze homogone kampen op tts heffen waar niet alleen een goede leiding bestaat, öoch waar bovendien een conplete kleuters^br,--'
c:n een volledige lagere school nanwezig aijn.(aie ook hetgeen later net betrekking tot het kamp Schattonb'jrg en over hot onderwijs naar voren zal
worden gebracht).
7*"zijn er ninstens 10 jarun verlopen en al dien tijd
jEen ander bezwaar tegen de gang nav.r woonwijk ia n.l. ook het volgende.
t
Aan de hand van besprekingen met de butrokken ja.ic-entebesturen maakt de
ji
C.A.Z. een plan op en werd er van tevoran bepaald welk aantal woningen op
jj
een terrein zou itomen. Van tevoren is dus bekond, dat dio woonwijk uit zoii'
veel woningen bo. taat. Wat doet de O.A./,, auï
ji
Nadat de bouw et-.-i ".anvang henft gonoHën .i,,nt; <l3 C.A.Z. na overleg üiot deji
gemeente de mog&Jijkheid om een bepaald -.iit.-.! van die geprojecteerde: vajj
ningen aan de ggoT^ -nt--> af te stoten om in i I-L ta van dia woningen en in
!;
ruil daarvoor ov^r eon bepaald aantal j.-.i^a h..-t-?.«lfde aantal en wel verspreid over de gehele gemeente terug te L.'. J;', \,_i on onze meneen te kunnen
huisvesten»
:• ' l ec-n vreemde

Wel een vreemde manipulatie , welke al gauw het wantrouwen wekt, dat hij
bewust ons in da richting wil vooren naar een nssimilatieproces. Deze handelwijze heeft hij verricht bij de woonwijken in Tiel en ook heeft hij
deze poging willen doen bij de woonwijk in Moordrecht.
Als
rfdt-n van zijn handeling gaf hij op dat er onder ons mensen zijn
die niet meer tuusun de gemeenschap willen wonen doch liefst togen of in
de buurt van oen woonwijk, wnar Bij nog altijd kunnen terugvallen. voor het
vervullen van hun ^odödienstplichten enz.
Wij vragen ons r. f of het aantal van zulke mensen zodanig hoog is, dat hij
zijn handeling wettigt om een gedeelte v .in een geprojecteerde woonwijk af
te stoten aan de genaente om al direct aan de behoefte van woningzoekende
Nederlandse gezinnen te voorzien .
hut de woonwijk Moordrecht (l4o woningen) heeft hij ook oorspronkelijk
willen proberen door 4o woningon te onttrekken aan de bestemming en aan
de gemeente v.-illeu afstaan. Door ons verzet ie hij van dat plan afgestapt,
doch veeleer i« hij op zijn bc-sluit teruggekomen
door het feit, dat er
weinig gegadigden onder de Nederlanders zijn om die woningen te betrekken.
Bovendien hetft v. a. v. hot ons bekend is nog geen enkel Ambonees gezin zich
in Moordrecht buiten de woonwijk gevestigd.
Een soortgelijk g.;val doet aich thans voor met de woonwijk in Middelburg.
Bij de verhuizing van diverse k-.mpen in Zeeland kregen een tiental gezinnen
te horen, dat sij niet naar de woonwijk kunnen verhuizen, hoewel sij daartoe het vürzoott 'lobbc-n gedaan, daar een twintigtal woningen aan de goint .. nt
sullen worden afgestoten voor hot huisvesten van Nederlandse gezinnen, ....•!ke binnen twee weken zijn beslag s-.nl hebben. In de plaats daarvan moesten
zij naar de woonwijk in West-Souburg verhuizen. Vanwaar ineens deze vrocia..U:
manipulatie v.".n de C.A.Z., torwijl er nog genoeg gezinnen in Wnlcheren on
Zeeuws-Vlaanclóren in aanmerking konen voor verhuizing naar de woonwijkuv. iu
Walcheren. Indlon het waar is d', b or gaan gezinnen genoeg te vindon zijn on
de woonwijken in Middelburg >.n !"c:st-Souburg, ieder met een capaciteit van
50 woningen, te bevolken, wnarou hoeft de CAZ. ons dan niet op de hoogtegesteld en ons v^raocht na te jjar.n of ar nog gezinnen in Zeeland zijn, aio
naar de woonwijken willen verhuizen. Vanzelfsprekend kunnen wij met dese
gang van zaken ni^t verenigen u n waartegen wij dan ook tiet klem moeten protesteren. Als gevolg van deze handelingen sien wij ons dan ook genoodzaakt
om ons nader tt beraden over do vraag of wij onze flensen moeten ontraden
om naar de woonwijken te verhuizen, daar wij tot nog toe de beslissing over
een eventuele verhuizing "."ui de gezinnen zelf hebben overgelaten. Sen ander
aspect van onze ongeneigdheid oia de verhuizing naar de woonwijken aan te
noodigen is de vreos, dat do uiteindelijke huur van de woningen dermate
hoog is, -Jat onze aensen, waarvan het grootste gedeelte als ongeschoolde
arbeiders wc-rkon met een uiniair.rxl loon, de huur niet kunnen betalen. Weliswaar bedraagt de huishuur th?.nt? winder dan de door de werkgevers aan de
werknemers uitbetaalde huur compensatie, doch bij de voortschrijdende doortrekking van Ie aelfzorgregeliiifj, welke doortrekking impliceert dat de huen telkenmale, bij elke stap in de doortrekking, moet worden verhoogd, d^
huur op den duur een zodanige hoog percentage van zijn loon gaat vormon,
zodat hij ter compensatie vnn die uitgaven op andere noodzakelijke uitgaven
voor zijn gezin noc-t beknibbelen. Een regeling terzake^ waarbij naast het
waken tegen hoge huren en dar.rn;;,-st in geval van het onvermijdelijke do mogelijkheid vrn compensatie vanwege da overheid oa het gesin niette laten
verkommeren.
Ten vervolge vaii wat reeds word gesteld t. a. v. de woonwijken voor
en het onderwijs rnn Ambonese kind-aren moge nog het ondervolgende dienen,
Aan de ene kant moet het op prijs worden gesteld, dat de Minister van M-atschappelijk Werk naar middelen sockt on bepaalde Amboneso groeperingen : --.a
een dreigend isolement bij oen langdurig verblijf in een afgelegen woonojr
te onttrekken, aan de andere !c;.nt zal het te begrijpen zijn, dat lie Aiaboiii zen hun taal en cultuur willen behouden en weinig lust tonen on te verhuizen naar elders, wanneer het woonoord, waarin zij verblijven redelijk bewoonbaar is en in de buurt ligt van grote centra.
Hoeveel voordeion Je woonwijk ook bieden moge, ghetto-vorming blijft in deze go dacht o aanwc-zig, terwijl, wanneer de woonwijken klein zijn, deze in
groter getr.le- en op veel deer plaateen over Nederland verspreid zullen .-aceten worden opgezet, waardoor een versplintering van Ambonese groeperingen
een onaf wendbaar gevolg aal zijn.
Het ware da-.ron beter de gedachte te bepalen bij de natuurlijke stroom vanuit het woonoord vertrekkende Ambonezen, die zich elders willen vestigen.
Dit zijn Usvnsen, <1ie om welke reden dan ook uit eigen vrije wil vestiging
buiten hot woonoord zoeken. Het behoeft geen betoog, dat deze natuurlijke
stroom net de jaren groter zal vrarden en daarmee ook de zorg om deze mensen
mot

net rand en dar.d bij te staan.
hoacntoel is het zo, dat de Ambonezen "uit vrije wil" naar eon woonwijk
siogen verhuizen, m.?.-".r dat tegelijkertijd werd bepaald, dat aan de bfirrJcken
in hot woonoord geen herstelwerkzaamheden zullen worden verricht.
Bovendien is er n", achttien uur geen electriciën meer in het woonoord ar.nwezig oa vakkundige bijstand te verlenen als er iets aou haperen aan het
electriciteitsnet. In de barakken worden eltóctrische stoppen verstrekt en
doorgebrande stoppen te vervangen nis dat nodig mocht zijn»
Wat er moot gebeuren als het licht uitvalt r.ls er iets hapert in de hoofdschakalknst is niet duidelijk. En wat gebeurt er als in de tijd, dat het
in de barak pikdonker is door een storing in de hoofdschskelkfist en er in
die bfxrr.k brand uitbreekt?
Hoe bij de bovenvermelde maatregelen de "vrije keuze" om te verhuizon naar
een woonwijk volledig tot zijn recht mag komen valt niet goed te vatten.
Men verlieze de realiteit ochtor liiot uit hot oog. Er zijn reeds enkele
woonwijken klaar. Gedeeltelijk zijii deze reeds door Ambonezen bewoond.
Er zullen nog meer woonwijken konen.
Ook daar zullen de Ambonezen allo pogingen in het werk stellen om hun öigen waarden te behouden. Bij grote versplintering van dit Ambonese volkodeel zal dr.t zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, zijn, tenzij daarbij p.lle
steun zou worden Verleend. Het is daarom, dat de Ambonezen vragen, dvt bij
de woonwijk oen eigen kerkgebouw, ten eigen kleuterschool, een üigen lagere
shool komen, en ook een lokaa.1, waarin se vergaderingen kunnen houden,
welk loknal ojk gebruikt kan worden voor het beoefenen vr.n culturole
uitingen. Op paedr.yogische grondon w,-rö h&t goed, dat het Ambonees kind op
de kleuterschool en in de eerste leerjaren vr.n de lagere school onderweaen
werd in aijn eigen taal, hut Kaleis. Helaas is dit niet mogelijk, omdat hot
Nederlandse leerplan daarin niet voorziet «n oadr.t er geen leerkrachten
genoeg zijn, die in die tnal onderwijs ts geven. Nooit werd güdr.cht a?.n de
raogölijkheid ou die leerkrachten to kweken, b.v. door de iaogelijkheid te
openen voor het behalen van oen akte oi' een getuigschrift M;-.leis, Op de .gedichte r.rin eigan land en volk heeft het Ambonese kind het volste recht.
De school dient ook d.i;rvrin te helpen. Er zal me.s.T verteld nogon on mouten
worden v-.n de Holufcken, evenals zulks nodig is voor het Nederlandse kind
t."..v. zijn land, Mederland. üok dit zr.l op t-en nornale Hollandse school
vcol te reinig of zeer dikwijls in het geheel niet worden g<jd<inh.
Se vrnng, diu Jr.:xrna -irai de orde komt is, of het dan mogelijk is om het
kind na 3 j~.~.r baeicopleiding te Joan schoolgaan op een echo'ól-iaot uitsluitend Nederlandse kinderen. Hierop kan bevestigend worden geantwoord, indien
..... die' Hollnndso school op het opvangen van deze Ambonèae kinderen in^
gesteld is. Eon speciale aanpak v.in de lessen t.a.v. de methodiek en didakek is usarvo^r uiterst noodzakelijk. K;:n 'hieraan niet worden voldaan dnn
üiuot de zoeven „eatclde vraag pertinent ontkennend ber.ntwoord worden. '
In dit ^evnl moet niet geschrojni'i wor:.ien om voor dit Ambonese kind speciale
anExtregelen te trafi'en. Wij loven in de eeuw van het kind en het;g?.r>.t hier
oia de ontwikkeling van enkele duizenden kinderen. De Ambonezen zij» (en
blijven) vreemdelingen, die voorhun kinderen willen (en toch zeker mogen)
zeggen, welk onderwijs zij voor hun kinderen wensen.
Nederland is ook het beste gebc.at net Asibonese jonge-mensen, die goed zijn
opgeleid.
Kan de Uedc-rlandse school de Ambonese kinderen niet opvargen, zoals'dit
voor deze het beste is, dan ia het Ambonese kind het meest geba.v.t bij a^n
eigen volwaardige (dus 6-klassi^o) scnool, waarin methodiek én (iirtnktiek
zodanig is ingericht, dat het kind nanr Kijn ap.rd kf,n worden opgevoed en
rekening wordt Behouden met de iaoedertanl, de vreö.-nde voertaal op school
en het milieu van het kind.
Helf.ns z,?.l er binr.enkort nog slt-chts vco. volwaardige school in een v.'oonoord
zijn, n.l. het v/oonoord Schr.ftenbèrg, liggt-ndu bij Hooghr.len, behorende bij
do gemeente "/esterbork.
De Aribonezen in flcho.ttenberg vertonen voor het overgrote deal niet de
minste neiging OM hun verblijf in het woonoord op te boffen door verhuizing
nn.ar elders. Wap.rosi zouden ze ook? Hun ideaal vari een eigen geueenschnp met
een eigen kerk, een eigen school, een verg.-iderloknnl, een ontsp.'-.nningsloknr.l, enz. enz. is hier verwezenlijkt.
Ambonezen zijn Wfcrkzacun als arts, ;:ls hoofd der school, als predikant, als
ondurwijzG-r, als hulpkrachten op het kantoor van de buheerder, als corveeër,
in het kotelhuis bij de verwarming.
De fir:ü". Clcholtcn uit Enschede h&öft in haar garenkljssürij in_liet wogncjojrd
aeii b'ehooVlïjfe'" f.-.htal Ambonese annhén en~vrouwen In dienst." "'' '
Andererwsrkgè'legén|iei(^

Andure werkgelegenheid te Assen, Bellen, Groningen, Hoogeveen zijn op billijke wijze te bereiken. In het kamp verloopt het leven in allo rust.
Excessen en uitspattingen komen niet meer (wellicht minder voor) Aso. in d*
Neder laiwlsa samenleving het geval igj
Zo leven deze Ambonezen in hun eigen sfeer, met inachtneming van. de NederInnclsc samenleving, met inachtneming van do juiste houding jegens de Ne d «rl.-.nders, zonder gevaar van voortschrijdend isolement, dar oud en jong T»ldoende kontakt heeft met de Nederlandse wijze en dit op verschillende wijze
ook gaande houden.
Uitgaande van het vertrouwen, dat de Minister van Maatechnppelijk Werk het
goüde en niets dan het goede met de Ambonezen voor heeft, zou niet ta verklaren zijn, wr.nroin o.a. dit woonoord zou moeten worden opgeofferd aan het
plan vnn de woonwijken. Ligt de reden in de slechte behuizing?
Pas een jaar geladen werden er 3 nieuwe barakken overgebracht uit h&t woonoord Dunsel en in Schattenberg weer opgezet. Pas een jaar geleden ook werdc>n enkele bestaande barakken getransformeerd tot goed bewoonbare gehelen,
hoewel de vorm van de barakken dezelfde bleven. De vraag rijst dan ook
wa.-xroia dit aet andere oude barakken niet kan worden gedaan.
De vraag rijst daarom, ook waarom deze gemeenschap zich niet tang blijven
ontwikkelen langs de lijn, die nu raeds gevolgd wordt.
Natuurlijk zullen er gezinnen zijn, die in do toekomst nr.nr elders zullen
vorhuizen, b.v. die, waarvan de vader werkt in Deventer, Utrecht of nog
verder weg. Dat zijn die, welke verhuizen naar een zoon of een dochter,die
een behoorlijke positie hebben kunnen krijgen in het Nedtsrlindso arbeidsproces. Zo zijn er nog wel andere redenen om te verhuizen.
Deze geoinnen volgen dan inderdaad de "natuurlijke stroom naar buiten"
waarover in de aanvang van dit betoog reeds iets werd gezegd. Dit is ook
niet erg, coms 'ia het van zeker voordeel, b. v, wanneer <le achter blijvender
dr.artïoor meer plaatsruimte krijgen.
Als er eiren l&O gezinnen in het woonoord zouden achterblijven zou dit
voldoende zijn om het leven normaal door ta doen gaan, net als het nu is.
Voor het sich ontwikkelende Ambonese kind ia dit vnn zeer groot belang.
Vcildoen-iic bekend aal zijn de uitspraak:"Esn volk, dat zijn taal verliest,
verliest si j n karakter".
i;u t.-iz-l on cultuur zijn immers innig mot elkaar vurbonden. ürmron is het
lchou.it v/<.n de instandhouding vnn taal en cultuur zo belangrijk, ook voor
hot AKibanese volksdeel, dat tijdelijk in Nederland woont,
'"ij .'jof.en aannamen, dat de Minister van Maatschappelijk Werk dit otec-ds
voor ogen houdt in het te voeren beleid, daar versplintering van dit volksd.jt-1 tot groot nadeel en verdriet voor dit volksdeel zr.l zijn. Tot nu toe
uojjcn wij gelukkig weigeren te geloven, dat de huidige maatregelen bedoeld
kunnen zijn on juist deze versplintering te bevorderen waardoor de Ambonezen h.t.l. tenslotte hun taal en hun cultuur zullen verliezen.
Kediache verzorging en KezondhoideEorj?_»_
Hoe en onder welke omstandigheden tien jcar geleden de Ambonezen naar
Neilerlnn* zijn vertrokken, mag bij u als bekend worden verondersteld. Wij
dogen u alleen herinneren aan het door commissie Verwey-Jonker uitgegeven
rapport in opdre.cht van het Ministerie van Maatschappelijk Werk, waar u
een historisch overzicht over de Ambonezen hier en het anntschnppelijk deel
van deze bevolkingsgroep kunt bestudoren.(Zia "Aabonczen in Nederland").
Dr.t deze groep een belangrijke groep ia blijkt uit het feit, dut de
Ambonezen zich in de tien jaar hier van 12.000 in 1951 tot ongsveer 19.000
ij} 1960 hebben uitgebreid. Naast allerlei moeilijkheden waar de Ambonees
te midden van een hem totaal vreemde maatschappij dagelijks mee te maken
heeft (andere levensgewoonten van de Nederlanders, Nederlandse behuizing,
kleding en voeding, die wel degc-lijk van de Atibonso verschillen) stel ik
r.ls een belangrijk probleem toch altijd no£ liet taalprobleem. Het zijn voor;•.! du oudere Ambonezen in de leeftijd van dertig en hoger die het Nederl'-.ttds niet of hoel slecht spreekt en verstaat. Deze groep is het die in döze
buuchouwing vooral onze volle aandacht vraagt.
Hoc zit het nu met dit taalprobleem in de asdische praktijk? Het komt
toch rar.-.r f.1 te v?.ak, zo niet dagelijks in de praktijk voor, dat Nederlandse uolJ.e.17.".' s medici bij de confrontTtie met en behandeling van oen Ambonese
„••v:.ï.--nt er over klagen dat zij niet bogrc-pen worclon door de patiënt.
Ooi; 'c- briuvon hierover spreken een duidelijke taal (zie brieven van speol.-.listen). Het simpele feit dat het afnemen van een eenvoudige anfianese,
die te beschouwen is alé de eerste kennismaking tussen arts-patiënt, op
noeilijkhaden stuit omdat do arts de patiënt niet verstaat en omgekeerd,
kan alleen mr.nr retamend werken bij de behandeling.
Het gevolg

HÈ t gevolg1 van deze taalbarrière Is dnt de Ambonees patiënt bij de
Nederlandse collo>ja's dt- indruk maakt van "gesloten zijn" voor de arts.
In feite ontbreekt ten enenmale het contact tussen arts-patiënt. Een voorbeold uit de praktijk is het woord "pijn". Pijn die te beschouwen is ala
een noodsignaal van een ziekte, een algemeen symptoom van een of andere
ziekte, aoyt ons niets of weinig. Pijn kan van alles zijn; kloppende pijn,
stekende pijn, snijdende pijn, ean gevoel van beklemming, krampen enz.
üe medicus moot er dus verdor over ingelicht worden. Hij uoet er verder op
ingaan. En degenen onder u dia het Indonesisch enigszins beheersen, weten
het toch maar al te goed hot moeilijk het is om deze pijn nader in deae
taal te preciseren. Hoe moet het dnn met een arts die helemaal geen Maleis
spreekt?
Da.tr de tar.l nog altijd göldt als een belangrijk contnctaiddel ben ik
geneigd om te scrrgen dat een geen Indonesisch sprekende art? nooit komt
tot een contact ia medische zin -niet de te onderzoeken patiënt. Zonder afbreuk te doen aan sijn geneeskunst staat deze arts min of ^cr vreemd togenover de Arabonöse patiënt, om maar te zwijgen over het Auhons doukan en
do achtergronden v.an de Ambonees. De Aabonese mens is toch 00:1 ruidoro als
da Nederlandse mens?
Moeilijker wordt het in de praktijk als in verband met oer. ernstige
ziekte een belangrijke beslissing moet worden genomen, IK dunk b.v. aan
een patiënt met esn bepaalde hartklep-aandoening, die dank si j do vouruitgang in da medische wetenschap on techniek tegenwoordig o p o r,v. t i c-f kan worden geholpen.
De Ambonse pr.tient die aanvankelijk negatief tegenover J o specialist
staat komt door bemiddeling van een Ambons sprekende arts var.k tot aen
volledige overgave en aanvaarding van de reëla situatie, *:at de taal dus
hit'rbij een belangrijke rol speelt en dat men de patiënt benadert volgens
dieno eigen instelling behoeft in het bovengenoemde voorbeeld geen nsxder
betoog. Zonder dit contact komt de medicus nooit tot een ideale behandeling
van de Amtaoneso patiënt. Het is toch de taak van de medicus om bij de behandeling alle nidJclon die ham ten dienste staan te benutten om de patiënt
op die; manier u.aar zijn boste kunnen to helpen. De spreuk van Murphy mout
naar mijn overtuiging ten volle kunnen worden bewaarheid:
The patiënt is the centre of the; medical universc around which all our
work revolves and toword which all our efforta tend.
Ik denk aan do vrije artsenkeuze in Yssaloord die hierbij in gedrang
Icoctt, ook aandacht van du schoolartsendienst ora ten minste bij het onderzoek van het Aabonse kind op school een arts aan te wijaen, die het kind
verstaat.
In dit kader van hot taalprobleem past geheel de vroedvrouw-kwestie in het
woonoord "Vaassen" waar ik sinds drie jaar werkznaia ben. Met -Ie komst van
de vroedvrouw in Vi.r.ssen in April 1960 moeten voortaan allo v-ïrlosaingen
van de verplicht-verzekerden, waartoe het grootste gedeolto v.' n mijn patienten behoort, door de verloskundige worden gedaan, ook voor het woonoord.
Er wordt heltöfflaal geen rekening gehouden met da Ambonese- vrouw die go on
Nederlands verstaat. Ik heb reeds net de Ziekenfondsraad hierover onderhandeld en mijn bezwaren naar voren gebracht, n.l. de kwestie v-n d«s taal.
De Ziekenfondsraad verwerpt echter mijn argumenten door zicii l.mtcr te beroepen op de reode bestaande Nederlandse bepalingen vnn het Siekunfonds.
Het belang van de kraamvrouw wordt daarbij helemaal niet in becchouwing
genomen.
De vrouw,die op het punt staat om moeder te worden,wat voor eon vrouw naar
men mag aannemen hbt moeilijkste ogenblik is in haar leven hoeft van ons
allu steun nodig dia ze hebben moet. Voor een Ambonese kraaavrouw üie geen
Nederlands verstaat betekent de bovengenoemde verplichting oen extra belasting doordat ze het gevoel krijgt dat ze juist in deac< moeilijke situatie niet begrepen wordt door degene die haar moet helpen vanwsge de taalbarrière .
Moge-n wij haar dit p.ls tasns aandoen ? Waarom aau men een andere mens het
moeilijker aait on dan z<^ het al heeft ?
Als ik de matiev-.-n naar voren mag brengen op grond waarvan de Ziekenfondsraad mijn bezwaren opzij liigt dan doe ik dat het beste aan de hand van het
antwoord op :nijn schrijven aan de Ziekenfondsraad;de brief luidt ale volgt:
de kwestie vroedvrouw is aan de orde geweest tijdens een bespreking met
vertegenwoordigers van hot Commissariaat van Ambonezenzorg fen van de Landelijke Huisartsen Vereniging enz.
In aanmerking nenonde de ervaringen mot andore woonoorden waar evoneens
vroedvrouwen werkzaam zijn v/orden mijn argumenten niet van dio aard geacht
dat

dat hot noodzakelijk zou zijn af te v/ijken van de voorgeschreven v/o-fc—
telijko bepalingen.
Hiertegen zou ik de volgende argumenten willen aanvoeren:
1. De bespreking in deze Ambonse aangelegenheid is gobcurd tussen
IJo^orlandso ambtenaren on Nederlandse Landelijke Huisartsen Veronigingf
zonder" d"at~daarbij een Ambonsc medicus is uitgenodigd. U zult hot toch"
mot mij eons zijn dat men de zaak alleen maar van het Nederlands stand-'
punt hoeft kunnen bekijken,terwijl het Ambonao standpunt nooit is gonoord. Wat mij vooral onaanvaardbaar lijkt is hot feit dat over hot
lot van do Ambonezen wordt beslist zonder do Ambonoson zelf er In te
kunnen.
2', '/at de ervaringen mot andoro woonoorden betreft waar eveneens vroedvrouwen werkzaam zijn het volgende:
Men moot toch niet vergoten dat de ATabonezon tien jaar geleden toen zij
hier pas aankwamen in oon soort noodsituatie verkeerden. Zij konden toch
geen aanspraak 'maken en geen rechten laten gelden op een Ambons sproken(*•
do arts of vroedvrouw,want'die waren er eenvoudig niet.
j'.
Hu ligt do situatie anders,want:
j.
l i' iür zijn Arnbonsc artsen.
J
2. LV zijn duizenden ropatriazitcn naar Nederland go konen die Maleis
j.
spreken on er zijn wellicht onder dozu mcnson enkelen die als vroedvrouw werkzaam zijn in Indonesië",
De Ambonsc- vrouw hooft dun onder de huidige omstandigheden holcrhaal
"iet getroffen te v/orden door een bestaande wettelijke bepaling,die
joh in feite oen ITodorlandao bepaling is,ontstaan in de Ifodcrlandso
maatschappij en gemaakt door Nederlanders,als men maar begrip v/il tonen
voor de Ambonso samenleving mot zijn oigon taal,zijn eigen zeden en
gewoonten.
Se Ambonsc maatschappij is nu eenmaal nnders dan oon ïïcderlandse,donk
maar ouns aan do zg^ada^' dio oen Nederlandse ma c. t schappij niet kont,
terwijl duzc adat in do Ambonsc samenleving hier in Nederland wel dogolijk wordt gebruikt on geëerbiedigd,
De komst van'do 12.000 Ambonezen in 1951 die intussen is aangezwollen
*
tot oiroa 20<000 in 1960 is o^n geheel nieuwe situatie in'Noderland
waar nac-o: mijn woning zeker zjukoning moot uordcn gehouden.Er moeten m.
i. minstens overgangsbepalingen zijn om in deze situatie te kunnen
voorzien.
Mot allo respect voor Uw bestaands wetten on bepalingen sou ik U willen
vragen ook de Arïoonsc samenleving met zijn eigen wetten on regels, do
i t-!
Aniboncc adat, to respecteren,Het is raij ala uono on r.la modieus och
'•"
plicht om dozc zo belangrijke kwoKtie onder Uv; nundjiolrt to brungcn,
;.;
Hot zijn loutor niunselijko nodon en behoeften in hot dagelijks loven.
;.}
•"•'o, indien goed opgelost,hot leven alleen inaor Icunncn veraangenamen.
'$
o..: moge dan ook concluderen net aan beroep op U te doen:
!'t
ïroboer bij de toepassing van Uw bupalingon ook oons het Anbons standj;
punt te begrijpen on waardoren.Bekijk de bestaande bepalingen niet
!
alloun door den Nederlandse raaar ook door oen Anbonsc bril.l'octs de
i$
bostar.ndo bepalingen ook eons "aan de praktijk om te kijken of zo nog
|->
geheel van toepassing zijn on/of ze nog voldoen aan de nieuwu rcölo
l*';
situatie.
:-.'
Do _nat ipnalit^qitsjiaiiduidixift.
Een aan.lt,welke ons tot op heden blijft grieven is de kwestie van do
nationalitoitsaonduiding,
De regering stolt zich forrnool op hot standpunt,dat v/ij aijn Indonoaiers.
"
Hiertegen hebben wij mourmcJ.cn geprotesteerd,öaoj- v/ij ona gogriofd
voelden on vooion dat ons nationaliteit wordt opgedrongen van een
land, wuarnodo ons land (R.IÏ.S.) nog steeds op voet van oorlog'leeft.
Ook het Hoofd van de Politiuke Missie van do R.IÏ.S. de hoer Ir»
J,A,Monusama hoeft zich ook met deze kwestie bemoeid on heeft zich in
brieven van misnoegen doen blijlen.
In hot begin hcoft de Minister van Buitenlandse Zaken zich mot oen '
handigheid er van. afgemaakt, dat hij zou nagaan of inderdaad du meer—
dorheid van do Zuid-liolukno gemeenschap zich verzetten togen dio na«
tionalitoitoaonduiding.
In oen
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In con lator stadium hoeft do Ministor verklaard1,' dat de nationali-' '
tcitsaanduiding slechts een administratieve maatregel is on dat v.K.v.
hot hom beleend ia zich hierbij geen moeilijkheden, hcbbon voorgedaan _
bij het aanvragen van o on reisdocument,
Wij vragen ons af of or eerst moeilijkheden mouten ontstaan voor on
aleer do Minister van zijn standpunt zou terugkomen.
Zou de Ministur zich oolc niet gegriefd voelen, indien do Duitsers
tijdens de bezetting alle ITodorlryidors als "Duitoora" aoudon bo«
schouwen.
Gaarne zouden wij u verdoeken om deze Icwostlo bij de bogrotingsbohan-doling in de Kamer J;. v .'prnke té willen brengen.
DE TERUGKISR VAI'T AIJBOHSE GSZIHHBH KAAR INDONESIË.
De wijze waarop do terugkeer van een groep Ambonezen is'geregeld '
hooft ons niet alleen verontrust, doch veeleer geschokt, daar do re- .
gering afgaande op mededelingen van personen, die zich opwerpen als
de "leiders" een aantal gezinnen hooft doen vertrekken mot geen ando-re dan vago toezeggingen. Hiermede willen wij niet zoggen dat doac
ncnsün door de overheid is gedwongen om terug te gaan. Inderdaad hebben deze mensen deze gang nrr-r Ganossa solf 'gewild, doch aan de andc>re kant weet de overheid en in het bijzonder do Commissaris van Am--'
bonezonzorg hoo on op welke wijze deze mensen rijp zijn gemaakt door
die leiders om die tocht te maken. En zoals dat altijd gaat, do leiders laton do onschuldige schapen over de dam on zelf blijven aij in
dit vrije on gastvrije land achter.
Uit de tegenstrijdige berichten rondom deze mensen kunnen wij slechts
opmaken dat er over on weer mot mensen worden gesold, alsof zij oen
stuk vee zijn.
Welke motieven de llinistor hebben geleid om op die vage toezeggingen
van die leiders als Giwalotte deze mensen heeft laton gaan, is ons
\t duidelijk. Mogelijk v/il do Minister hiermede bereiken otn hot
Zuid-Molukse probleem langsoam aan op te lossen door de torugkeor KO-veel mogelijk aan te moedigen on bevorderen.
Thans zitten die arrnc stunpcrds achter het bamboegordijn en ncaimand
v/ot>t precies wat er thans uot hen gebeurd en v/at hen nog te v/achten
staat. Uit mededelingen vrva personen, die zich metterwoon in Nedor-land hebben gevestigd en die in contact tsijn geweest met oen van do
Canossa-gangors, n.l. Marcuitika_™c_t_dozo jnan_zodanig zijn gedoaillu-sionocrd, dat hij onl-nio v.ialcn bij ft" '••"'"lerlandso vertegenwoordiging
in l>jakarta~T7Ss gev/ces'E~"ön te vcrsockon of hij weer naar ïïoctorland
kon worden teruggezonden.
Behalve dat hij aijn pensioen (was korporaal in hot voormalig KITIIt)
niet uitbetaald kroeg, werd oen dool van zijn bezettingen welke hij
vanuit Holland hoeft ucogenov-icn, op onverklaarbare wijzo achter gehouden in Ts.lriok en nimucr hoeft hij déze bezittingen weer terug
gekregen, Ori 'in cijn levensonderhoud te voorzien moest zijn vrouw
als arbeidster vorken bij de thans genaaste drukkerij Kolff £ Go,
daar Marantika niet neer in staat is om to v/erken in verband mot zijn
geestesgesteldheid.
Indien deze oorstelingen zo'n lot hebben moeten ondergaan dan kunt
U U voorstellen dat do' volgende groepen niet beter sullen v/orden bohandcld. Zij zullen als verraders worden aangekeken en nimmer zullen
zij enig emplooi kunnen vinden. Zij zijn gedoomd om als paria verder
door het leven te gaan.
Het is daarom dat wij het r.la onze plicht achten om te voorkomen,
dat'na die gezinnen nog andere slachtoffers datzelfde lot sullen delen, liet hot Hoofd v rui do Politieke Missie van de R.li.S. aijn wij van
mening, dat vóó"r oJ —' - net de volgende gezinnen ook de loidora
moeten vertrokken,
Gebeurt zulks niet dan moeten wij de goede bedoelingen van do Ministor v;m Maatschappelijk V/crk in twijfel trekken en sijn vrij geneigd
om te zoggon, dat de Minister bewust dozc mensen naar oen onackoro
toekomst stuurt.
V7ij soudon het op prijs stollen indien Uw college de bewindsvrouwe
zoudt willen bewogen om gcon gezinnen toi-ug te sturen v^ór on aleer
do loiders hun zouden voorgaan.

OTOERSTAHD AAIT

In het rapport van de Commissie Verwoy~Jonkcr hooft dio Commissie
do wenselijkheid naar voron gebracht on, racd'o in verband net do
voortschrijdende ontwikkeling van de zelfzorg, aan de oude.ro KNILAmbonezen, die vclgonn do bepalingen bij ophaffing vnn het' KNIL
pensioen (evenredig) is toegekend, oon pensioenvervangende onder"
stond uit te "i u t n, Ion.
ïot op heden hebben v/ij ona altijd op het standpunt gestold, dat
do realisatie dr.arvan ons niet schooi kan bevredigen, daar wij nog
altijd van rioning zijn, dat v/ij ton onrechte zijn ontslagen on ondanks het feit, dat het hoogste Nederlandse rechtscollege ons in
hot ongelijk hooft gesteld.
Aon de ondoro Icant beseffen wij ook do nooilijkhodcn, waarin de
ouderen verkeren, vooral indien zij niet moor in staat zijn om nog
ander werk te verrichten on dus uin of 1,100r afhankelijk sijn van
de uitkcringagcldcn, wij, hoon/ol v/ij uit beleidsoverwegingen tegen
zo'n toekenning zijn, het souden toejuichen, wanneer cl o uitbetaling
van dat onderst ar d kan v/ordon gerealiseerd.
Zoals do zaken nu staan ia do-ze saaie blijven voortslepen on ondanks de gedane toezeggingen, van de Ministor in de Kr.Kor, laat hot
zich nog niot aanzien, dc.t de realisatie daarvan in het nieuwe jaar
haar beslag zr.l krijgen.
V/ij zouden het ook toejuichen, indien daarbij liet ondur.stand aan
de wcdu'./on (woson), v/ior echtgenoten (vador) tijdens hun verblijf
hier te lande r.ijn overleden, v/ordt betrokken.
V/ij achten ons gelukkig dat zowel do Algoucno Ouderdomswet ook do
Algemono Weduwen- on V/czcnwet na ona herhaald aandringen, thans
ook op ons van toepassing is verklaard.
Wellicht zal Uw college v/ol aanleiding vindon on voor du zo groep
wat te kunnen bereiken.
Zoals U genoegzaam bckond in, heeft do Coiamissic (zgn.Coumisaio
Verwoy-Jonkcr) ingestclc bij Boaluit van do Ministar van Maatschappelijk V/ork do1 o. 24-9-1957 nr.U 2598 bij beëindiging van haar workzaarahodcn oen rapport samengesteld, wolk rapport eind April 1959
is verschenen.
Hierin hooft do 'Commissie aan hot eind van haar rapport enkele
richtlijnen voor het tookonotig beleid van do Minister van ^•^aatschappclijk V/ork aanbevolen met betrekking tot hot Awbonczenboloid.
J3cn van do aanbevelingen, hiorin is n,l', hot instellen van oen go.mongdo Nedorlonds-a'jiibangfiO—Conmiasie van bijötand.
'Wij jïfichon do aanbeveling van de Connissio Vcrwoy-Jonkor in dcao
toe, daar door het instellen van oen gcncngdo Cornnissie de Ilinistor van Maatschappelijk Uerk betor dan tot nog too het geval is,
op de hoogte Icon worden gebracht on bokond zal zijn net de Anbonse
gevoelens on verlangens ten annzion van haar Anbonoson-bclcid.
Helaas is tot op heden van oen realisering van die conv.isnio nog
geen sprake. V/ij hebben onkelon van u bij de behandeling van do
begroting van iiaatschappelijk V/ork deze kwestie naar voron gebracht
doch de Minister tracht hot instellen van zo'n connicsio uit te
stollen. O.a. hooft zij naar voren gebracht, dat er van do zijde
van do Aubonezon woinig belangstelling bestaat on so'n conninsie
sai'ion te stollen, waarin alle groeperingen on schakeringen ondor
de Aï.ibonczcn vertcgcnwoordigcl raooton zijn. Ook hooft zij verklaard
dat de Anbonse leiders o.a, do hoer J.A.L'anusavna .tegen hot instelIon van so'n counissie ia. Inderdaad is van de zijde van het GAZ
op 3 naart 1960 een brief uitgegaan naar do verschillende belangenorganisaties, - ook organisaties die gericht zijn op terugkeer
naar de 'R,I. - waarin do Conniarjoris do besturen uitnodigde voor
oen vergadering op 22 maart 1960, v/aar hij dan de vraag aan do orde sou willen stollen of hot wenselijk on mogelijk is e on connissic als neer genoemd in hot lövon te roepen. Deze uitnodiging is
ook aan diverse personen, o.a. du heren Manusana on Polhaupossy
verzonden» Op deze uitnodiging heeft do heer llanusana zich in oen
briof ddo.ll v.iaart 19SO tot do C.A.Z. gov/cnd, waarin do hoor Manusama aio hoofdbozv/aar tegen die uitnodiging uitto, dat hij togen
do vcrning is van oon 'coratiisoie waarin ook ll.I.-georie'ntoorden
zitting zullen hobbon. Ir. feitu komt de zicnsv/ijao van do hoor"
Manusana hier op neer: een comnissie beat, doch dan gelijkgorioht
on v/il do CA^ andere grooporingcn v/el in oen conuissie zitting
lata-a nonrn, dan noot In; n~.ar"oon rndov-; oouv.iiasio sav.onstcllcn.

Mag ik tot slot de mening van de Anïbonezen zoals bij die in de
gedachtenwisseling hebben proberen kenbaar te maken, als volgt
samenvatten :
. .
IV De toestand is verwarrend, doordat een veelheid van maatregelen over de Ambonezen werd uitgestort, waarbij telkens een
nieuw plan in werking werd gesteld, terwijl het voorgaande
plan nog niet voldoende hoeft kunnen doorwerken. Het gevolg
hiervan was dat de Ambonezen zich telkens weer moesten om*schakelen terwijl zij zich nog lang niet hadden kunnen aanpassen in het voorgaande project.
2, de Ambonezen raken daardoor volkomen de kluts kwijt.
3. daardoor hoeft sinds lang bij de Ambonezen oen groot gevoel
van onbehagen post gevat.
Hoc zouden wij het graag willen zien, wat zijn dus onze concrete

wensen :
BÉ

v/aar de Minister van liaatschappolijk Work ons laat wonen, de
gedachte moet zijn grote concentraties van Ambonezen mot hun
eigen sfeer»

b.

meer gevolg goven aan de suggesties gesteld in het rapport
Verwey - Jonker*

c. hot inschakelen waar dit mogelijk is van eigon krachten voor
het werk onder do Ambonezen. Dit allos zal echter alleen op.
de moest bevredigende wijze tot atand gebracht kunnon-worden,
indion wordt voldaan aan do voorwaarde, dat zo gauw upgolijk
een halt wordt toogoroopcn van de diverse plannen;
Vorder is hot uiterst belangrijk om zo spoedig mogelijk in hot
loven to roepen oon gomongdo commissie bestaande uit Nederlanders
on Ambonezen, zoals wordt gestold door.Mevrouw DriVorwey - Jonker
in do slotbeschouwing van haar rapport.
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In een gesprek
deelde
mede
dat door de BPRlvlS in de laatste tijd .grote activiteit is
ontwikkeld, uiteraard in overleg en nauwe samenwerking met
de RMS-leiding htl. Zo werd o.a. tijdens de Parlementszitting
op 4 april, waarover de kwestie 1-Tieuw-Gruinea werd gesproken,
op het Binnenhof voor het gebouw van de 2e Kamer een demonstratie met spandoeken gehouden. Hieraan werd door circa 1500
Ambonezen,- afkomstig uit verschillende woonoorden, deelgenomen.
Bij deze gelegenheid werd aan de voorzitter en leden van de
2e Kamer een petitie aangeboden, waarbij o.ra. op hen een beroep
werd gedaan om te bevorderen,dat de Z.Molukse zaak onder de
aandacht van de Internationale wereld wordt gebracht eri de
vertegenwoordigers der RlviS alle faciliteiten v/orden verleend
om d e"" u. Molukse zaak te bepleiten waar en wanneer zij zulks
nodig oordelen.
verstrekte een copie van deze petitie.
Door de Stichting "Door de Eeuwen. Trouw" was in samenwerking
met de BPRjvIS op zaterdag 14 april j.l. een samenkomst belegd
in het gebouw van K. en tf. te Den Hs.ag onder het motto "KieuwGuinea gaen tweede Ambon".
Deze bijeenkomst werd door circa 2000 personen bezocht. Behalve door eer' 4-tal 2e Kamerleden werd aldaar ook het woord
gevoerd door Ir. !vJ/-,irJ3Ai.-J\; de voorzitter van de Papoeavereniging "Kobe Osèr". ._
Ter herdenking van de proclamatie der Hopubliek Z. ïviolukken
op 25 april 1950, werd op 25 april j.l. aan alle Ambonezen in
de kampen een in de Maleise taal door Ir. MANU3AMA samengestel
rondschrijven toegezonden. Ook van dit rondschrijven verstrekt
een copie.
Op de herdenkingsdag 25 april j.l. werd des namiddags 3 ir uur
voor de woning van de Minister President De QüAY, alsmede voor
de woninj van Minister LU IC 3 een demonstratie gehouden,waaraan
door een paar duizend Ambonezen uit de woonoorden werd de alge
nomen. Bij die gelegenheid werd door Hoofdbestuursleden van de
LiPrü.IS aar> beide Liinisters een van inhoud verschillende petitie
aangeboden. Van deze petities ^erschafte
eveneens copieën.
Op diezelfde dag werd na de demonstratie een grote manifesta
tie gehouden in de dierentuin, waartoe door de BPHï-iS, alle hier
te lande bestaande organisaties van Ambonezen waren uitgenodig
Vele partiA-rleiders hebben ^an <le uitnodiging gevolg gegeven

Deze
-2-

Deze manifestatie heeft volgens
er aan medegewerkt
om tot het inzicht te komen du,t onderlinge samenwerking der
verschillende •groeperingen niet alleen gewenst en. noodzakelijkf
maar ook zeer wel mogelijk is, mits van de stelling wordt uitgegaan, dat men meer vertrouwen in elkaar moet stellen en oude .geschilpunten moet laten rusten. Gebleken ia,dat men in principe
zeker tot onderlinge samenwerking genegen is. Zo vond eind van
de vorige maand-een samenkomst plaats van de K/.IS-leiding met
het bestuur van de Bond van ex-Knil-militairen, waarbij ook
aanwezig was. Op zondag 6 mei j.l. werd een vergadering
gehouden van RMS-leiders met de leiders der PïIïvIS (Partai
ITasional Ivlaluku Selatan) waarvan. ,
voorzitter is. Voor
11 mei stond op het programma een vergadering van HT.ïS-leiders
met de groep Crams (Commissie Rechtsverkeer Araboriese Militairen
en Schepelingen) onder leiding van
, terwijl de
groep
van de Grams en
van de Grerakan Hoe sa Ina
reeds te kennen hadden gegeven een samenkomst met de RilS-leiding op prijs te 'stellen. Ook de Keiezen, die in Limburg zijn
ondergebracht, 'werden tot een samenkomst uitgenodigd, doch van
hen werd nog geen antwoord ontvangen. De opzet is, dat men
eerst vertrouwen in elkaar gaat stellen en vervolgens door geregeld bij elkaar te komen en onderling van gedachten te wisselen tot een begin van samenwerking komt. Daarbij kan elke
organisatie zijn zelfstandigheid behouden. Men wil zo komen
tot een federatie, die als eenheid naar buiten optreedt en de
HKS-leiding van adviezen dient.
zei dat
_
de
RLIS-leiders hopen dat hierdoor eenheid onder alle htl. verblijvende Ambonezen wordt verkregen in hun strijd voor de erkenning van de Republiek der
Z.l'.lolukken.
De vier, door
verstrekte copieê'n v/orden bij dit rapport gevoegd.

1.6.62

.'.s-üravenhage, 4 april

Aan
de Heer Voorzitter en Heren
Leden van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
Wij menen er'goed aan te doen ora - nu de problemen
rojLdom Hieuw-Gfuinea zich (wederom) toespitsen '-' ons
tot U te v/enden en langs deze v/eg de gevoelens van
de Vrije Zuid-IIolukfcers hier te lande aan U. geachte
vertegenwoordigers van het ITederlandse volk, kenbaar
te naken.
..
.
De onstandigheid, dat wij aan de vooravond staan van
de herdenking van de vrijheidsproclamatie van de
Replubliek der Zuid Moluuken, v/elke proclamatie uitgaat van hetzelfde beginsel, hetwelk door Uw Regering
in de kwestie ITieuw-Guinea centraal wordt gesteld,
met name het zelfbeschikkingsrecht, mogo vorenstaande
behoefte verklaren1.
liet respect hebben wij mogen waarnemen, welke pogingen
Uw Regering heeft ondernoaën om genoemd recht van do
Papoea's veilig te stellen.'
Het heeft'daarbij onze bewondering gewekt,' dat Uw
Regering voor hot aan de Papoea'.s gedane' toezegging
tot groto offers beroid is geweest en dat Zij neg
buroid blijft of:?orn te brengen. .
•
Het behoeft v/el geen betoog, dat voor zover on voor
'zolang Uw Regering opkont voor het zelfbeschikkingsrecht zij 'verzekerd kan zijn van ons diep respect en
bewondering.'
.
.
.
Het vorenstaande noemt echter niet weg, dat - het zij
ons vergund zulks hier op te merken - d'e houding van
Uw Regering ons - ondanks onze bewondering - heeft
bevreemd.
Immers is Zij bereid voor con aan do PapoeaAs gedane
toezegging vole on grote offers te brengen, voor hot
zelfbeschikkingsrecht der Zuid-Molukkcrs is Zij tot
hodcn niet bereid eigener initiatio-f iets te doen,
terwijl Zij zich krachtens de Wét op do Souvorcinitoitsöverdracht hooft 'verbonden, laatstgenoemd recht
te verwezenlijken en te bevorderen1.
Hot velen zijn wij van mening, dat medebepalend voor
de houding van Uw Regering in do kwestie /Tiouu-Chiinca namelijk hot centraal stellen van het zelfbeschikkingsrecht - is de herinnering aan do wijze, waarop do
huidige President van de Republiek Indonesië' reageerde
op de toepassing van het zelfbeschikkingsrecht door
het Zuid-llolukse volk.'
l/ij moeten het helaas dan ook betreuren, dat Uw Rogoring tot heden heeft nagelaten, bij elke gelegenheid,
waar zulks dienstig voorkomt duidelijk do'internationale wereld te herinneren aan do houding van de Ropubliek Indonesië ton aanzien van de Republiek der Zuid
Mo lukken.
.
. . . .
Het zal U wol bekend zijn, dat Ilr.Dr.ChrVSounokil en
de ondor zijn bevelen staande Zuid-Molukse eenheden
zich tot heden in Coram verzetten tegen do Republiek
Indonesië, oen verzot, dat uitgaat van het beginsel
van zelfbeschikkingsrecht en dat wij, die in vrijheid

onze stom kunnen laten horen, ons volledig stellen
achter dit verzet.
ïcr vornijding Van bepaalde misvatting moge mot nadruk
worden opgcnorkt, dat wij Zuid-1'iolukkcrs de Indonesiërs het recht op een onafhankelijk bestaan niet misgunnen. Ons verzot richt zich niet in de eerste
plaats togen de Indonesiërs en hun onafhankelijk
bestaan als zodanig, als wel tegen het noo-koloniale
regiem Ropublilc Indonesia, een regiem, dat uit hoofde
Van haar wezon de toepassing van het zelfbeschikkingsrecht niet kan dulden,
l/ij spreken in verband hiermede de hoop uit, dat Uw
Regering - het zelfbeschikkingsrecht centraal stellende - in Haar l-ïiouw-G-uinea-beleid raag slagen, on
koestaren vorder de hoop, dat Zij do gelegenheid
zal kunnen vinden en de bereidheid zal 'willen opbrengen de Zuid-llolukse-kv/estie in Haar overwegingen
t e betrekken.
....
Hogen wij dit schrijven besluiten mot een boroop' op
U te doon wol te willen bevorderen, dat ten minste'"
do Zuid-Holukse zaak onder de aandacht van do internationale v/ereld wordt gebracht, en de vertegenwoordigers der Republiek der Zuid-Tlolukken alle faciliteiten worden verleend ora de Zuid Molukse zaak te
bepleiten, v/aar en wanneer zij zulks nodig oordelen.'
Mot de verschuldigde hoogachting,

-.-•;,„
"rVVi.

Katten a de Vrije Zuid-Ilolukkcrc in Nederland,
De

DADAIi PERWAKILAN RAJAT MALUKU SELATAN,
Voorzitter,

De Socretaria,

J.'MATAUSSTA
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Aan
Zijne Excellentie
de ilinister President
van het Koninkrijk der Nederlanden
Plein 1815te
'
V/ij, vrije Zuid-Molukkers in Nederland, heden gedenkende
de dag, v/aar o p 12 jaren geleden de Zuid-Holukkers in hun
stamland het mede door liet Koninkrijk der Nederlanden
gegarandeerde zelfbeschikkingsrecht daadwerkelijk toepasten als protest tegen de neo-koloniale aspiraties van de
Republik Indonesia, veroorloven ona de vrijheid bij deze
onze gevoelens en wensen eerbiedig ter kennis van Uwe
Regering te brengen.
Wij hebben ons bij desa benadering van Uw Regering - z i j '
het niet in hoofdzaak - mede laten leiden door de kennis,
v/elke v/ij dragen van de houding van Uw Regering ten opzichte van de belangen der Papoea'.s.
Het bewondering hebben wij mogen constateren, dat Uw
Regering, ondanks do druk, v/elke van v e l e ' z i j d e n op Haar
wordt uitgeoefend, het welzijn van mensen, in dit geval
van de Papoea's centraal blijft stellen, en dat Zij ernstig ernaar streeft inhoud te geven aan de Harerzijds
aan de Papoea's gedane beloften.
v/ij hebben voorts mogen constateren, dat Uw Regering voor
dat welzijn tot hot brengen van offers en het lopen van
risicoVs bereid blijkt te zijn.
Het mogo zich laten begrijpen, dat - met nadruk voorop
stollende, dat wij een welslagen van het door Uw Regering
inzake liiouw-G-uinoa govoorde beleid uiteraard zouden
toejuichen - , de houding van Uw Regering tot hóden ton
opzichte van de Zuid-llolukken ons zeer verdriet.'
Immers, terwijl ook het Koninkrijk der Nederlanden zich
in plechtig a
aangegane R3XJ- accoordcn heeft vastgelegd op
•Phn.cn?Tri Irlrimyci-rfinht van
i n volkeren van
Voorhot zelfbeschikkingsrecht
van fdo
van hot voor

malige 1-ïodorlands-Indic - hot recht derhalve, waarvan de
Zuid-llolukkers bij het stollen v a n ' d e daad van de vrijhoidsproclanatie zijn uitgegaan - , en uit hot door Uw
ambtsvoorganger aan z i j n Indonesische ambtgenoot op
3 oktober 1950 gerichte telegram b l i j k t , hoezeer hot v/elz i j n van de Zuid-Holukkers Nederland zeer ter harte ging,
de Zuid-Molukkcrs moeten helaas nog steeds wachten op
zodanige handelingen van Uw Regering, waaruit ernst mot
betrekking tot do aangegane verplichtingen en gedane
toezeggingen b l i j k t .
Juist, omdat de ervaring met betrekking tot do vrijheidsproclamatic van de Zuid-llolukken medebepalend is geweest
voor do houding van Uw Regering inzake de kwestie ïïiouwG r u i n e a ? ' o n omdat het voor Uw Regering ton opzichte van
de Zuid-1 lo lukkers gaat om meer dan enkel gedane beloften - immers het /'uid-liolukso zelfbeschikkingsrecht is
hecht verankerd in plechtig aangegane internationale
accoordon - komt het ons voór s dat hot veilig stellen van
het we.lzijn van do Papoea's ? v; aar onder Uw Regering tevens
begrijpt het Papocase zelfbeschikkingsrecht, alleen dan
moreel gerechtvaardigd is, wanneer tenminste oen gelijke
concreto houding tegenover de Zuid-liolukken wordt aan-

Kot zij ons vergund voorts aan te tekenen, dat ook zonder de relatie mot de kv/estic IJiouw-C-uinea, wij vrije
Zuid-Ilolukkers hier te lande ons heden tot Uw Regering
zouden hebben gewend, aangezien v/ij, dio in vrijheid
onze sten kunnen verheffen, het onzo dure plicht tege,no v e r ' o n z e ' v e r z e t s s t r i j d e r s in het stamland achten te
releveren, dat de President van de Republik'Indonesia
na 12 jaren er niet in is geslaagd het Zuid-Molukse
verzet te breken en dat v/ij vrije Zuid-Molukkers hier
te lande ons blijven stollen achter het Zuid-Holukse
verzet tegen het neo-koloniale regime van de ilopublik
Indoiiesia ? v/elke t i j d e l i j k begenadigd door de huidige
v/ereIdconstellatie, volkoren van het voormalige Hedorlands-lndiö' tiranniseert en voort naar de chaos.
V/ij mogen met nadruk opmerken, dat het ons overigens
niet aangaat naar welke situatie do .President van de
Republik Indonesia het Javaanse volk en andere volkeren
leidt en v/elke staatsvorm genoemde President passend
vindt voor zijn volk,
Voor ons ïiuid-llolukkers is deze President van do Republik Indonesia een vreemd staatshoofd, dat tijdelij
ons volk in de Zuid-nolukken onderdrukt en tegen wiens
onwettig gesag v/ij ons zullen blijven verzetten, overtuigd als v/ij z i j n , dat eens de dag zal komen, dat bedoeld rechtsschennendo regime zal ophouden te bestaan.
ïïu de kwestie ïïieuw-Guinea, naar uij in bescheidenheid
menen, Uw Regering gelegenheid biedt do Zuid-Molukkers
v/aar te naken, dat het Haar ernst v/as met de door Nederland aangegane verplichtingen doon wij oen beroop op Uw
Regering althans daadwerkelijke pogingen aan to wonden
om do nodige aandacht voor de Zuicl-iloluksc kwestie to
verkrijgen;
Hogen v/ij ten slotte een beroep doen op Uwc Excellentie
om de vertegenwoordigers van de Republiek Zuid-liolukken
alle mogelijke faciliteiten te verlenen om de ZuidMolukse zaak te bepleiten, waar en wanneer zij zulks
nodig oordelen.Hetwelk doende,
Hamens de Vrije Suid-ïlolukkcrs in Hoderland,
De BADAN K2WAKILA1T RA J AT MA1UICU SSLAïAIT,
De Voorzitter,

33o Secretaris^

iz,
',3-Gravenhagc, 25 april 1962
Aan
Zijne Excellentie
de Minister van Buitenlandse Zaken
van hot Koninkrijk der Nederlanden
Plein 1013.
te

Vs-GRAVEHHAGS

Excellentie,
V/ij, vrije Zuid-nolukkers in'Nederland, beschouwen
hot als oen voorrecht om ons? naast het bescheid,
waarmede wij ons tot de iiinister President hebben
gewend,"net dit afzonderlijk schrijven tot U to
richten.
Zonder de overige leden van do Regering, waarvan U
in Uw voornoemde hoedanigheid deel uituaaht, tekort
te doen, willen wij hiermede gaarne in de allereerste plaats ons respect en bewondering to kennen'
geven voor het standpunt dat U in de kwestie NicuwGuinea inneemt, oen standpunt gegrondvest op'gerechtigheid, waarachtigheid én naastenliefde, en
getuigende van moed en visie.
V/ij spreken hierbij de hoop uit, dat U gelegenheid
vindt om daadwerkelijk het welzijn van de Z,uidllolukkers veilig te stellen, v/aar door hot beleid
van Uw Regering in d o " kwestie ïïicuw-Guinca morele
rechtvaardiging vindt.
De Almachtige schenke U kracht om de kwestie ITieuwGuinea tot een goed einde te brengen en wijzo U de
v/ogen aan, welke kunnen voeren tot de veiligstelling van het wolzijn van de Zuid-llolukse bevolking,
waaronder te verstaan het Zuid-llolukse zelfbeschikkingsrecht.Hetwelk doende,
ïïanons de Vrije Zuid-Ilolukkors in Nederland,
Do BAD AH PERVAKILAN ÏÏAJAT MALUICU SELAïAH,
3)o Voorzitter,

fJ.HITIPEUV

".Do Secret a
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i 5332
s De nieuwe B.F.R.M.5.

vertelde op 3.1.66, dat
de "Badan Persekutuan Party2 Maluku Selatan di Belanda"
(de onlangs voor de B.P.R.M.S. in de plaats gekomen organisatie) ook een nieuw orgaan heeft: "LETE-MENA" (vrij vertaaldi ons standpunt)."MENA MOERIA", het orgaan van de
B,P.R.M.S. is opgeheven. Het eerste nummer van LETE-MENA is
uitgekomen.
vertelde dat in dit eerste nummer door Ir. J.A.IlrANUSAMjL_
een bijzonder fel artikel is geschreven tegen
, de R.P.I. en het onlangs opgerichte "Comité"
van HASAN TIRO in New York. (De aanval die MANUSAMA tegen
en HASAN TIRO richt,, liegt er niet om.
noemt hij "anasir" (-hondejong) en hij beschuldigt
ervan reeds in 1959 land en volk van de Zuid-Molukken te
hebben willen "verkopen" aan de toenmalige leiders van de
R.P.I.
Het meest opmerkelijke - volgens
- was dat de bekend*
zich achter deze nieuwe B.P.RJ
heeft geschaard."Besprekingen tussen MANUSAMA. LOKOLLO en
hebben tot een verzoening geleid.
E.e.a. zou blijken uit dit eerste nummer van LETE-MENA» De
redmktie van het nieuwe orgaan wordt gevoerd door een Ambonees in Assen, domino METER AT, de Klenckestraat 19.
vertelde dat onder de aanhangers van '
is opgericht de "BADAN UHUSAN KEPÜLANGAN TENTARA REPUBLIK PERSATUAN INDONESIA"(B.U.K.T.R.P.I. * Comité voor de regeling
van de terugkeer van het leger van de R.P.I.) NANURU zelf
is voorzitter.
Deze B.U.K.T.H.P.I. is in werkelijkheid een "fake-organisatie" en dit comité wordt in voorkomende gevallen slechts
door
gebruikt om te kunnen manipuleren. Dit was
bijvoorbeeld het geval bij de wrijving tussen B & W van
Staphorst en de in het woonoord Conrad te Rouween gehuisves
Ambonezen.
Deze brief is door
opgesteld, waarbij deze van de
gelegenheid gebruik maakte de door hem gevoerde titel van
"Ambassadeur van de R.P.I.", naar voren te kunnen brengen.
"Het leger van de R.P.I.", bestaat alleen in de fantasie va
. Desondanks weet laatstgenoemde steeds Ambonezen
te vinden die zich voor zijn karretje laten spannen.
r
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Aantekenen.

AAN: Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Staphorst,
te
S t a p h o r s t .

«r. 7/BUKTRPI
Onderwerp: Inzake onbewoonbaarverklaring
kamp"CONRAD".

De "B.U.K.T.R.P.I." (Badan Urusan Kepulangan Tentara
Republik Peraatuan Indonesia) kantoor houdende ten huize
van de voorzitter de heer A. NANURU, Kaap Conrad, te
HOUVEEN.
Gelezen het schrijven van de Commissaris van Aabonnezen Zorg
gericht aan de Inspectie Noord van het C.A.Z. van 15 MEI 196;
inzake de toewijzing van een extra contingent van 10 (tien)
w.w. voor 1965 t.b.v. Huisvesting Aabonnezen in de gemeente
Staphorst; in aansluiting hierop het desbetreffende
raadsbesluit van de gemeente Staphorst van 15 december 1965
met betrekking tot onbewoonbaarverklaring van het kamp CONRAl
gelegen aan de Conradsweg k Rouveen.
Verklaart hierbij uitdrukkelijk:
1. dat zij voor haar leden nimmer een woning heeft aangevrai
bij de Nederlandse Regering of bij welke gemeente ook
en dat dit standpunt overeenkomt met de in de Provinciale
Dagbladen voorkomende denigrerende uitlatingen van een
gemeenteraadslid van Staphorst destijds, dat de Ambonnezei
in Indonesië thuis horen en niet in Nederland; dat
bovendien de Ambonnezen onbetrouwbaar zijn en hun vijand
van achteren met een mes aanvallen, etc. en waarop zij
terzake dit gemeenteraadslid wil wijzen op het feit dat d<
Ambonnezen inderdaad in Indonesië thuis horen en niet in
Nederland en het huidig verblijf van hen te wijten is aan
het politiek beleid van zijn regering destijds; en dat
bovendien de Ambonnezen gedurende meer dan drie eeuwen
steeds trouw zijn gebleven tegenover zijn monarchie en
vooral in de tweede wereldoorlog bewezen hebben hun vijani
nimmer met een mes van achteren te hebben aangevallen;
2. dat zij zal afwachten de maatregelen die de gemeenteraad '
Staphorst denkt te nemen voor wat betreft de toewijzing
van nieuwe woonruimte in verband met de onbewoonbaarverklaring van het kamp CONRAD;
jj. dat zij alleen dan zal instemmen met de nieuwe woonruimte
indien hieraan gekoppeld wordt een gebouw waarin zij
zelfstandig hun godsdienst kunnen belijden;
- 2-

- 2-

4. dat zij bezwaren heeft tegen een eventueel onderbrengen
van het gezin P. WAHUMURY in de hun straks toegewezen
nieuwe woonruimte die een ander politiek streven beoogt;
5« dat zij graag gekend willen worden in de te nemen beslissingen van het CAZ of die van de gemeenteraad van
Staphorst betrekking hebbende op het vullen van die
nieuwe woonruimte dit met het oog op het handhaven
van rust en orde in die.nieuwe woonruimte.

Afschriften hiervan zijn ook opgestuurd aan:
de Ministers van Maatschappelijk Werk, Justitie, Buitenlandse
Zaken, Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en
Volksgezondheid, Volkshuisvesting en Bouwnijverheid; Gedeputeerde Staten van de
Provincie Overijsel;
de Commissaris van Ambonnezen Zorg en de Inspectie Noord
van het C.A.Z.;
de Ambassadeur van de R.P.I. te Utrecht

ROUVEEN, 1? januari 1966
Kamp "Conrad", Conradseweg
A, NANURtT
W. TALAHATU
S. SAHETAPY
J. MANUPÜTTY
J. PAAIS
J. WARKOR
M. WARKOR.

Behoort bij schrijven no« 1023*19^1
d,ü. 16 oktober 1970.
1.

ALGEMEEN.
Op 17 oktober 1970 aal in het woonoord IJsseloord een door Je
Badan Persatuan H«M.S. georganiseerde bijeenkomst plaats vinder.;
waarop het resultaat bekend gemaakt zal worden van het ondyvhcucï
dat Ir. J.A. MANüSAHA op 7 oktober- j.l. heeft gehad met MinisterPresident DE JONG en Minister LUWS.
Tevens zal het ingenomen standpunt en de te volgen cedrag.'ili jn
worden uiteengezet.
Hoewel men zich er - althans in Zuidmolukse bes tuur skrinso.u van bewust wac dat het standpunt van de KedGi-land.se F:fcjjeri:ig
weinig ruimte zou toelaten voor nieuwe perspecti 3ven4 heef'!; criclcï
de Zuid Molukkers - sinds het incident in Wassenaar - tot cp h*t
laatste ogenblik de hoop bestaan op het tcgendsel*
De grootste zorg van de Zuidmolukse leiders is dam ook hst telcu?
stellend resultaat op een zo acceptabel mogelijke wij se to presenteren*

SITUATIE IN DE BADAN PERSATUAN R.M.S. en
POSITIE VAN Ir. J.A. MANUSAMA.
De confrontatie roet zijn partij zal in het bijriondfir voor ''ïVecodent" MANUSAMA een zware opgave zijn gezien de krachten dir- reeen
geruime tijd, zowel buiten zijn partij als intern, r.ijn positie
bedreigen.
a. Angkatan Peranp R,M,S.
Hoewel de A.P.R.M.S. geen hoge dunk h&eft van de kwaliteit^o
van Ir. MANUSAMA - die men niet als President erkent ~ :L;. op
een onlangs belegde vergadering het standpunt ir.ge.-noraer, tavt TT.L
het bepalen van verdere acties gewacht Kal worr-erx op het. resultaat van MANUSAMA.'s gesprek raet de Nederlanrist? M?'.nist-j-c *
Het door deze partij voorspelde negatieve resultaat beteliCï't c
duidelijke politieke winst voor deze organisatie.
b. Verdeeldheid van de leiders van de B,P«R.M.S,
Zowel naijver als onenigheid met het tot nu toe gevoerde bole;
werken een voortschrijdende verbrokkeling in de top van ds;:-^
organisatie self in de handc
c. Ouderen - Jongeren.
Zowel Ae oudere als de jonge gene-ratio verwijt MAHU3AKA o,5.i,
dat do "strijcl" van de afgelopen 20 jaar peen e;;kel r.ü;:o. Vi1--;/"
resultaat heeft opgeleverde, Men maakt r-i c h. ir> do eerste rv.vv.t:.
zorg over de te verdachten fellere rec-.oties van de ;jo;jgt'i-«'-..
Hoewel (naar buiten, uit) G 6 idee Ie v e r cl vrc^dt gehouden d-:it C o
stemming onder de 'iuidwolukse jongeren een politiek-idoologische achtergrond hsveft» lijkt cio vraag g t: r-ach t vaardige; oi er
in welke mats men hiervan in. eiger; ki-inp nog ovsrtaird .>.&-.
Er sijr, nl. sanwi j tingen d?t de opvatlina. dst ai.ci> in ar. Lu.'.ó -molukB3 b^volkiri.joKi'C^r een 'V.ori'.^al" ;j;cïneraticco;)riict -, r.
speeltt steeds rnter veld wint o
Tevens wordt KAHUSAMA verv.-eten dat daar* waar harde acl.'^; h::::
plaats govonden, ds« MJO'iJARY, voor.ii.tter van de B .Pe .:< Ji.,-';.,
daarbij steeds een belang-rijke rol heeft f;«svif;'?l;i»

2. ~

Vooral in bt-stuurskringen (hoofdzakelijk ouderen) treedt de
ontevredenheid over der,e situatie steeds duidelijker aan het
licht, omdat irien z.ich realiseert dat geweld, in welke vorm
dan ook, de zuidmolukse aaak slechts kan schaden.
Veelzeggend voor d.e, waarschi jnli jk politieke, aspiraties var
ds. METIAHY is, dat diverse leidende figuren in de BPRMS hem
de bijnaam "MAKARIOS" hebben gegeven.

NIEUWE POLITIEK
Hét is de zuidmolukee leiders duidelijk dat het standpunt var
de Nederlandse Regering, dat het R,M.S,-vraagstuk een afgedai
zaak ie t weinig of geen ruimte laat om deze problematiek
opnieuw aan de orde te stellen
Om echter tijd te winnen en de aandacht af te leiden van dit
politiek echec, zal waarschijnlijk een tweeledige tactiek gehanteerd worden:
NEDERLAND
Meegedeeld zal v/orden dat hst gesprek van 7 oktober 1970
slechto een oriënterend karakter had en gevolgd aal worden
door nader overleg, dat in eerste aanleg aal leiden tot een
maatschappelijke erkenning IÏZK door toekenning van een eigen
rechtspositie aan de Zuidmolukkers. Deze afleidingsmanoeuvre
zou hoofdzakelijk ontworpen zijn ten behoeve van de jongeren,
uit vrees voor isolement en discriminatie, deze rechtspositie
als EIS hebben gesteld.
VERENIGDE NATIES
Behalve op het verkrijgen van een speciale rechtspositie zouden de aandacht en acties geconcentreerd worden op het verkrgen van gehoor bij de Verenigde Naties.
De gezaghebbende "Vice President" LOKOLLO huldigt de mening
dat - op lange termijn - het politieke ideaal van een Vrije
Zuidmolukse Staat zeker gerealiseerd zal worden dank zij strt
mingen in Indonesië, die zouden resulteren in de oprichting T
een federale "Verenigde Melanesische Republiek", waarvan do
staat "Groot Molukken" deel zal uitmaken.
Opmerkelijk in deze tactiek is, dat concentratie op de Veren:
de Naties aanvankelijk was toebedeeld aan de A.P.R.M.S., n^m<
lijk in de beginperiode van deze organisatie toen er nog ove:
leg bestond, terwijl het idee van de federale Staat Melanenii
enige jaren geleden gelanceerd werd door de Papoea-leider
ïlicolaas JOUWE.
Deze nieuwe koers zou geïnterpreteerd kunnsn worden als een
poging om de eenheid onder de Zuidmolukkers te herstellen en.
orn het vrijheidsstreven van de Papoea's weer aan te wakkeran
ter versnelling van het verhoopte proces van verbrokkeling v;
de huidige Republiek Iridonesia»

Indonesia
is gebleken dat van da si j de (van de
Ambassade) van de Republiek Indonesia pogingen zijn gedaan 01
te komen tot een gesprek met de Eadan Persatuan K. V,. S..
Het doel hiervan is nóg niet bekend geworden. Dat echter hot
„ 5 _

eerste contact waarschijnlijk gecontinueerd zal worden blijkt
uit het feit dat reeds sprake is van het aanwijzen van person
aan beide zijden, die elkaar in vergadering zouden ontmoeten.
Er kan rekening mee v/orden gehouden dat deze nieuwe ontwikkeling door de Badan Persatuan R.M,S. gepresenteerd zal ivorden
als een positief resultaat van de gevoerde politiek.

5.

CONCLUSIE
Aanvankelijk zou op 17 oktober 1970 slechts een voorbereidend
vergadering plaatsvinden van het Hoofdbestuur van de
Badan Persatuan R.M.S.; op 2k oktober 1970 zou dan een algeme
opening van zaken volgen. Met het besluit reeds op
l? oktober 1970 de leden in te lichten over de resultaten van
het gesprek tussen MANUSAHA en de Nederlandse Ministers wordt
kennelijk beoogd de gespannen en geïrriteerde gemoederen te
beletten zich te ontladen in gewelddadige wanordelijkheden.
De eerste berichten na de acties van 15 oktober 1970 in het
woonoord IJsseloord, het B.P,R.M.S.-bolwerk waar de bijeenkom
van 17 oktober 1970 zal plaatsvinden, spreken zonder uitzonde
riiig van een zeer geladen spanning. De vraag lijkt dan ook gt
rechtvaardige! of de door de Badan Persatuan R,M.S. uitgedacht
manoeuvre die belangstelling en dat effect zal krijgen vvaaroj
gespeculeerd wordt. Eerder lijkt het te verwachten dat de ree
gedeeltelijk verwerkte teleurstelling over de mislukte
"politieke missie" van MANUSAMA, gevoed door de thans cpgewel
verontwaardiging, zal omslaan in wraakgevoelens met de daara?
verbonden, gevolgen.
Reeds vóór de inval in IJsseloord op 15 oktober 1970 waren b<
richten ontvangen over door jongeren beraamde acties, gerichi
op ernstige ordeverstoring, bijvoorbeeld door sabotage aan
kwetsbare utiliteitsbedrijven en vitale objecten, met het do*
de economie te ontwrichten.
Voorts maken enkele berichten melding van voorgenomen ovcrva"
len op militaire objecten (opslagplaatsen, munitiecomplexen)
teneinde zich wapens en munitie te verschaffen.
Ofschoon het woonoord te Capelle aan de IJssel een van de belangrijke steunpunten is van de B.P.H.M.S., dient er r&kenirij
mee te worden gehouden dat onder de huidige omstandigheden d<
kunstmatige partij-grenzen voor de Zuidmolukkers volledig wei
vallen, in het bijzonder voor de jongeren die zich toch al i]
vele gevallen hebben losgemaakt van de partij waartoe zij aa:
vankelijk behoorden.

16 oktober 1970e
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Situatie in de Badan Persatuan B.M.S,
Sr zijn aanwijzingen dat binnen d* organisatie van d*
Badan Persatuan H.M.S. verdeeldheid bestaat tussen verschillende
leidende figuren» zoalst

De oorsaak van d* verdeeldheid moet gezocht worden in zowel naijver
als onenigheid met het tot nu toe gevoerde beleid*
Van de ontmoeting tussen Minister-President DE JONG «n MANÜSAHA
wordt veel» *o niet alles verwacht, namelijk de definitieve oplossing van het R«H.S.-vraagstuk, of althans een concrete toezegging
in die richting.
Een negatieve uitslag KOU voor sommige leidere Hogelijk een welkome
aanleiding vormen om het mislukken van d* onderhandelingen te wijten
aan persoonlijke incompetentie van MAMQSAHA oa zich, met dit argument» op te werpen als opvolger.
Bet bovenstaande zal MANÜSAHA ongetwijfeld duidelijk gijn. Er dient
dan ook rekening mee te worden gehouden dat hij, teneinde zijn bedreigde positie zoveel mogelijk veilig te stollen, in zijn betoog za
terugkomen op het "Ontwerp van Wet betreffende de rechtspositie van
Zuidmolukkers"
, dat men enige jaren geleden
tevergeefs heeft getracht de Nederlandse Regering "op te dringen".
De inhoud van dit "Ontwerp van Wet" is namelijk opnieuw in de actualiteit gebracht door de jongeren, vervat in een brochure die onlangs
werd verspreid*
Voorts is te verwachten dat MANÏÏSAMA de berechting van de bezetters
van de residentie van de Indonesische Ambassadeur ter sprake cal
brengen, aangezien de meeste <Jongeren-)aetiea zich momenteel op dit
thema concentreren*
Dit blijkt o.m. uit een
circulaire aan de Suidmolukkere
in het Huis van Bewaring te Boheveningen, waarin wordt gesteld dat
. als bij het vonnis geen (niet voldoende) rekening wordt gehouden
met de achtergronden en motieven, en
- de Nederlandse Regering haar belofte niet nakomt om over het
R.M.S.-vraagstuk te spreken,
er gerekend moet worden op nog heviger aotiea dan die welke reeds
hebben plaats gevonden*
Bierbij dient aangetekend te worden dat de "belofte om te spreken*1
vrijwel ongenuanceerd wordt geïnterpreteerd als "het geven van een
in alle opzichten bevredigende oplossing"*
.2 .

Dit pamflet, gesteld ia de indonesische taal, i» onderteltend door
(d* beweging van) d» vrije zuidmolukoe Jongeren. Het ia niet bekend
of deze ondertekening doelt op de vrije euidmolukse Jongeren in het
algemeen, of op de "Vrije Zuidaolukee Jongeren", die «la vereniging
een organisatie vormt binnen de Badan Peraatuan H.M.S..
Situatie in de Angkatan Peraag R.H.8.
Ia deze organisatie heerat grote ontevredenheid over het feit, dat
«el eea gesprek plaata vindt van Minister-President DE JONd net
MANUSAMA, doch niet net een vertegenwoordiger van de Angkatan Perang
R.M.3.•
Daar komt nog bij dat MANUSAHA, die in de A.P.R.M.3. niet als president wordt erkend, wordt beschouwd als ongeachikt voor het voeren
van onderhandelingen.
Tijdeaa de vergadering die op 3 oktober 1970 door de Angkatan
Perang R.M.S* in Rotterdam werd gehouden en waarbij circa 600 personen aanweaig waren, nam het bestuur het standpunt in dat gestreefd
aoet worden naar een politieke oplossing van het R.M.S.-vraagstuk.
Van de mijd* van de Jeugd werd op neer directie actie aangedrongen.
Bij de poging van het bestuur OB deze stemming te kalmeren verlieten
ongeveer tachtig jongeren de Baal*
Controverse met de jongeren en te verwachten acties*
Zowel de B.P.R.M.S. als de A.P.R.M.S. beroepen zich erop de jeugd
volkomen in de hand te hebbent dit kan echter betwijfeld worden.
Van de sijde van (het bestuur van) de Badan Peraatuan R.M.S. bestaat
grote ongerustheid voor acties, in welke vorm dan ook, die
MANUSAMA*e "onderhandelingspositie" souden kunnen schaden. De orde*
dienst van deme organisatie heeft strikte opdracht voor extra waak»
oaamheid.
Ook het bestuur van de A.P.R.M.S. verwerpt gewelddadige acties*
Desondanks wij«en diverse berichten erop dat op 7 oktober 1970
(mogelijk gewelddadige) acties sullen plaatsvinden* Kierbij moet
rekening worden gehouden met ordeverstoringen, mogelijk met wapengeweld.
0«m. is in het woonoord IJSSKLOORD de bedreiging gehoord, dat
MAWUSAMA ontvoerd xou worden.
N.B. Zn dit woonoord coudea ongeveer twintig gezinnen lid zijn van
de Angkatan Perang R.M.S..

6 oktober 1970*

VERBINDING 31

Nummer» 9910.
Onderwerpt B.P.R,M.S.

Datum: l 3 O KT, 1970

Geen bijlagen.
gijl.:

20 oktober 1970,
Hierby bericht ik u, dat dezerzijds
werd vernomen, dat
de leiders van de B.P.R.M.3. de leden
van deze groep hebben opgedragen zioh
voorlopig te onthouden van elke vorm van
optreden.
Hen gaat uit van de veronderstelling, dat eventuele aoties aanleiding
zouden kunnen geven de vonnissen van de
overvallers van Wassenaar te verzwaren.
"Einde"

Aan i
De heer hoofd van de
binnenlandse veiligheidsdienst,
te ' 8-G r a v e n h a g e.
Pres. Kennedylaan 25»

ACD/
; 'atum: 2 5 OKI 1970
' i

.

Bijl.:

RAPPORT VAN G

AAN

: CFO

23.10.1970
KR.
: 10.267
3STR.: RMS-3ewegins (Regering en BP) en
andere bijzonderheden

Onderhoud Min. Pres. DE JONG - KAHUSAMA
a) De leiding RMS v/as zich bew\ist dat het gesprek van
7.10.70 tussen DE JONG en MANU3AMA geen nieuwe gezichtspunten zou openen en derhalve zou moeten leiden tot een
teleurstelling van de RMS (MANUfiAKA) -aanhangers, die
(door HANUSAMA) werd voorgespiegeld, dat, als zo'n gesprek plaats zou vinden, dit de weg zou openen naar
nieuwe mogelijkheden.
MANU3AMA (die zich bij zijn volgelin^ea tracht waar te
maken na alle kritiek op hem) meende DE JONG te kunnen
bewegen tot een volgend gesprek.
Dit om in eigen gelederen tijd te «tinne»,..en-oolj om emotionele reacties af te wenden-v
.-2-

-2-

Immers hij zou dan kunnen zeggen "dit eerste gesprek is
slechts oriëntatie geweest, maar er is niets verloren, want
wij (Nederlandse regering/MANUSAMA) zullen nog meerdere gesprekken hebben.
Deze uitweg heeft MANIT3AMA niet, omdat Min. Pres. DS JONG
duidelijk stelde, dat er geen volgend gesprek meer zal volgen.
Omdat MAMUSAMA. weet, dat Ambonese wanordelijkheden de RMSzaak en hemzelf alléén maar kunnen schaden, zoekt hij (en
vooral LOKOLLO) naar een uitweg/oplossing om zijn aanhang
af te leiden van de werkelijkheid, t.w. het teleurstellend
resultaat van het gesprek met Min.Pres. DS JONG/LUNS.
Dit werd gevonden op de plenaire zitting van de 3MS/BP op
10.10.70 op initiatief/voorstel van vice-president LOKOLLO
-zie punt b).
Ten aanzien van het gesprek Min.Pres. DS JONG/MANUJAMA valt
nog het volgende weer te geven:
- Politiek was geen overeenstemming te bereiken, omdat Min.
LÏÏN3 stelde, dat niet zal v/orden afgeweken van het standpunt, dat in 1950 werd ingenomen,
MANUSAMA stelde, dat hij dit ook niet zou doen (proclamatie RMS).
- Voorts stelde MANUSAMA dat politiek flexibel is en dat dus
niet gesteld kan worden, dat het Nederlandse standpunt nim
mer gewijzigd zal worden.
- MANUSAMA wees er op, dat LUNS in 1956 heeft verklaard, dat
de Hl het zelfbeschikkingsrecht geweld aandeed met militaire middelen.
Min. LUNS antwoordde hieror, dat hij dit had gezegd in een
emotionele opwelling en dit later had herroepen.
MANUSAK A vond dit een zwak verweer voor een. staatsman,
- Het onderhoud Min.Trer,. D3 JONG/MANU3AKA zal door de Neder
landse regering worden uitgewerkt en rapporten worden toe' gezonden aan MAMUSAMA.
Nadat dit rapport voor accoord zal zijn aanvaard (eventuee
voorzien van kanttekeningen) wordt het in uitgewerkte vorm
toegezonden aan SIJHAHTO.
De regering MANUSAMA behoudt zich het recht voor een afschrift te zenden aan de UNO.
b)De regering MANUSAMA (inclusief BP) houdt rekening met
onrust en daaruit voortvloeiende excessen air, gevolg van
het teleurstellend onderhoud DS JONG/MANUSAKA.
Men verwacht ook ernstige kritiek op MANUSAMA (uit eigen
aanhang), vooral omdat MANUSAMA het onderhoud met DS JONG
als hot ware heeft aangekondigd als een belangrijke stap
in de verwezenlijking van het RMS-ideaal.
Het gevaar bestaat, dat de kritiek uit eigen kring kan
leiden tot het opzeggen van vertrouwen in het beleid
MANUSAHA .
Om zichzelf te redden en ook om ordeverstoringen (als gegevolg van de teleurstelling) tegen te gaan, zal men proberen de aandacht van de 4mbonese aanhang te richten op
een ander gezichtspunt/doel en tevens stellen, dat men
zich niet moet blind, staren op het gesprek MANUSAKA/DE JON
omdat in feite de Nederlandse regering (DE JONG) politiek
weinig invloed heeft op internationaal terrein.,., ..
Dat het gesprek DE JONG/M<\NUS AHA .dus toch niet belangrijk
IL S •
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Het andere gezichtspunt (de nieuwe koers) die (als uitwij
zal worden aangegeven, bestaat uit het volgende:
1. men zal niet meer rekenen op Nederlandse hulp/steun
(Nederland heeft geen invloed op internationaal niveau
2. men zal andere landen activeren om het HMS-ideaal bij
de UNO aanhangig te maken;
Noot rapp.: dit is hetzelfde als TAMASLA 2 jaar geleden reeds stelde.
3. men ziet af van het streven naar een souverein ZuidHo l ukken;
4. daarvoor in de plaats: de staat Groot Molukken (Noorden Zuid-Kolukken tezamen gevoegd); opgenomen in de federatie Melanesië, waarvan de andere deelstaten o.m.
zullen zijn: Fidzji, Nw. Guinea
Noot rapp.: dit idee werd eniye jaren geleden gelanceerd door Hicolaas JOU.'/E (Papua-leider) .
De afkorting RMS zal dan ook niet meer betekenen
"Republiek Maluku Gelatan" ( Zuidniolukse 'Republiek) maa
Republiek Melanesia Serikat (Verenigde Helanesische
Republiek).
Dit alles zal aan de vertegenwoordigers/aanwezigen tijden
het congres op 17.10.70 worden bekendgemaakt.
Het congres wordt gehouden in IJsseloord, aanvang 11.00 u
Sprekers zullen zijn: MANU3AMA
METIARI
LOKOLLO
De aanwezige belangstellenden zullen kritiek kunnen uitoefenen op het beleid van HANTJSAMA.
Men verwacht, dat er veel kritiek geleverd zal worden.
MA.NU3AMA c.s. hopen dat de Arnbonese aanhang met het nieuw
streven accoord gaat en dat dit in ieder geval de aandacht zal afleiden van de teleurstelling (gesprek met
DE JONG).
c) Het congres wordt in IJsseloord gehouden, omdat dit een
bolwerk is van de BP, waardoor de kans op ordeverstoring
door A?SMS vrijwel wordt uitgesloten.
De HMS-beweginp beschikt over inlichtingen, dat reeds geruim
tijd, in Indonesië «en beweging actief is, die zich tot doel
heeft gesteld de federatieve staat Indonesië te herstellen.
Deze aal dan bestaan uit de navolgende deelstaten:
Sumatra
Java.
Borneo
Groot Gelebes
C','••'*••'* •-••Groot Molukken
;. ;-- •
De regering M \NU3AM A meent, dat als dit federatief Indonesië
tot stand gekomen zal zijn, de deelstaat Groot Molukken zich
van Indonesië zal losmaken en opgaan in de federatie
Groot Melanesië (Kie onder b).
M.\NU3AKA en LOKOLLO zullen al hun invloed aanwenden orn elke
vorm van geweld, tegen wie dan ook gericht, te voorkomen.
5ij zijn er echter niet zeker var. dat 'zij bij de joner.eren.
nor voldoende invloed hebben.

r.CD/

Oupl.

Datum: l 5 O KT, 1970 '
Bijl.:
RAPPORT

VAN

AAN

: CFO

No.

:

C

10-272

23.10.1970

Betr.: Ambon. aangelegenheden.

Op 18-9-1970 werd
vernomen.

het navolgende

Volgens een destijds door de B.P. gedane aankondiging,
gericht aan C.R.M, is de B.P. tot stand gekomen op
25-6-1966.
Volgens een in 1968 gehouden enquête was het aantal
Ambonezen 26.000.
Door C.R.M, wordt als gemiddelde gehanteerd:
6 personen per gezin.
Van het totaal aantal Ambonezen is - 2% Keiees en
behoort niet tot de aanhang van KAHUSAMA.
Voorts is volgens een nauwkeurig onderzoek gebleken dat
van het totaal aantal Ambonezen circa ~L2%% inmiddels tot
Nederlander werd genationaliseerd.

TS.

ACD/
Dupl.
Datum:

2 9 O KT, 1970

Bijl.:

RAPPORT

VAN

AAN

: CFO

No.

:

C

10.522

28.10.1970

Betr.: Ambonese aangelegenheden. ''
Bijl.: één

werd op 22-9-1970 het navolgende
vernomen.
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst van de B.F. op
25-^-1970 in de Houtrusthallen zijn een klein aantal
APRMS-aanhangers binnengedrongen en hebben onder de
aanwezigen een pamflet (ale bijlageü uitgedeeld.
De indringers werden door de KPK verwijderd.

- 2-
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Binnen zeer afzienbare tijd zal een B.P.-vertegenwoordiger worden ontvangen door de Minister-President
De JONG en Minister LUNS, waarbij ook de Minister C.R.M.
aanwezig zal zijn.
Het C.R.M, heeft in behandeling c.q, onderzoek de tot
stand koming van een nieuwe status/rechtspositie
Ambonezen^ waarbij gestreefd wordt de Ambonezen een
Nederlanderschap te verlenen als die, welk de bewoners
van Elten en Tudderen wez-d verleend.

'

1V70

Ooroc;D_j\£;:'i de ^oholo 7i u i. d-M o'J. uk r, e Jeugd,

(
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<
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Do tijd laat duidelijk blijken d a t v/ijf j o ï T f c Suid-Molukkers . j u i s t nu in onze
energiekste perioclo var. het leven het i'cit onder ogen moeten zien, om
. daadwerkelijk massaal iets te d o e n »
V a n a f nu m o e t e n wij ons niet meer laten v/ij smaken, dat v/at de o u d e r e n tot nu
toe willen' voor ons de v/et is»
f/ ,y ;
.* Pcniuda, v a n a f nu m o e t dat afgelopen zijn, vnn welk. party je ook gezind b e n t „
'J
N e e m die v/eg waaraan j e z e l f meer h o u v a s t hebt dan die ijdele hoop in alles
v/at v.ij al de afgelopen 20 jaren meegemaakt h e b b e n » Zie je geen perspectieven rr.eer in de strijd» ga dan jezelf maar eens flink c o n f r o n t e r e n met andere
f a n a t i e k e , g e f r u s t r e e r d e , conservatieve progressieve a an lager v/al geraakte
Zuid-Kolukkerso
C o n f r o n t e e r j e z e l f vooral oei te beginnen met je ouders» 2ie je het h e l e m a a l '
niet, c o n d o r dan maar op uit onze samenleving} v/ant je / u i t als een grote
nul f u n g e r e n en ons a f b r e u k do.cn 0 V/at ik ook onder o^en wil houden is
' t f e i t , dat wij in deze gevestigde. ( gemakkelijke ) samenleving te veel ver v/a**
teren varv onze strijd» V/jj zijn aan lager v/al geraakte revolutionairen; of wij i-.ijn
helemaal geen r e v o l u t i o n a i r e n m o e T o
V.y vinden het tegenwoordig normaal, wanneer demonstraties pas door kunnen
gaon als dn politie haar toestemming h e e f t gegeven of van dien aardo Mensen, •
.—•
'io walgelijk laag zijn v/ij a f g e z a k t , dat vrij dat maar zonder m e e r aannemen 0
...' M e n s e n , d<; situatie is in f e i t e niet docr politie ( e . d „ ) moeilijk gemaakt,
m a a r v/ij die dit alles zo maar a c c e p t e r e n , werken aan deze situatie m e e *
Hoe k u n n e n wij ons nu bevrijden^ als v/ij van onszelf v a n u i t dit systeem tot
cXcivcjn m a k e n o
p
Ieder individu moet ten eerste aichzelf onafhankelijk maken trm opzichte van
het tot nu too h e e r s e n d e , alvorens n a a r oen onafhankelijke R o M a S o te s t r e v e n »
Diegene, die z e g t j diit v/ij rekening moeten' houden met de nederlandse wetten
enz.» v/il ik de vraag stellen, dat wij overal deze evolutie moeten doorzetten 9
zo v; c l d^or als h_icjr0
.
,
. ?cr slot Vüii rekening zijn wij hier gebracht op last van de Ned« Regering*
V;.!;j zijn hic-r g r o o t g e b r a c h t net de wetenschap te m o e t e n strijden voor de
R o X o S o DCZÖ otrijd begint eerst binnen ons eigen "gevestigde" gelederen*
Onze leiders durven alleen maar te vergaderen en/,» t maar d u r v e n als het
er op 0.3:1 k o m t , niet in de geyanjgenig te z i t t e n »
Mensen,, zo "gevestigd" zijn onze leiders^ 't zijn een s t e l l e t j e krossie'V/ij bevinden ons nu nog j. n een situatie, dat iedere jongere, die wil activeren, dezelfde lijn. moet volgen zoals de oudjes, die nu nog aan het bewind
ivijr;,; 7.ich steeds aan vasthouden*
Zo ko::i je o r toch

V/'aaro;.'i? /iijn ^e bang dat v/ij misschien te radiikaal kunnen aijn?
De H o M o S o eist op dit m o m e n t radicalisme^
"Gev;sld l f dab is '-vat je nu m o e t toepassen, je m o e t die hele ervaring hebben,
.?. c du. t je dan p u s 62 p e r s p e c t i e v e n kan zien s Je moet op deze manier revolutionair blijven a Pr^OVOC5^'R_|_
Doe je dit n i e t , dan ga je ten onder, dan ben je bereid tot ajssj.ipilat_log_
Geloof :-ii"jt in noole theorieën zoals "Vreedzame revoluti.ee", '.vi-.nt dat is zo
irreësl als ' t maat '.vezen kan, zoals in onz,e situatie» " Sta op en realisoor
dit ; 'i
Je bezit in d e z e wereld niet de enige die met dit probleem zit e ' K i j k om je
h o o n j je b e n t - e e n waardevol deel i n . d e Wereld-Revolutie» Stel je zelf solidair
t o d f r V n cie andere onderdrukte groeperingen in deze wereld»
?k> •:.-£_ :: ^ k g p r op en p;•-:».o. t _ojc_ o ver t,
Lat't h o v. geen gelegenheiaskwestie v/orden .v/&n t je hele toekomst hangt van. dezo
hole k,;t,'",t:.2 R.Kpfl c . a f „ Ite.cO. i nor-r dit l' l
M S N A M U R l A.

Eenny Manu pi; t, cv ^
Jopy Sahet*iv,y ; -, ••

5 NOU 1970

Bij;.:

RAPPORT VAN C.
AAN

:

CH)

No.

:

10581

23-11-1970

Betreft :

Rondschrijven met betrekking tot de
afscheiding van TAMAËLA.

Bijlage :

Eén.

Van
de navolgende gegevens verkregen.

werden op 16.10.1970

In een rondschrijven geeft MANÜSAMA (B.P.) een uiteenzetting
m.b.t. de afscheiding van de TAMAÊLA-groep. (Zie bijlage).
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RépuWique
des Moluques du Sud

ff

X^L/\JÈti
^OOF U

o( the

Republic
South^Moiuccas

Panerintah»

«*.-.• .5.
Balam tr»lrtu-vaktu 3«n€T belakangan ini, maka tuan2 I.J.TamaBla, E.Kakisina,
J.J.Manuputty, B.Lumatalale dan A^amaöla jang dari antaranja adalab miaaie2 militèi
jang dlkiri» dari Ceram dangan tugas pada tjari perhubungan dengan Pemimpin2 RMS
diluar Negeri, telah wend^alankan seauatu akai dengan makaud mengguntjangkan keper•fe^ajaan ra Jat terhadap PeBimpin-pemimpinnja, hal mana "bertentangan dengan tugasnja
eebagai Opsir2 A. P. R. M. S.
Mer»k* »en^iarkan kabar2 jang tidak "benar mengenai pekerdjaan kami, Pemlmpin-pemiiapin perdjxtangan. Mereka sudah propagandakan» bahwa kaai tidak ada berbuat apa-apa,
hingga dalao delapanbelaa tahun perdjuangan beltun tertjapai barang haail jarig
ajatft-ttjata. Sögala propaganda mereka itu kedengaran maniB dan rflok, tetapi aebenarnja iainja bersifat btikan membangunkan dan tongkat perdjuangan tanah air jang
berat ini, melainkan "beraifat merusakkan dan menipukan. Segala kebenaran ditulak
-balifckan. Bel>erapa prang di kamp-kaap dan wijk-wijk, mereka sudah "berikan pangkat
-pangkat mllitèr, supaja pekerdjaan djahat nereka setagai kaki taagan tuan TaioaSla
c. a. da pa t didjalankan dangan lebih aömpurna lagi dan dengan menarik hati rajat
kaai. Dalam tiap-tiap Negara jang teratur, maka aksi-aksi militèr semat^am begini
ta'dapat diblarkan.
Sungguipun damikian, maka kami Petaerintah, sudah bertindak dengan penub kesatoaran
dan selalu aentindjuk kesediaannja untuk neropertiadakan segala aalah faham dengan
^i«lan Iftin, 4«»ffaa d^«lfta 1>idjake«aa* Dengan sik»p ini j«n« ksmi ambil, nak« kami
mengerti, peraaaan banjak orang, bahwa Penerintah dalaai hal ini terlalu lemah.
Begitupun ketika tiga orang intelligensia kita, jaitu paduka tuan? dr. J. De Lima,
dr. H.Taa dan Th.O.KuhuwaSl beruaaha mentjahari satii djalan untuk aemb^reakan hal
ini, otaka kami mempergunakan keseiapatan itu djuga untuk bertemu dan berbitjara d<gru
tuan2 dari Miaeie Militèr ini.
Dan dal aai aatu PenguBuman Reami jang audah ditanda-tangani oleh bèta aendiri dan
tuan TamaBla dan Jang sudah dikeluarkan pada tanggal ? november j.l., maka kaoi
audah njatakan bahwa aegala kesalahan fahaa harua dipertiadakan dengan meaperftatikan daaar-daaar jang telah ditetapkan dalam pengumujaan Rasni itu.
Béaarlah kesenangan kami pada waktu itu. "Petapi sa jang dibalik sa jang, aekarang
tanxjata benar-beaar, bahwa tuan2 l.J.Tamaëla c. s. tidak ada berniat menghentikan
««gala akai-akai jang djahat itu. Hal ini aaat mengetjewakan kami, didalaa keadaan
Perdjuangan ditengah-tengah dunia pada zaman ini*
Dalam kaadaan danikian, maka bèta, aelafcu Kepala Kegara, merasa bahwa aegala perbuatan itu tA'dapat bèta biarkan begitu sadja. Oleh karena itu, telah bèta ambil
putuaan untuk aemetjatkan tuan TamaSla o. a. dari keanggotaan mereka dari Angkatan
Peraag BMS, aan pa i aatu Pengadilan Tentara di tanah air, kemudian telah mengambil
putuaan-putuaan jang tstap dan 'adil sesudah jnengadaksn pemeriksaan terhadap aegala
perbuatan itu.
Bèta berharap dan pertjaja bahwa ra jat SMS dapat mengerti putusan ini, aerta mau
-
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-
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J.J.Mannputtj, B.Lumatalale dan A.Tamaëla jang dari antaranja adalah missie2 militèi
jang dikirlm dari Ceram dengan tugas pada tjari perhubungan dengan Pemimpin2 RMS
diluar Negeri, telah mendjalankan seauatu akai dengan maksud mengguntjangkac kepertjajaan ra J at terhadap Pemimpin-peiaimpinnja, hal mana bertentangan dengan tugasnja
aebagai Opeir2 A. P, R. M. S.
Mereka aenjiarkan ka bar? jaag tidak benar mengenai pekerdjaan kami, Pemimpin-peminipin perdjuangan. Mereka «udah propagandakan, bahwa kami tidak ada berbuat apa-apa,
hingga dalam delapanbelas tahua perdjuangan beltua tertjapai barang haai l jang
njata-njata. Segala propaganda mereka itu kedengaran manie dan é"lok, tetapi aebenarnja isitt^» beraifat bukan aembangunkan dan tongkat perdjuangan tanah air jang
berat ini, m*lainken bersifat merusakkan dan menipukan. Segala kebenaran dibulak
-balifckan. Bebarapa orang di kaap-kaaup dan wijk-wijk, mereka sud&h berikan pèngkat
-pangkat ailitèr, supaja pekerdjaan d^ahat merska aebögai kaki tangan tuaa TatcaSla
c. B. da pat didjalankan dengan lebih sempiirna lagi dan dengan menarik hati rajat
kani. Dalam tiap-tiap Hegara jang teratur, maka aksi-aksi militer sematjam begini
ta'dapat dibiarkan.
Siuagguhpun demikien, maka kami Petaeriwtah, sudah bertindak deagan penub kesabaran
dan selalu memmdjuk keaediaannja untuk nempertiadakan segala aalah faham dengan
4 5 «klem l*i&, «L«ttffCk& d^elatt M4jJ*k»*tt« • D*ng«« ^ü»^> iai jang k«»i aabii, raak* katai
nengerti, per a e aan ban jak orang, bahwa Peuerintah dalam hal ini terlalu iemah.
Begltupun ketlka tiga orang intelligensia kite, jaitu paduka tuan2 dr. J.Be Lima,
dr. fl.Taa dan Th.O.KuhuwaSl beruaaha mentjahari eatu djalan untuk menberèakan bai
ini, maka kani mempergunakan keeenpatan itu djuga unt-uk bertemu dan berbitjara dgn»
tuan2 dari Missie Militer Ini.
Dan dalaa satu Pengnaraman Re s mi jang audah ditanda-tangani oleb bèta sendiri dan
twan TsmaBla dan jang eudab dikeluarkan pada tanggal 7 november j. l*» maka kaai
sudah. njatakan bahva segala kesalahan faham harua dipertiadakan dengan mempernatlkan daaar-dasar jang te l ah ditetapkan dalam PeagumuEian Hesmi itu.
Beaarlah keaenangan kami pada vaktu itu. Te tap i sa jang dibalik sa jang, seksrang
temjata benar-benar, bahwa tuan2 l.J.Tamaëla c. s. tidak ada berniat menghentikan
segala akal-akai jang djahat itu. Hal ini aast mengetjewakan kami, did&laa keadaan
Perdjuangan ditengah-teagah dunia pada zaman ini*
Dalaa keadaan demikian, maka bèta, selaku Kepala Negara, merasa bahwa segala perbaatan itu ta'dapat bèta biarkan begitu sadja. Oleh ka rena itu, t elah bèta ambil
putuaan untuk meaetjatkan tuan TamaSla o. s. dari keanggotaan mereka dari Angkatan
Perang EMS, aaapai aatu Pengadilan Tentara di tanah air, kemudian telah mengambil
putuaan-putusan jang tetap dan 'adil sesudah .mengadakan pemeriksaan terhadap aegais
perbuatan itu.
Bèta berharap dan pertjaja bahwa ra jat RMS da pat mengerti putusan ini, serta mau
tetap tiuggal aetla t«rha4ap perdjuangan tanah Airnja dengan teratur.
Beraikaplah tenang dan terleblh tundjuklah kesabaranmu terhadap semua mereka itu
jang audah kena propaganda jang tipu itu, sampai mereka tobat_ dari kesalahan mercks
Bjanganlah lupa bahwa negara kami, negara Republik Haluku Selatan, bukan Negara
pemberontak, «elainkan adalah satu negara jang teratur, selalu berikan teaipat
kepada semua jang sudah aalah, te tap i jang aebagsi Beorang aaak jang terhilang
sudah maxi kembali pada djalan jang benar.
M E N A - M Ï J R I A !

Rotterdam, 21 novembe^ 1968
Kepala Kegara
Republik Kaluku

Tr-J A.r-t ••..

DEC. 1568

,

des Moluques du Sud

ou ' MotuCC3S

No. 97/68.SÜRAT-PENETAPAN.
Kepala Negara Republik Ma luku Selatan,
memperhatikan
segala perbuatan jang dalara waktu-waktu jang belakangan ini
didjalankan oleh tuan2 I.J.Tamae'la, E.Kakisina, J.J.Manuputty,
B»l«matalale dan A.Tamaè'la jang monamakan diri mereka PeaimpinZ
Commando Militaire Miasi e/De legatie R. M. S., perbuatan manakah
bukan sadja mengakibatkan perpitjahan r a jat R»M,3« di tanah
perantauan, tetapi jang djuga amat memgikan perdjtianganj
menimbang
perlu diambil tindakan jang seperlunja untuk menrijarain perdjuangan
serta mempertahankan aatu Republik Miluku Selatan jaag teratttrj
mengingat
Bab II fataal 21 dari Ubdang-Undang Dasar Sementara Republik
N&luku Selatan, dalam fataal mana ditetapkan bahwa President
mempunjai kuaaa jang tertinggi terhadap Angkatan Perang 2arat , Laut
dan Udara, eerta berkuaaa ^^ntu1c m*npairh«ntikan p«r«ira2
Angkatan Perang ituj
memutuskan

memetjat tuan2 I.J.Tamaè'la, E.Kakieina, J.J.femtputty, B.Lumatalale,
dan A.Tamaè'la dari keanggotaan mereka dari Angkatan Perang Republik
Ibluku Selatan sampai pada ketika suatu pengadilan Tentera di tanah
air telah memeriksa segala perkara ini serta mendiatuhkan putusan
jang tetap dan adil,
Rotterdamt 20 November
.. .-j»' *""""'
Tembusan surat-penetapan ini
disampaikan kepada»
, A
1. 3*ng bersangkutan
2. P. J. M. Wafcil Kepala Negara
3. Put juk Pimpinan M0rganisasi
Pcjrdjuangan R.M.S." di Ambon
4. Panglima Perang dan Staf APRMS
di Nusa Ina, o/o Kol.I.Mahakena
5. Kètua "Badan ÖBrsatuan11 untuk
diumurakan lebib. land jut.

ir. J.A.Manuaama.
Kepala Negara.p
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RAPPORT VAM G.

Aan

: CFO.

Bij!.:

8-3-1971
Betr.: Badan Radicaal

Op 10-2-1971 werd
verm>me]
u
rf
„.1V dat er in de
plaatsen Vught,
Breda en Tilburg geen activiteiten vallen te melden over de
leden van de B.P.R.M.5. Ale vermoedelijke oorzaak van deze
rust in de B.P. gelederen geeft
op dat vele jongeren
(.belhamels) uit deze groep zich nu aangesloten hebben bij de
z.g. "Badan Radicaal» welke volgens
voortgekomen is uit
de Angkatan Muda. Aanleiding voor deze jongeren zich aan te
sluiten bij de Badan Radicaal ligt in het feit dat deze groe
zich o.m. bezig houdt met de bekende commando-oefeningen het
geen meer tot hen spreekt.
noemt als belangrijke concentraties van de Badan
Radicaal de plaatsen:
Moordrecht
Hoogkerk
Nijverdal
Culemborg
Nijmegen
Omtrent eventuele activiteiten van de fcuid-Molukkers t.g.v.
de herdenking v.d. proclamatie op 25 april a.s. weet
te
melden dat er van B.P.-zijde tot nog toe alleen plannen zijn
om deze herdenking in de diverse woonwijken c.q. woonoorden
te vieren.
De leden van de M.M. zouden naar verluidt in Rotterdam bij
elkaar komen om deze dag te herdenken.

ACD/

2 3 APR, 1971

RAPPORT VAN C
AAN

: CFO

Nr.

: 11.486

Betr.:

22 april 1971.

Organisaties die achter HANUSAMA staan.

Van
werden op 13-4-1971 de navolgende gegevens ontvangen,

De (belangen) organisaties die achter de "regering"
MANUSAMA staan, zijn:
1.
2.
J>.
k.
5.
6.
7.

Het Nationale -Fonds
Badan Persatuan o.l.v. ds. HETIASY (Assen) '
KPK .
Voorlichting
Sectie Kjabjajia j aan (Cultuur)
"Toma" redactie gevestigd in Groningen
ICCAN.

De BP (zie nr. 2) wordt bijgestaan door
I. werkgroepen t.w. de centrale werkgroep in Den Haag en
voorts de provinciale en plaatselijke groepen
II. de kamp- en wijkraden.
Dei KPK-staf (zie nr. j?) wordt bijgestaan door
I. afdelings/sector hoofden
II. secties en contactpersonen/inlichtingendienst.
De sectie Kebudajaan (Cultuur) (nr. 5) wordt bijgestaan dooi
I. Provinciaal- en plaatselijk bestuur van de BP
II. activiteiten van verenigingen.
Noot rapp.: N.a.w. heeft
het "ICCAN" (nr. 7) eveneens
geplaatst op de lijst van organisaties, die achter de
"regering" MANUSAMA staan omdat enkele BP-leden verbonden
zijn aan het ICCAN.

MP.

HAPPQRT VAM C

19 mei 1971.

AAN : CFO
NK. : 11.691

BETE.

? • v.
: ^uidaolukse aangelegenheden

2 ! H Z! Ï971

;

De BP herdenking van de proclamatie van de RMS op 25.4,71
zal bestaan uit een godsdienstoefening, gevolgd door culturele manifestaties (zang en dans).
Ongeregeldheden worden niet verwacht; ook niet als gevolg
van provocerend optreden door andere groeperingen.
Wel heeft de BP het zekere voor het onzekere genomen en verscherpte veiligheidsmaatregelen getroffen, door de KPK
aan te vullen met een aantal vrijwilligers.
De BP werd door de groep
nog niet benaderd* De BP
staat trouwene afwijzend tegenover de activiteiten van
en staat niet open voor een gesprek c.q. overleg
met de groepen.
Ook de "regering" staat afwijzend „tegenover overleg met de
groep
• De vice-presidenf
is wel bereid
een gesprek met de leider van de groep
te hebben,
dit echter met de bedoeling hen erop te wijzen dat zij er
beter aan doen hun acties te staken omdat zij de RMS-idee
hiermede niet steunen en de RI in de kaart spelen.
Aan de andere kant gelooft
dat de activiteiten van
c.s. zullen doodbloeden omdat deze bij de Molukkers
niet zal aanslaan* Hier komt bij dat de toonaangevende
figuren uit de groep
bij de Zuidmolukkers geen
invloed hebben*

-a-

-2-

Wat de actie "Geef ons de Vijf11 betreft is
van mening
dat deze weinig resultaat zal hebben* Hen heeft ook geen
grote verwachtingen gekoesterd.
Als sluitstuk van de actie zullen Jongeren zich opstellen
bij de stembureaus om pamfletten te verspreiden.

TJ.

RAPPORT VAN C.
Aan : CFO
No. : 1^.998
Betr.: Circulaires»

10.1.1972

Van
werd op 14-12-1971 ontvangen een aantal circulaires van het hoofdbestuur van de
B.P.R.M.S. aan de kamp/wijkraden.
In deae circulaires zijn vervat de besluiten van de op
20-11-1971 in Krimpen a.d. IJssel gehouden pleno vergadering
De aandacht wordt gevestigd op bijlage A + B, waarin
ir. MANUSAMA en de B.P.R.M.S. stelling nemen tegen de
stichting Opbouw Molukken.
In bijlage C wordt aangekondigd dat de dag van de proclanati
van de B.M.S. op 25-^1972 in de Houtrusthallen op grootse
Kijze zal worden herdacht*
EJit bijlage D blijkt dat er wederom een geldinzameling heef i
plaats gevonden, de zg. "aksi 35"» t.b.v* de 35 van Wassenat
Alhoewel de opbrengst hiervan nog niet bekend is heeft elk
van hen reeds ƒ 100.— zakgeld ontvangen*

I.07S-S-OA
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SELAÏAÏÏ

F E H G U M U M A H. - P E H E R I ïï T A H.
Dengan pengununan ini, "bèta, sebagai Kepala Negara R e pub l ik Haluku
Selatan, henclak nenjanpaikan satu nasihat kepada senua rajat Haluku Selatan
jang tagal pordjuangan E. M, S, telah nerantau kenogeri Belando, ini untuk
"berhati-hati clan bervaspada terhadap suatu gerakan jang didjalankan oleh
beberapa orang bangsa kita jang telah gabungkan diri nereka dalam satu
Jajasan jang bernatia "PEH3AHGI7NAN ii.\LT]K'J" .
Bèta nerasa anat perlu nengeluarkan pengunuman/nasihat ini, olch karena
tudjuan dan segala apo. jang hcndak dikexdjakan oleh Jajasan ini, "betapa
cianis dan "betapa bagus djuga dipropagandakan, adalah anat bertentangan
dcngan tjita-tjita kebangsaan kita, jaitu P.epublik Maluku Selatan jang
raerdeka dan bcrdaulat, dinana bangsa Maluku Selatan boleh hidup dengan
makmur dan sentosa.
Pemimpin-peainpin Jajasan ini berpcndapat, bahwa mereka dapat bangunkan
Maluku serta bekerdja untult kenaknuran dan kosentosaan bangsa dengon nendjauhkan diri dari pada perdjuangan kenerdekaan Republik Maluku Selatan
dan dari segala apa jang borsangkutan dengan politik.
Pendapatan dan pemandangan senatjan ini pitjik benar dan sekali-kali
tidak sesuai dengan hasrat keinerdekaan bangsa Maluku Selatan. Kalau kani
perhatikan lagi susunan "Algeneen Bestuur" dari Jajaaan ini( Eiaka bèta
rasa sudah neciang pada tenpatnja dan sudahlah kevad j ibanku aenasihatkan
rajat l.Ialuku Selatan untuk berhati-hati terhadap segala gerakan dari pada
Jajasan ini. Sebnb dalan "Algemeen Bestuur" itu terdapat beberapa orang
jang berrrarga-negara Indonesia jang neapunJBi perhubungan erat dengan
ambassade Indonesia.
Dari satu keterangan jang diutjapkan dalon rapat unun jang Jajasan ini
telah adakan pada tanggal 15 nei jang lalu di-kota Utrecht itu, ternjata
pula, bahv;a alasan untuk membentuk Jajasan ini, ialah peristiwa Wassenaar
pada tanggal 51 augustus 1970.
Kedjadian di-Wassenaar itu anat disesalkan oleh orang-orang pengandjur
Jajasan ini dan djuga oleh beberapa pemuka-pemuka bangsa kita di-i) Jakarta
jang Qemegang satu kedudukan tinggi daian pemerintahan Soeharto, Mereka
berpendapat, bahvra perlu ditjari djalan dan diusahekan untuk inendjamin
nacia baik dari pada bangsa Ifcluku. Rupa-rupanja orang-orang ini tidak dapat nenbeda-bedakan perbuatan djahat jang tiada berdasar apa-apa dnri pada
satu perbuatan jang tinbul dari padc, hati jang sungguh sadar akan kemiliaan dan kehorsatan bangsanja sendiri.
Oleh karena Jajasan jang bèta sebut .disini nau djuga nengurus soal sosial dan kenuis jarakatan bangsa Nalulcu Selatan diriegeri Belanda ini, naka
dengan surat pengununan ini bèta berseru kepada semia saudara-saudara untuk tetap berdiri dibelr.kang Put juk Piapinan Badan Persatuan, satu-satunja
organisasi perdjuttngan jang dari nulanja nengurus dan neinpertahankan djuga
soal-soal sosial dan k ena s jarakatan dinegeri Belanda ini.
1/Iarile.h kita semua, disamping nenolak tiap-tiap usaha dari pada Jajasan
"PEI'ÏBAITGTISAIT IdikLDXU", nenundjuk djuga kani punja tahan sabar terhadap mereka jang sudah tergabung dals.ni Jajasan ter sebut.
Sekianlah sadja dahulu nasihat jang pendek ini, j.ang disanipaikan kepada
seaua saudara-saixdara kani diporantauan ini, oleh seorang pedjuang jang
sedjak tahun 1950 fsudah serahkan jlirinja untuk kepentingan bangsanja
dengan djudjur dan ich^arB-.------~~^~
\ "M E N A M U R I A"
\.

...
;

J.A.IUKUSAI-IA.

''/ Rotter dan, 12 juli 1971.Untuk'; salinan jang sama bunjinja,

JBADAN PERSATUAH.(RAJAT KALÜKÜ SELATAÏT)

/.Bl[SAT PüfPIIIAN/PENGURÜS HARL11T,
.-;"" C ^:-'-;-';1jrÜ—'
S oker tar j„
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PUSAT PIÏIPlïJArT BADAN P2RSATUAN ILElTC-EïIAI GERAKAN JAJA5AÏÏ
"FEKBANGUïTAN Ï&LUKU" 3AN SÏKAP PIUPIÏïAH ÏERHADA? JAJASA1T. ITÜ.

Hapat pleno Pusat Pinpinan Bada.n Persatuan ttgl.20 november. 1971 di-Krinpen aan den IJsael, pada x^apat mana turut hadir Femerinteh. R, M. S. , Badan
Fonds ïïasional lialuku bclatan, Badan Urusan Kebudajaan, Pirapinan K. P. K.
dan Centrale "Jerkgroep Pusat -Piiapinan Badan Persatuan, antara lain menetapkan, bahv/a eikap PP. Badan Persatuan terhadap gerakan Jajasan Penbangunan ïïaluku harus dimaklumkan. Teristiineuu Pimpinan Badan Persatuan se-seteapat dan rajat nereke. berhak mengetahui sikap PP, Badan Persatuan termaksud
1. Antara Jajasan Pembangunan Ilaluku' dan PP. Badan Persatuan tidak ada
perhubungan atau bercsangkut paut apapun djua. Pxui PP. Badan Peraatuan
. tidak berniat adakan perhubungan dengan Jajasan itu. PP. Br.din Persatuan merasa terpaksa tegaskan hal inif sebab ternjata' dari' salah se- buah notulen pertjakapan orang2 Jajasan itu- dengan • Kenientericn C. R. L.,
baht/& .. - - raenurut orang2 itu - PP. Ladan Persatuan nenjetudjui orang2
itu. Hal itu s ekali2 tidak benar. PP, Badan ^Persatuan tidak ada _perhubun^an dengan orr.ri;?2 itu c'.cn t^dak nen.letud.iui usaha2 orar.ff2 . itu.
2. Kalau Jajasan itu dengan idzin dari peraerintah R.I. berniat untuk adakan penbangunan di-L'laluku dibavra pengendalian dan adiainistrasi 11*1,
di-!,1r.luku, raaka PP6 Badan Persatucin b er p end a pa t, bah\?a hal itu adalah
sbal niereka dari Jajasan sendiri. Ada tanah Ilcluku, ada rajat di-llaluku jang perlu pekerdjaan, ada rajat Haluku jang terbesar di-R.I. jang
.. -.- berkeleleran .atau jang berpcngkat baik, atau sudah" bërsekdlah dan berpengalaraan. Adalah soal orang2, Jajasan itu kalau2 penbangunaïi ICaluku
sungguh2 ideaal raereka dan bukan merupai urapan untuk- naksud lain untuk
berangkat sekarang ke-R.I. dan disana usahakan bajangan iaerek;a itu dc,lain praktijk dan buktikcii ber^ih dan tulus ideaal nereka it\i« Sebab
banjak 'familie di-Maluku Selatan ada nendapat sokongan dari rnjat lïaluku Selatan d± tanah Belanda, bagus kalau orang2 Jajasan itu praktijkkan
bajangan nereka teristinevra di-Maluku Utara. Apakah .perierintah Belande,
bersedia belandjai usaha2 itu adc. soal peinerintah Belanda dengan orang2
dari Jajasan itu.
J. PP. Badan Persatuan berpendapats bahv/a sudah pada tempatnja penbangunan Haluku Selatan perlu nendapat psrhatian j&ng selajaknja dari anr.k2
Maluku Selatan. Bukan baru2 sadja perhatian itu tinbul dikalangan PP.
Badan Persatuan, Bukan sesudah I-Ir.Dr„Sounokil dibunuh oleh- ll.I. dan
bukan eehabis aksi Y/asssnaar baru perhatian itu muntjul keinulca.
Sudah lana PP. Badan Persatuan didalan dan diluar Kongres rajat llaluku
Selatan nenberi perhatian atas SOG! penbangunan itu dan sudah lana PP.
Badan Persatuar. bangkitkan perhatian anak2 Haliiku Selatan terhadap
keadaan Tanah-Airuja.
.
.
•...'•'
PP. Badan Persutuan berpendapat, bahwa penbangunan Haluku Selatan guna
kepentingan, keselanatan dan kebahgiaan bangsa ïfeluku Selatan seanteronja, bukan suatu hal jr.ng senata2 dr.pat dilakukan dengan projek2 porusahan. Belua lagi disebut disini apakah projek2 itu dapat berhasil dalam keadaan politik dan social jang berlaku ntau dapat lebih berhasil
dari pada umpana projek Hakariki dan Dok Veroliae. Anak2 Maluku Selaton
ditanah Belanda nenpunjai pendcipatan jang tjukup. Dengan pendapatan
itu dapat mereka nenjokong fanilienja di-LIaluku Selatan. Dengan djalan
ini beribu2 orang- di-Maluku Selatan dcpat terangkat sedikit dari kestiaahan nereka, Anak2 1-Ialuku Selatan ditanah Eelanda bebas untuk bororganisasi, bebaa berrapat, bebc.s inenulis, bobas bertjakap2 dan sebagainja dan bebas pula dalar. neabela kepentingan Lfcluku Selctan.
Kalau rajat ï.lsïuku Selatan ditanah Beland a anggap waktunja untuk berkorban untuk penbangunan Haluku Selatan, laakg, pada s end ir in j a •pembangunan itu harus terd.1 adi sesuai dengan pendapatan dan kehor.dak ra .i at
itu jang terdapa-'s pada pjapinan jang dipilih olehnja.
Lebih d.iauh_.

3» Lebih djauh lagi PP. Badan Persatuan berpendapat, bahwa kepentingan,
keselamatan, kesenangan, behagiaan nanusia tidak ses>£,ta2 tepergantung
dari harta nilik kebendaan, "bagainana pèniing djuga kebendaan itu.
Antara lain, keadaari dan suasana politik dar. sosial jang dikehendaki,
turut nempengaruhi perasaan kebahagiaan nanusia itu.
4». Maksud jang lain dari Ja jasan Penbangunan lialüku itu ialah niat orang2
Jajasan itu untuk nengurus "sociaal-naat schappelijke begeleiding" kepada
anak2 Lïaluku (djadi djuga anak2 liiluku Selatan) ditanah Belanda,
PP. Badan Persatuan pertiribangkan, bahwa rajat Haluku Selatan ditanah
Belanda. sudah tjukup dipunsingkan dari pelbagai- pihak dengan aegala matjan "begeleiding" dan tidak perlu dan tidak kehendaki beq-tanbah dipugingkan dan dikelirukan dengan u 3 aha 2 "begeleiding" baru lagi. . .
-- PP. 3r,dan Persatunn berpendapat, bchv.ra masjarakat Ivialuku Selatan'- "ditanah
Belanda berorganisasi dengan tjcra teratur dan. meskipun kaki-tangan
keuwangan pendek, tetapi sanggup djuga raengatur dan taenuntun dirinja,
tjari terapat didunia ini, atur haluannja, bela kepentingannja 'dan sebagainja.
5. Kr.lau sungguh2 Republik Indoneaia (R.I.) biarkan anak2 Maluku Selatan
g anak_2
bangunkan ga.nah-Airnjr^ sesur.i dengan pendapatan2 dan k
I- 'Ir. lukii Selatan itu sendiri, caka sela,1akn.ja peaerintah Iï.I. pert.lakapko.n hal itu dengan orant';2
'? set.jarq teratur dianggap,. peaihpin2 rajat lialüku Selatan itu.
6. PP. Badan Persatuan, dengan nenghormati satu dua orang, jang oleh aebab2 jang tidak terang turut serta dalam ronbongan Jajasan itu, berpendapat, bahv;as
a. usaha2 orang2 Jajasan Penban^runan Lialüku itu did.lalankan atas_kuc.gqdiri sendiri;
b. usahs.2 (d.juga nengenai penbanj^unan dan maatachappeli.lke begeleiding)
hanjc, d roe, t nengikatkan PP. Badan Persatuan. djika diusahaktm atau
._diaetud jui olehnja, atau _-diusahakan a tas kuasa_nja.
7..PP. Badan Persatuan lebih djouh lagi berpendapat, bahtva Pengununan
" '-. Penerintah R.II.S. ttgl.12 juli 1971 (lihat lanpiran), dalan nana Kepala Uegara R.II,S, nenasehatkan rajat Haluku Selatan ditanah Belanda ini
supaja bertfaspada terhadap gerakan2 Ja.1s.gan Per.bangunan J-Ialuku itu»
tapet ^ada ter.ipatnjc dr.n porlu diperhatikan denman sun.?,^uh-suni?^uh.
8. Dengan nenandang kepada 7 sebab2 jang diatas ini, naka Fusat Pinpinan
Badan .Persatuan nenegaskan kepada rajat Maluku Selatan, sebagai berikut:
"PAPA SEGAU DJURÏÏSAH, TOMKLAH S EGA LA ÜSAHA JAJASAN PSKBAHGüKAIl I-ULUKU
"Uil. JAMPAI ICEFABA ;.I-LvH-AKAHUJA" .
S=belah lain, kita tersedia dan bersedia kepada Jajasan Penbangunan
lialüku nenurut t j ara kita jang nenba^ra bahagia kelak kepada bangsa
kita seluruhnja.
Sekianlah •"PE?'lANDAlTGAIïll-dani "SI1CAP"' Pusat Pinpinan Badan Peraatuan nengenai gerakan Jajaaan Penbangunan I.Ialuku itu untuk diketahui, dipeladjari
dengan s'enestinja untuk diununkan kepada rajat diseluruh tanah Belanda ini.
Tericialah hornat kaai jang patut disertai salan Tanah-Air. jang nérdeka
.

. "MENA-MÜRIA"
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BADAN 'PERSATUAÏÏ.(R/xJAT ÏÜLÜKU SEIATAH)
'pïïSAT PIMPIHA1I/BESTIR HARIAN,
Sekex,taria,
Ketia,

» i J.*jl

BAMK PERSATÏÏAN.(RAJAT MALÜKÜ SELATAN)
BAZARSTRAAT 50

Nomor

'

TEL. 32.32.56

; 5958/PR/003/3.P.
's-GFtAVEiniAGB, 30 november 1971.-

Lampiran ; 2.(Dua) Surat.
Pokok

Jajasan Perubangunan
ïlaluku dan Uarta pendek.

Kehadapan
Jth. Tuan2 De\7an Kamp/D ev/an. Wijk
(Pengurus Tja~baiig Badan Persatuan)
dl

N E D E R L A N D .

Tuan2 jang terhormat,
Pusat Pirapinan Badan Persatuan bersama ini menjampaikan kepada tuan2 2 (dua) surat, ialah:
1. Pemandangan Pusat Pinpinan Badan Persatuan mengenai gerakan
"Jajasan Pembangunan I.ïaluku" dan sikap Pusat Pimpinan terhadap Jajasan tersebut.
2. T/arta pendek pekerdjaan Pusat Pimpinan üadan Persatunn SGsudah Kongres Badan Persatuan di-;voomvijk Loven Snilde.
Oleh karena kedua surat ini, tetapi istimev.-a surat jang disebutkan pertana diatas itu, sangat penting adanja, berhubung
dengan naksud2 ciereka janj sangat bertentangan dengan naksud
kita setjara bangsa diperantauan ini, maka Pusat Pimpinan nenpertugaskan tuan2 untuk nelandjutkan itu kepada penduduk, mau
setjara adakan rapat kanp/rrijk, atau dengnn djalan raemperfcanjakkannja untulc disebarkan dirunah2 supaja tiap2 crang dapat n e rabat jan ja dengan betul dan mengerti akan naksud kami.
Sekianlah sadja untulc diketahui dan dikerdjr.kannja, Terimalah
hornat kani bagaikan binsa disertai salan Tanah-Air jang bebas
"ME1TA-I.ÏÏIRIA"
EADAN PERSATUAïï.(RAJA[P I1ALDKU SELATAü)
PUSAT PIITPINAN/PENGUKüS HilRIAN,
Ketua,
\. c.;

Sekertaris

M. E. A.POETIRAY.
- Kepala Hegara R.M.S.
- Wakil Kepala Negara H.l!.S.
- Penasehat Peinerintah E.H,S
- Badan Fonds Nasional
- Uruaan Kebudajaan
- Bestuur F.I.K.I.Ïï.
- Baüan2 Geredja
-' Bestuur P.P.K.1T.
- Bestuur A.H.G.P.H.
- K.P.K.
- T/erkgroepen

iLTJXÜ1 SELATAN'
TEL. 32.32.56

BAZ-aRSTRAAT 50
Nocior

C

; 3954/PR/006/B.P.
«s-QRAVEHIIA&E. 25 novenber 1971.-

Lanpiran: Enpat girofornulier.
Pokok

: Bantuan untulc hari
peringatan tanggal
25 april 1972.

Kehadapan
Jth. Tuan2 Dcwan Kanp/Dewan Y<rijk
(Pengurus Tjcbang Eadan Persatuan)
di

N E D E R L A II D.

Tuan2 Peninpin Rcjat dan Rajat Haluku Selatan segenap,
Pusat Pinpinan Badan Persatuan dengan surat ini, nenaklunkan
kepada tuan2 peninpin clan rajat ïialuku Selatan sckalian, suatu
naklunat jang penting, jang nulai dari sekarang rajat harus disediakan pada aenclukun naluraat tersobut, sebagai berikut:
"Dalan Rapat Pleno Eadan Persatuan, bersana2 dengan Penerin"tah R. M. S., V/erkgroep, Urusan Kebuclajaan dan K. P. K, tcrtang
"gal 20 novenber 1971 bertonpat di-Krinpen aan den IJssel,
"sesudah nc-ndalani soa!2 perdjuaïigon ditengah2 dunia zanan
"ini, didalan perhu"Cuiigan2 dengin dunia Internasional zanan
"ini dan jang akan datnngpun, dalan perhubungan2 Penerintah
"kita dengan Penerintah Belanda, dalan penuntutan2 rechtspo"sitiG (hak hukun), inspraak (hak turut bersuara), Haad der
"Zuid -Ho lukken (Badan Jans turut berbitjara, jang nenbawa
"suara rajat iialuku Selatan di-Belanda kejiada siapapun) dll.
" nenutuskan , bahv;a :
"Hari kcbanr-'Saan Ilaluku Sclaten t^l.25 april 1972,_harua didengan bosr.r2an diruc.nf;an Houtrus thallen dikota
"DEN HAAG".
Futusan ini, atas nana Pentrintoh R.lT.S.j nulai dari pada sekarang ini seluruh rajat Republik Haluku Selatan harus dilengkapkan, supaja sebcaar-besarnja datang ke-Den ïïaag pada v/aktunja,
Berhubung dcngan ongkos2 peringatan neningkat tinggi dan kcnungkinan bahwa Pencrintah kita nengeluarkan undangan2 kepada utusan2 Tuar Hegeri, jang- djufja nenerlukan belc.ndja, naka untuk
beland j akan perin{jatan ini, tiap2 runah-tangga dan orang:2 budjang jang menpunjai pendapatan, dibebankan f. 15»- (linr/belas
gulden) seorang. Penagihan wang ini, atas kebidjaksanaan tuan2
peninpin se-setenpat, kiranja sudah nulai dari sekarang ditagih,
supaja dapat neringankan sipenberi.
Selanbat2nja penghabisan bulan naart 1972 segala wang "bantuan
sudah harus distort kepacTa F01TDS NA S I OK AL ILiLUKTl' SEluiTAli. Uu tuk
nenperganpangkan tuan2, naka bersana ini kanii ada lanpirkan 4
(enpat) girofornulier untuk nenjetor T7ang2 tersebut. Ongkos pe~
njetoran wang, nisalnja f.050 (linapuluh cent) dapat dipotong
dari djunlah uang jang dietort itu.
Petundjuk2 nengenai hr.ri peringatan itu Belandjutnja, aken dikirin kenudian dalan waktu jang pendek.
---^iüj

Sedang harus kaai sisipkan disini ajuga selaku peringatan untuk
tuan2, bahva "JÜTuJT11 Perdjüangan, aulai bulan Oktober 1971 dinaikkan uendjadi f.2,- (dua gulden) seorang seninggu.
Achirnja kani utjapkan hornat kani jang patut disertai salan
Tc.nah.-Air jang nerdeka
"KENA-KDRIA"
MBJülï PERS ATÏÏAtI.( RAJAT 1.ÏALUKU SELATAlf)
PUSAT P

1.07^3**£J
VERSLAG rapat pleno Pusat Pinpinan Bad au Persatuan jang fiihadiri'd^uga
oleh Penerintah R./i.S., pada har i Sabtv. tgl.20 novcnner 1971
bertenpat di-v,roonv/ijk "Krimpen aan den IJssel11»Berhubung dengan pedjuang kita J.C.USlt/ü'TY keluar dari hukunannja dihari ini, sehinggn Ketua dan Sekertaris ditugaskcn untuk nenerinanja,
naka rapat pleno baru dapat dibuka pada djan 12.30 siang.
Jang hadir dalan rapat pleno ini dari pihak:
Penerintah R.M.S. : Kepala Negara,ïïkl.KepalaKegara dan Pt.A.F.Pasanea.
P.P. B.Persatuan
: Pt2. S.Metiary, II.E.A.Poetiray, J.tfatauseja,
Drs„!.I,Fr.Mual, F.Tunyluhulina, A.Salanoer, P.Sapulete, Ir.P.Ririassa, 'G.Ririassa, J.A.J.Mnnusana,
O.IIatahelunualj R.IÏiar.nenapatty, I.S.Ïetelepta,
E,Satunalay dan S.Talapess5r, sedang Jang berhalangan dengan neraberitahukan nelalui eurat ïïn.Dra.J,
E.Keiluhu dan dengan ticak nenberikan barang kabar Pt2, Llüarasabessy, Hax.Qmelle, Vf.Munster dar.
S,Lekatoopessy.
Badan Penb.Perdj. : Pt. J.Hityahubessy.
Badan Fonds ITasion. : Pt2. Jel-lailuhuw dan Th.Patty
K.P.K.
: Ph.Sinay, ITn.F.Tomasoa, H»Sahetapy, J.C.Usnany,
H.Tetelepta dan E.Pattiheuwean.
Ketua rapat ialah Pt. Drs.M.Fr.Mual.
Rapst dibuka oleh ¥akil Ketua H.Fr.LIual dan nohon Kotua P.P. nendahului i'apat dengan doa. Kietua nenerangkan, bahva rapat ini adalah rapat
pleno penghabisan untuk tahun kcrdja 1971 &?'•& nenberi v.rarta pendek
jang sudah dikerdjakan dlataa kertas, Sesudahnja warta naka diberikan
keaenpatan untuk nenadjukan pertanjo,an2 nengenai isi wr.rta ini.
1. Rechtspositie. Rapat sotudju dengan pertenuan B.P. - Minister CRI'I,
tetapi sesudahnja nenerina balasan sui'at dari J.Iinis.
2. Konisi Welzijn Ifolulckcrs. Rapat sc-tudju dengan sikap B,P,, bahwa
Konisi tsb. adalah kepunjaan Minister C.R.H, sehingga tidak dipentingkan untuk duduk dalannja.
3« I.C.C.A,N, Dininta untuk nenbuat rectificatie nengenai peletakkan
djabatan dari Pt.J.P.Sinko, Bcliau nenang bukan Sckertaris lagi tetapi tinggal nendjadi anggota Bestuur d&ri Stichting.
Selandjutnja üitetapkan eupaja pertenuan B.P. dongen
3 functionarissen itu dipertjepatkan.
4» Pertenuan dongan Fractie P,v.d.A. untuk C.R.M, Seterinanja barang
verslag (notulen) dari portenuan tersebut, naka akan
disiarkan kcpada senua anggota.
5. N.O.S. dan Aksi 35- Tidak barang konnentaar.
6. Spoorv/egrechcrche llederlandse Spoorwegen. Diputuskan, bahwa balasan
surat dari B.P. itu haruo ncngandung sikap B.P,, bah\70. B.P. tidak setudJTi dengan apa jang diusulkan oleh
N.S. itu. Bila tiöak nau nengirin rapport kedjadiar.2
kepada B.P. nakn. perhubungan dengan lï.S. dihentikan,
7. Pertenuan dengan Konisi Persat'uan R.M.S. Rapat setudju untuk nengadakan pertenuan dengan nereka. IJ-busan B.P. untuk
pertonuan paör. tgl.4-12.1971 di~Assen terdiri dari
Ketua, A.Salanoer, P.Tunyluhulina, Ir.Ririassa, O.'-a,
tahelunual dan R.Risanenapatty.
Selakxi penincljau akan hadir Pt2. P.J.Aponno, M.Sahet apy dan J.C,Usr.iany.
Hari Peringatan tgl.25 april 19?1.
Diputuskan untuk nengadai:an peringntan setjara besar2an digedung Houtrusthallen di-Den Haag. Bantuan jang dininta nanti sebanjak f.'15,•"•:'• i

f,15»— (linabelas gulden) serrunah-tangga dan djuga Oï-ang2 budjang
jang sudah bekerdja dan nenpunjai pendapatan sendiri. Pernulaan bxi.lo,n
decenber surat edaran d ik e luarkan. Untuk bantuan ini akan clisediakan.
satu :1rekening" tersendiri jarig akan diusahakan oleh Ketua Fonds Uasional. (Lihat surat B.P. tgl.,25.4.1971 nr.3954/PR/006/3.P.)
Warta politik Kcnala, Ne .rara. R.II.j^
Beliau nenerangkan tentang pekerdjaannja Pt. H.Ov/el, Kepala Misi Pene—
rangan R.M.S. di-Luxenburg sehingga berhasil nengaaakan perundingnn
dengan W.F.U.N,A. dalan nana nendapat perhatian untuk. soal R.U.S. Berdasarkan hal ini naka tuan Pandey jang adalah Sekertaris Djenderal
dari UÏIA untuk India datang nengundjungi Holland dan diterina di-Lunetten dan IJaseloord. Deliau disertai djuga oleh isterinja. Pt.Pandey
ada usulkan untiür nenbcntuk U.II.A. untuk R.II. S. Apakah diterina kelak
dalan T/.F.TI.N.A. itu buknn soal. (Liho.t pertr.njaan keliling)
Diterangkan djuga tentang pertcnuan beliaxi dan Dr.H.Tan dengan Perdana
Menteri Biesheuvel, Hontori Luar liegeri Schnelser dan l.lenteri C.R.M.
P.Engels pada tgl.7 septenbcr 19?1« Pertenuan kali ini ada berbeda
djauh dari pertcnuan pada tahun lalu tgl.7 oktober 1970 dengan I'Ienteri2 de Jong dan Luns, sebab sikap pencrintah Bclanda sekarang ini
terhadap soal kita,
Sclandjutnja nenerangkan hasil pertenuan dengan Jajusan Penbangunan
Maluku, Beliau nenbantah ketorangan nereka, "bahv/a Badan Persatuan bcrsetudju dengan naksud dan tudjuan nereka. Untuk keterangan landjut
lihat pertanjaan keliling,
Pertan.laan ksliling.
1. Bagainana pendapat B.P* tentang Jajasan Penbangunan I.laluku.
Senua anggota nenolak Jajasan ini berdasarkan kaki-tangan R.I.
'Ditetapkan untuk nengeluarkan edaran kekanp2/vrijk2 nengenai pendapat dan sikap B.P. terhadap Jajasan ini dan berdasarkan itu nelarangkan Jajasan tsb. nasuk kekanp2/v.rijk2. (Lihat laupiran)
Mengenai Dr»J.P.Hikyuluv/ sebagai Penasehat Peiaerintah R.M.S. diusulkan supaja Kepala Hegara nau nendekati beliau sendiri.
2. Diusulkan untuk nengadakan reunie untuk seinua anggota PP. B.P. dan
isteri2 pada 2é.llcroLdag, sebab tidak senua isteri2 jang dikenal.
Usul ini uiendapat perhatian Bestir Harian, tetapi apakah usul ini
dapat direaliserkan teporgantung dari kesenpatan jang ada.
3. Keliling sudah atau akan diperdirikan Stichting2, Bagainana sikap
B.P. terhadap soal ini?
Soal ini akan dibitjarakan dulu dnlan pertenuan dengan Centrale
V/erkgroep, baru aurat dikeluarkan.
4» Mengenai pertenuan K.P,K. Middelburg jang sekarang \intuk senontara
vraktu nendjabat tugc.s Peminpin r;ijk disana dengan tuan2 bekas peninpin di-lïic.delburg oleh Ketua K.P.IC. diterangkan, bahv^a belun
berhasil apa2 sebab tuc,n2 bekas peninpin rupa2nja nalu untuk kenbali dalan kedudukan nereka senula sebab sudah terlalu lana.
5. Apakah rapat pleno B.P. dapat dihadiri djuga oleh Iain2 orang?
Diterangkan, bah\va bila rapat pleno biaaa sadja boleh dihadiri oleh
lain orang, tetapi bila rapat pleno tertutup tentu tidak boleh.
Jang dinaksudkan dengan lain 'orang ialah anak2 kita sendiri jang
kita kenal, jan-j kita sulca supaja nereka tinggal berketinggian
dengan soa!2 organisasi kita.
6. Diputuakan untuk nengirin surat kekanp2 nongenai kenaikkan juran
nendjadi f,2,- (dua gulden) secinggu selaku peringatan,
Selandjutn^a ditctapkan untuk nonperingatkan peninpin2 ditenpat
setiap v/aktu nengenai tugas nereka dalan hal nenungut wang juran,
sebab rajat tetap bersedia untuk nenbajar sedang banjak penicpin
tidak perdulikan hal ini.

7. Mengenai pekerdjaan untuk Lr.erah2 Ba dan Persatuan, ditetapkan untuk
dikeluarkan schena pekerdjaan untuk Daerah2.
Hal ini akan dibitjarakan djugn dalan pertonunn dengan Centrale
Werkgroep.
8. liengenai surat jang nasuk dari Alphen a.d. Rijn oleh Sekertaris
Pengurus Tjabang 3.'F. disana diterangkan, bahva Geneente ditempat
hanja nenulis kepada orang2 jang sudah bervarga-iiegara Belanda.
Henurut pendapatan tucn ini ialoh untuk petjah-belnhkan rajct sadja, tagal itu surat kani jang nengandung protest itu dikiriukc-,n
kepada Geneente.
Oleh B.P. didjandjikan untuk nengïrinkan blanco "Y/arta Bulanan"
untuk dimasukkan kepada B,P. dalan tiap2 bulan.
9. Dari tn.Wagenfeld dari C.Pu.M. dikirin kepada Bestir Harian satu
"buku jang bcrtitel "De Sociale Positie van de Kolukkers in ITederland" jang ditulis oleh Drs.J.lI.M. van Anersfoort.
Oleh karena hanja l bidji jang kani teriria, nr.ka tidak dapat kani
kirinkan kepadn anggota. Diusulknn untuk tjoba "beli sendiri.
Buku teraebut dapat dipesan at&u dibeli dari "Staatsdrukkerij"
di~Den Haag.
10. Diusulkan oupaja bila hendak nencad&kan rapat pleno lagi, segala
eurat2 jang perlu dikirinkan 14 hari terkenuka supaja dapat dipeladjari dengan senestinja.
Usul ini diperhatikan dan bila kenungkinan/kesenpatan ada, naka
akan dikerdjakan sedneikian.
Oleh karena tidak ada "barang pertanjaan lagi naka Ketua nenutup rapat
pleno penghabisan dalan tahun ini dengan beberapa utjapan jang ditudjuknn kepada anggota Bestuur, Penerintah K.K.S., ïïcrkgroep, ?enuda(i)
dan K.P.K. jang didalan tahun kerdja 1971 sudah bersana-sam nengcrdjakan tugas dan panggilan guna Perdjuangan Tanah-Air dan guiia bangsa
diperantauan ini, lalu diachirkan dengan doa jang didahului dengan
berdiri dian se-nenit dan ne-njanji dari Tahlil 78 : l, pada djan
18.30 nalan.
BADAÏI PERSATUAH.(Ri\JAT MLTIKU SELATAIT)
PUSAT PIIÏPINAN/BESTIR HAHIAH,

)
A G E H D A rapat plenó B/i DAN PERSIÏUAB ttgl.20 november 1971
bertempat 3.i-v;oonvrijk KRUIPEN aan den IJSSEL.
.
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2. \7arta pendek pekerdjaan seaudah Kongres Badan Persatuan
?! juli 1971 di-Boven Smilde,
3. Membit jarakan landjut soa!2 mengenai rechtspositie dan
p er hubungan- p e r hubungan .
4. Surat-surat masuk.
5. Heri Nasional 25 april 1972.
.
•
6. Warta politik oleh Kepala Hegara.
1» Pertanjaan keliling.
8. P E N U T U P tahun pekerdjaan 1971.
VfARTA PEftDEK PEKEKDJAAH SESTOAH KONGRES .
:
'Putusan Kongres Boveri Smilde mengenai rechtspositie', Raad der Suid-Lfolukk.ers, sudali disamp'ai'kan kepada Ilinister C.R.M.,- putusan nmna sud?,h
mendapat dj-awabahnja dari Minister dalc.n mana ternjata, "bahv/a G, R. 31,
tidak Taerobah dari pendapataruijo, jang sudah ditentuk&n semiila oleh
Minister C. R. ï.ï. jang lr,na,(Lihat surat Minister jang sudah ada di<3.2.1c.n
tangan tuan2). Aatas balasan Ilinister itu, 3. P. sudah mengiriokan pule,
eatu eurat untuk menolak pendapatan Ilinister. (Lihat surat B. P. kejiada
Minister ttgl.20. 10. 1971 nr. J902/PR/005/B.P. )'
.Hingga kini kami "belum nendapat "barang "balaac-n atas surat ini, sedans
dalcm surat2 kabar Alg..Handelsblad tgl,2,ll. 1971 dan Groene Amsterdammer tgl, 6 .'11.1971 ada dirsuatkan, bahvra orang2 Kaluku Seldtan jo.ng sudr.h
•berv;arg'a~negc,ra Belanda atau Indonesia, djatuli diluar dari pada peraturan ini. Ka'mi sedang jnenantijkan eatu pei-terauan dengan Minister CHM
jang "baru ini.
KOMISI V

Kojaisi TJelzijn Molukkers dalam bentukan sekarang akan nendapat perobahan, ialah terdiri dari utusan2 rajat dari tiap2 party atau orgeniE-nsi.
Banjaknja anggota itu nenurut banjaknja atau besarnja party itu.
Minister menghiburkan. B. P. , bahua B. P. akan raendapat suaro jwag terbanjak dalan Ko&isi ini. B. P. tetap berpendapat, "bahr/a Koaisi itu punjanja Minioter.
I.C.C.A.N.
' ''
- . . . ' •
Sekertaris ICCAN tuan J.P.Sinke sudah meletakkan !djabatannja dengan dasar, bahua dua. orgci'nisasi besar tidak nenberikan kerdja-sananjc, ialah
B. P. dan P.P.K.LT. Sebelah la in dóasa tuan Sinke dalan tahun2 pernulaf-.n
hingga achirnja tidak 'dapat dilupakan begitu -sad ja. Perguraulannja untuk nenbenarkan tuntutan kita sanpai pc.da achirnja, dirasanjo, tidck
'berhasil. Oleh sebab itu beliau lepaskan djabatannja dengan sedih hati.
Sekertaris baru ialah Nanlohy. ICCAN nenanjakah perasaen kita, kclau2
sekarang dapat dilantik 4e. functionar is. Kani mendjawab, bci.hwa kita
ta1 ''ada hak untuk tienbenarkan atau tidr,.k» Kami hanja tidak' bersetud ju
biln kaïai belun nendapat hasil dar i tuntutan kita. Socl kita nengenai
ICGA1I t-elah .diterangkan dari dekat keptida bangsa kita jang duduk dicir,lan ICCAN 'da:lan 'djabatan nereka se.laku functionaris.
Surat :dari Ds.Brusevritz untuk nintc. bertenu belun kaïai.
PERTSICTAN DENGAN FR^\CTIE P.v.d.A. TOTTJK C.R.M. ;

Tuan C.EGAS, ctas peraintahnnja, telah bcrtenu dengnn Ketua dan Seï:ertaria B. P. pada. tgl. 22, september 1971 d.i~T\Yeede Kaner, Pertemuan ini
bersifat dari hati kehati .untuk cenbitjarükan beberapa soal jaiig hangc,
didaïan \vaktu ini mengenai sosic.1 dan politik bangsa ifcluku Selatan
dalan -hari2 jang belakangan ini.

Eerdasarkan pertenunn.ini telah kani berhasil nenjusun sesuatu atjara
jang akan dikupas nidalan suatu rapat jang resni diantara B.P, dan
Fractie P.v.d.A. untuk C.K.I-'., hal na na telah berlaku djuga pada tgl.
26 oktober 1971 bertenpat di-Tr;eede Kaner.
Oleh Sekertaris ada. diusahakan Notulen dari pertenuan tersebut dan sesudah diterina, aknn disiarkr.n nanti kepada tuan2 sekalian.
Pertenuan ini tidak nenbawa banjak hasil, tetapi dapat nqninggalkan
keaan tentang tuntutan kita, djuga berhubung dengan penetapan begroting
C.R.ï'ï. dalan Tv/eede Kaner jang akan datang ini. Hal ini'nanti diuraikan
lebih landjut bila perlu, oleh Pt2. J.ïïityahubessy dan Drs.M.F.Mual.
NEDERLANDSE .OMROBP STICHTING. (K.O .S. )
Berhubung dengo.n tuntutan sendtijd jang kita hadapkan, naka NOS nengundang kita untuk nenbitjarakannja pada tgl.18 septenber 1971 di-Hilversun. Sebelah la in HOS ada nerapergunakan politik petjah Tbelah, karena
diundangnja senua organisasi sanpai kepada organisasi2 jang ketji!2.
Hal ini kaïai nenentangnja denikianpun oleh Kepala Negara kita, sehingga
pertenuan tersebut tidak kani nenghadirinja dengan nenjatakan sebab2nja.
Oleh karena rapat itu tidak berhasil, naka K)S nendesak pula tintuk
nehgadakan pertenuan pula dengan B.P., ialah pertenuan tersendiri dengan NOS, hal 'inana sudah djuga berlaku pada tgl,28.9.1971» Pertenuan
inipun tidak berhasil apa2 sebab HOS tidak berobah dalan pendiriannja.
Kani berpendapat, bahwa ta' usah kani harapkan lagi sesuatu 3endtijd
jang senatjan itu. .

AKS l 35* • " . . ' " - :
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Putusan .Kongrea nengenai aksi 35 jang ke-IV sudah dikerdjakan* Berapa .
besarnja hasil aksi ini belun kani nendapat kabar dari Ponds Nasional,
Telah keluar dari tahanan aanpai aaiit ini seperti berlkuts
1. 23 anak dibebaskan pada tgl.4 septenber 1971. Hereka diaambut di
Lunetten sedang jang resni di-Boven Snilde.
2. 9 anak dibebaakan pada tgl.31 oktober 1973-• iïereka disanbut djuga
di-Lunetten dan dari situ terue pulang ketenpat nereka nasing2.
3. l anak, jaitu tuan J.G.tfsnany hari ini. dibebaskan dari Scheveningen
dan disanbut di-IJaaeloord.
4. Jang hanja berada ditahanan ialah tuan P.C.Thenu jang pada tahun
jang akan datang dibebeaskan djuga dinuka tgl.25 april 1972.
Berhubung dengan aks'i ini telah kani kirinkan kepada tiap2 anak ini
sakfeëld aebanjak f.100,- seorang. Hingga kini belun kani nendapat kabar
'tentang kectdaan anak2 ini, apakah aeroka eenua sudah nendapat pekerdjannnja atau belun, sekalipuri telah kani aenjurat kepada Peninpin2
d inana anak2 ini berdian tintuk nenperhatikan dan -nengurus anak2 ini
dengan tenpat pekerdjaannja. Kenjataan pada achir ini ada 2 anak di
IJsseloord, ialah tuan2 H.Ketharic, 'dan N.V/airata jang tidak diterina
kënbali didalcn tenpat pekordjaan nereka, sehingga Y/akil Kepala Negara
sekarang ada nentjaapur tangan dalan hal ini.. -••
. -••.-.
Bila oleh aajang Tuhan, tuan Thenu keluar, naka akan diadakan satu kebaktian bersana di-IJsseloord, oleh karena dari tenpat ini sudah dikerdjakan seauatu dasar untuk nengerdjakan pekerdjaan jang berat itu.
Pernintaan nereka ialah supaja sesuclah senua keluar diadakan pula sjukur kepada Tuhan, 'karena oleh sajang ï^uhan nereka telah nendjalankan
clr.n nenanggung segala akibatnja senatc2 karena perlindungan Tuhan.
Kepada Peainpin di-Lunetten sudah kani kirinkan satu surat terina kasih
oleh karonc. selana anak2 kita ditahan disana, telah mereka nendapat
pengurusan jang sebaik2njr.. Atas kebidjaksanaan Peninpin Lunetten
naka segala kesukaran2 terhindar adanja, oleh knrena nereka turut nenjelidiki kebaikaii anak2 ini .dari hari kehari. . . .
--•
SFOOR'VEGIIECHERCHB ITSBERLUmSE SF<gQRWEüE?-I.
Pada tgl.4 augufstus 1971 tuan"fl.R. G tuit j e dari Spe orwegrecherche bertenu dengan B,P. di-Eazr,rstraat 50 untuk nenbitjarakan soal Peauda2 kitr-j
jang aengadakan banjak kesukaran di-troin2 dan station2, .
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Mereka hendak nengannil- tinclakan tetapi dahulu nau nenanjakar. perasaan
' dan pendapatan pinpinan bangsa I.laluku Selatan. Perundingan lebih djauh
diadakan di-station Ansterdan Centraal, clitenpat nana ada berr„tu32
anak-2' kita nau lelaki naupun perenpuan jang duduk^ digang2 nengganggu
• kóananan orang2- jang- nau nenbeli kartjis di-loket*2. Anstcrdan didjadikan centraal -dinana segala anak2 nenudju kesana dan dari sana nereka
dibagi2kan keaana dan kenari. Perundin^an di-Centraal station Amsterdam
• berlaku pada tgl.10 augustus 1971« Dengan nata kani sendiri kani rac-li-. ha t keadaan anak2 ini, Dalan perundingan kani suruh nenganbil 2 anak
dari antara neroka untuk bertanja2 sckotika tentang keadaannja, naksudnja dan tudóuannja dengan gcrakan2 nereka jang1 senatjan itu. Sesudah
itu kani nasuk keluar seketika di-gang2 untuk rielihat keadaan anak2
itu» ter.us kani kenbali. ïïntuk ini naka langkah jang pertana kani buat
ialah nenbuat panflet2 pacta tgl,ll augustus dan hanburkan disegala
statio'n2 jang dibawa.oleh 2 orang IC, E. K. dari Assen. •
Dengan suratnja ttgl.ll novenber 1971 Chef Spooarwegreehierohe tuan
. B . P , A , Hikx ut japkan penghargaarmja dan terina kasih atas dasar bekerdja-sana dari pertolongan B, P. sehingga kesulitan2 tidak ts-da lagi.
' Jang kani tidak beraetudju ialah, bahiva segala ked-jaidian2 (rapport)
jang berlaku, nereka. tidak nau kirin terus kepada kani nelainkan hc,rus aelalüi Hoofd- Categoriale Opbouw dari Ministerie C. R, l!,
Soul ini akan kani njatakan nanti nielalui hitan atas putih.
PCTALAI-! RUHAHTANGGA . '

•

_ '__'

Kani kurang nendapat warta ,bulanan dari kanp2 atau \rijk2, V/arta ini
diterina dari satu dua tjabang, sedang hal ini anat penting, olehnja
nana dinirita perhatian Bestuur2 Daerah. Untuk nengatur satu organisasi
jang teratur kita harus terang' nèngetahui segala keadaan didalan tiapS
tenpat supaja djangan kita raba2 atau rai2 bila harus nendjatrab bila
datang pertanjaan2.
.
..
•
DJangan lupa, bahv/a nulai bulan oktober -1971 juran; sudah nendjadi f»2,«r
(duo, gulden) seninggu,
., . .
.- .
Alphen a» d. Rijn sudah nenbentuk Pinpinan baru, ialah:
Ketua . ................. .'..-. -i i A.Litaay
.Sekertaris
,",."...
..
.. .-,:,'. . . v. • F,Ririassa '•• Bendahara , . . , , PéMolle
• * - • • * *
'
"
Djüga Tilburg sudaïr-nenpunjai Pinpi'nan baru, .ialah: • •• .
Ketua ................ ........ Z.Malavrauyr-- . '. I/akil Ketua ...*»........,..., A.I.ITanlohy/
--,
Sekertaris ,...•............,.* T»B« Sin'ay dan R.M.Na-nlohy
Bendahara ....•....,..'..«..., r . I « Latutiahina • •
Pèhga*as ........... ...^. ....... J.ÏÏ.Barends dan. J,SéSopanena .
Kenatian Bapa Likunahua dari Hoogkerk, seorang Peninpin' jang setia didalan waktu2 kc-guntjangan jang hebat, terlebih nengenai suasana disana,
Berhubung dengan keadaan tubuhnja suka sakit2, naka- pada tgl»25 naayt
1971 ia ninta rieietakkan djabatannja dengan hornat. Badan ?_ersatuan,
djuga atas nana Peneriïitah, -t^lTrh—mjngisfin s"atü aurat terina kasih
.dan. penghargaan ataa segala djass,2nja, Alnarhun Likunahua digan*i oleh
tuan. B,Lesilolo, • ••:'• •
Woonoorde "de Biosen" djuga telah nenbentuk Pinpinan baru» ialah:
Ketua ............. ,...i....»« J;Latuputty
.
.w'akil K«rt-ua .................. F.Uattiihé'na ( ex-V/asaenacr ) .
,-Beh'aahar-a ..-.:...... ... »r.. .. .< J.Gonnies
;
Penulis .,.;..,... t, ..,,..,.,.,, B,Laurc-ns
Penga'.rae ...... ....,...;...... B. A, Jansen
Ini berarti,. "bahwa Bapa - Béng Tuhusula tidak lagi turut dalan pinpinrn,
ïtupun oleh keadaan unurnja dan kcaclaan2 jang berlaku achir2 ini jr.ng
r<Upe.rbuat keatas sccranC'-tua puji .jang didalan har 12 jang genting nengeriai organiscs^si» sudah bey-tahan, dan bersetia. Seriua orang kenal Bapa
Tuhusuia, B. P, atas'- nana' Peaerintah_ akan. nengir-in safu- su»^t
kasih dan penghargaan kep~ada Bapa Tuhusula,

Sesudah Kongres nakr. woonwijk Heor dikundjungi oleh Badan Persatuan
Untuk nenberi penerangan jang perlu pada nenetapkan bathin ra jat jang
binbang oleh'karena berita2 sini sanai
Dari Plnpinan Cost-Souburg.dinjatakan tidak bersetüdju... dengan riengirin
surat2 B. P. kepada Gered ja Tuan Fader. B, P, berbuat .denikian, itupun
atas tuntutan Pinpina'n di-Vlissingen jang nenjatakah, bah/v/a anak2 ini
sangat setia nénbajar juran. Peninpin Ooat-Souburg beepondapat, bahwa
bila kiria surat2 ke-Fader, berarti gurat 'djatuh didala'n tangan nusuhf
B, P, telafr nendjavab surat nereka dari nenjatakan, bahua suratnja diperhatikan dan nanakala toch acla surat jang dikirin kepada Geredja tuan
Fa'der, naka surat2 "itu hanja nsngenai perhubungari2 dengan geredja2,
Keadaan Middelburg hingga kini tidak teriorus. Dengan suaratnja ttgl,15
. november 1971 K. P. K, Middelburg jang untuJc senentara r/aktu nenangku
djabatan pilapinan diaana, ada nenulis kspadr. tuan2 J.Pattiasina, S.TJsnanyK J.I-Iainake dan J.B.Parinussa matuk nengundang nereka untuk datang
bereanS dalan nenperbint jangkan soa!2 jang berguna untuk bangsa dan
teristinewa purdjuangan kani bersana, pada tgl.19 november 1971 djan
20,00 jang akan diadakan diruangan bestmar dari Stichting Mr.DrtSouno. kil. B. P. sekarang .dalan nenunggu2 hasil pertenuan ini dari K«P»K,
X>s,de Boer pada t gl» 2 oktober 1971 nenbuat pertenuan dengan Peninpin2
dan ïladjelis Geredja Alnelo dan Vosaenbos untuk nerabit jarakan soal
woonuijk baru di-Alnelo xmtuk penduduk VosaenbpSj, terlebih. nengenai
runah gered ja. Pertenuan ini dihadiri' d^uga oleh ÏCetua 3,P« dan Ketuapun turut nengurua kéadaan runah geredja di-Wintersv;ijk4
J/oonvcijk baru untulc Eist (Snodenhoek) tertegah, disebabkan Geneente
neabua-t runah2 .frerlalu nahal harga eev/anja, Soal ini tetap nendapat
. perhatiaii Pusat Pinpinan B. P.
ï-Iengenai \7oonv;ijk "Oostgaarde" untuk penduduk IJaseloord .dapat dikata-.
kan ada berdjalan dengan baik dan teratur". Tgl.JO noveqber 1971 paal
pertana untuk- ruriah' gered ja akan ditanan dan pada hari itu' djuga sebahagian penduduk dari IJsseloord akan n'enerina kuntji runah (ÏO rtmah
tangga) dan 14 hari keaudian akan nasuk runah ner.eka üi^Oostgaarde.
BEBERAPA SOAL KEtTGENAI FERRTÏÏAflGAH . •

......

','.'.

ünflangan dari Vfak'il R.Lï.S. di-Luxeaburg untuk B. P., naka B, P. telah
nengirin 2 utusan kesana, ialah Ketua dan tuan J.A, J.Kanueana,
Kitapun turut nengikuti opnane- "Kort Geding"' dari Kepala" .Negara pada
tgl. 18 oktober 1971.
• •
...........
.
Wak-il Ketuc, drs. I:I«Fr.Mual«k6-Geneve- pada' tgli ' september 1971»
Utusan jang dikirin oleh Peiaerintah ke~GenevêJ lihat warta.
Oleh Kepala. Mis i Pencrangan-R.H.S. • di*Luxenburg ada dininta satu Boekhouder dan satu Typiste untuk dipekerdjakan disana. Surat edaran sudr.h
dikirin kcpada kanp2/tri;}k2.
Berhubung dengan senuanja ini k i ta- akan dengar warta dari- Kepala Kegara
'sebentar, . . . .
.. : '
ItEKGEÏTAI

"

Rapat tuan Tanaela pada t-jl,13 novenber 1971 .tidak nengundang B, P.
Bestuur KUHPI ninta Ketua B. P. nenghadiri rapatnja tgl. 6 novenber 1971
Ole.h-V-karena Ketua berhalangany naka pada tglÉ22 november 1971 utusannja
datang nenbawa ^7arta kepada -Ketua -fli-Assert»
.....
.
Konisi Persatüan Eajat I.Ialuku s'elat'an, .t.el.ah terb.entuk, Konisi ini terdiri dari 5 Penudc(i) Bcdan ^Pergatua.n.*. 5. Po.nuda(a) Misi dan 5 Penuda(i)
Rad i ka l kiri. Me-reka ninta b'ertenu dengan, B.«.P. ,pa.da tgli4 decenber 1971
di-Aasen. Dalan r a pa t ini hari kita tundjuk siapa2 jang akan turut
nenjanbut anctk2 ini. (Ketua akan nenerangkan gerakan ini le"bih djauh)
Etty Aponno' sudah nendapat runah. sendiri, hanja nasih tinggal kosong.
Dalan beberapa soal' ia dapat dipekercl jtike-n, ni'aalnja nenberi penerangcn
darvi ,soa!2 jang dapat dikerdjakannja, Qrang2 jahg" nehinta p'enerangan
kani suruh pergi ke-.T.lana'knja sadja»

Achirnja harus ditegaskan disini, bahua pekerdjaan dikantor berlapio2.
Njonja Sihasale selalu nerfbantu pekerujaan2 jang perlu. Djuga beberapa
Penuda(i) jarig Sekartaris nerasa perlu.
Kantor Bazarstraat harus ner.utar s e ga la pekercïjacn, nau kedalan dan
naupun keluar, Peraohonan2 untuk alat2 peneranf~an, nlaalnja brochures
d. 1,1. harus dikerdjakan dari kantor ini. Saat ini beberapa brochures
nisalnja "Zuidnolukse Gedachten", "Salawaku R.Ii.S," d,1,1. sudah habis
sehingga perlu sekali untuk didruk kenbali. ïiohon perhatian penuh dari
tuan2t bahv/a or-jr,nisasi kita sr^igat penting diaasa ini dan harus diisi,
Kani achirnja berterina kasih kepada v/erkgroep jan-j bekerdja aktief
nenbantu B.P. Terlebih2 penasehat2 B.P. Ada banjak goal jang ta' dapat
di\7artakan senua, hanj inilah sekedar perlu untulc kuntjikan tahun ini,
tahun pekerdjaan 1971» dan baiklah kita senua neaandang kenuka dengan
ponuh pengharapan atas pertolongan dan Berkat Tuhan atas segala usaha
kita dan Penerintaii kita.
"MENA-KHHIA"
BAMN PEESATTTA1T.(RAJAT Ï.ÏALÜKU SELATAN)
PUSAT P11.LPIWA1Ï/PENGURUS H.'.KIfiN,

ACD

datum

3 JULI 1972 »

CO l

RAPPORT

VAN

AAN

:

No.

: 16.365

C,

30 juni 1972,

CFO.

Betr.: Fotocopieên van brieven»

Ven
ven.
werden op
op 16-6-1972
lofctocopieên ontvangen van de navolgende brieven.
Mededeling van de BP aan de kamp/wijkraden dat 15 mei
f
- Hari Pahlawan PATTIMURA (PATTYMURA was een van de
vrijheidsstrijders; - in het vervolg door de 2uidMolukkers als een nationale feestdag gevierd moet
worden.

Diverse mededelingen m.b.t. de viering van de
april.
De tekst van een schrijven van de BP aan de Min.
President ter gelegenheid van 25 april 1972.
Bedoelde fotooopieên zijn als bijlage bij dit rapport gevoegi

TS.
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ZIJNE EXCELLENTIE DE MINISTER PRESIDENT
VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
PLEIN 181J
'S-GRAVEHHAGE.
HEDEN GEDENKEND HET FEIT, DAT 22 JAREN GELEDEN DE ZUIDHOLUKKEN EEN
VRIJE EN SOWEREINE REPUBLIEK PROCLArïESRDEN, ÜELKE PROCLAMATIE I.IEDE
IS GEBASEERD OP HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT DAT IN DE - ONDER AANROEPING VAN GODS NAAM PLECHTIG BEZEGELDE - RTC-ACCOORDEN IS VERANKERD,
VOELEN 'JIJ - OP DEMOCRATISCHE UIJZE GEKOZEN - VERTEGENWOORDIGERS VAN
DE ZUIDÏ'ÏOLUKKERS IN NEDERLAND ONS GEROEPEN
1. WEDEROM KENBAAR TE MAKEN, DAT MIJ HET DEZELFDE TROUA7 ALS TOT
HEDEN GETOOND, ZULLEN BLIJVEN OPKOMEN VOOR HET ZUIDIDLUKSE
2.

ZELFBESCHIKKINGSRECHTJ
U ERAAN TE HERINNEREN DAT ONZE ONVERVULDE WENSEN (ONS HIER BEPER-

.

KENDE TOT ENKELE BELANGRIJKE; ONZE RECHTSPOSITIE EN EEN RAAD VAN
ZUIDMDLUKKEN IN NEDERLAND), WAARVAN UT/ AMBTSVOORGANGER IN ZIJN
GESPREK MET DE PRESIDENT VAN DE RMS DDO 7 OKTOBER 1970 GEWAAGDE,
NOG STEEDS NIET ZIJN VERVULD.
BADAN PERSATUAN RA JAT I.ÏALUKU SELATAN
DE VOORZITTER,
S.HETIART.

'B-GRAVENHAGE, 25 APRIL 1972.-

f

SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS.
Bij dit gedenken van de vrijheidsproclanatie van ons Vaderland is
er reden tot een aanklacht.
Een aanklacht die voortkomt uit onze harten vol leed en verdriet,
omdat ons land door de wereld nagenoeg vergeten, door de Nederlandse
regering bedrogen, nog steeds onder het Indonesische juk moet leven.
Vanaf deze plaats met zicht op het nonument dat vrijheid symboliseert,
klagen wij Indonesië en Nederland aan, omdat het recht van ons volk
op vrijheid, gegarandeerd in afspraken tussen Indonesië en Nederland,
net voeten is getreden; afspraken plechtig bezegeld onder aanroeping
van Uw Naam.
Wij klagen aan, omdat Indonesië die self zijn vrijheid op Nederland
moest bevechten en wiens strijd door Nederland als een opstand vyerd
bestempeld, thans valselijk vrijheidsstrijd van ons volk opstand
noent, een benaming ter rechtvaardiging van Indonesië's daden van
geweld en van voortgezette overheersing en uitbuiting.
V/ij klagen aan, omdat de Nederlandse regering valselijk doet voorkomen alsof wij haar vragen ons land net het zwaard te bevrijden,
terwijl wij haar wijzende op de door haar gegeven garantie met betrekking tot het recht van zelfbeschikking alleen naar vragen de
werkelijkheid van het bestaan van het Zuidnolukse vraagstuk te erkennen en te ijveren voor een oplossing daarvan.
Wij klagen aan al die lieden die net negatie van de verantwoordelijkheid die zij op grond van hiervoren bedoelde garantie ons ijveren
voor vrijheid en gerechtigheid van ons volk krenkend als een jacht
op een fantoom noenen.
Fij klagen aan, omdat die lieden net deze krenkende visie die zij
waar achten, ijveren on ons wezen geweld aan te doen.
Wij klagen aan die lieden, die zoals Verkuyl nenen Uw wil te weten
i, c. te weten, dat de Republik Indonesië Uw v/il is, hetgeen inhoudt
dat de vrijheidsdrang van ons volk in strijd is net Uw wil. ïïij
klagen ze aan, onda'J zij zich hiernee stellen in Uw plaats.
Wij klagen die lieden aan die U en ons krenken net hun nening dat
U zich door ons niet laat verbidden en dat al onze gebeden tot U
vergeefs zijn.

l-GEAVEÏTHAGE. 25

april

1972.-

EADAN PERSATÜAN.(RAJAT MALUKU SELATAN)
BAZARSTRAAT 50
TEL. 32.52.56
Nomor

; 4.126/PR/004/B. P.
's-GRAVENIIAGE. 4

mei

1972.-

Lampiran : Tidak.

Pokok

Kehadapan
Jth. Tuan2 Dewan Kamp/Dewan Bijk
(Pengurus Tjabang Badan Persatuan)

: Menaikkan "Lambang
Kebangsaan".

dl

NEDERLAND.

Tuan2 jong terhormat,
Kerabali Pusat Pimpinan Badan Persatuan datang kehadapan
tuan2 seraja memperingatken 1ruan2 terhadap tugas tuan2 mengenai hari kebangsaan seperti jang akan kaai njatakon berikut
ini.
Tanggal 15 mei - untuk tahxm ini berkenaan pada hari aenen adalah hari "Pahlauan Pattimura". Hari inipun harus diperingati selaku satu hari kebangsaan, karena setara dengan almarhum
PJM. I.ïr.Dr. Chris Soumokil, ia telah gugur untuk Nuaa dan Bangsc.
didalam melawan tindiaan kolonialisme.
Hari inipun ta' boleh hilang dari kenangan kita dan tuan2
dipertugaakan untuk nenaikkan "Larabnag Kebangaaan" kita seperti biasa dan bukan lagi setengah tiang seperti jang sudah2 dilakukan itu, Lambang Kebangsaan harus dinaikkan djuga dari
tiap2 ruraah dari anak bangsa Maluku Selatan. Lambang dinaikkan mulai dari pada natahari terbit hingga tiatahari terbenain,
Dilarang sangat Lambang Kebangsaan tinggal berkibar pada waktu
malam.
Sekianlah sadja supaja tuan2 mengetahui dan mengerdjakannja.
Kami berharap tuan2 mau mendjalankan tugas tuan2 ini seperti
satu "perintah kebangsaan" jang djudjur terhadap sekalian
anak2 Maluku Selatan diperantauan ini.
Terimalah horraat kami jang patut disertai salam Tonah-Air jang
merdeka
"MENA-MDHIA"
BADAN PERSATUAN. (EA JAT MLUKU SEL/iTAN)
PUSAT PIMPINAN/PENGURUS ÏÏARIAN,
Ketua,

K.c. t
- Anggota Pemerintah R.M.S.
- Penasehat Pemerintah R.M.S.
- Badan Peinbantu Perdjuangon
- Badan Fonds Nasional

- Urusan Kebudajaan
-

Eadan2 Geredja Lïaluku Sel&tan
F.I.K.I.M.
Bestuur PPKM/NGPM
Redaksi Lete Mena/Tooa
K.P.K.

UTJAPAÏT KETUA BADAN PERSATUAN PADA HARI PERINGATAN
22 TAHUÏI PROKLAMASI R,M.S. DIGEDUNG HOUTRUSTHALLEN DIKOTA DEN HAAG.
Kita setia dan taat kepada setahu hati kita.
Kita tjinta bangsa dan tanah-air kita.
Manusia2, bangsa? dalam hidupnja, dalam pergaulannja senantiasa menemui kedjadian2 dan keadaan2 jang memaksakan dia untuk memilih. Heciilih antara keadilan dan kelaliman, antara kebenaran dan dusta, antara
kemerdekaan dan pendjadjahan dan seterusnja.
Kita anak2 Maluku Selatan sudah memilih5 sudah memilih setjara bebas.
Sudah 22 tahun kita berketetapan pada pilihan itu; kita akan tetap
tahan pada pilihan itu. Jang kita nemihaknja dan sebab itu jang kita
pilih, ialah keadilan dan kemerdekaan bagi bangsa kita, pada tanah-air
kita, Jang nendatangkan kita kepada sikap kita, kepada pilihan kita,
ialah kesetiaan kitn, kepada setahu/kita, ketjintaan kita kepada bangsa
kita dan tanah-air kita.
.hati
Lebih2 lagi kita rasa terdorong oleh kesetiaan dan ketjintaan itu
sebab hasrat kita timbul dari pada perasaan kita, bahwa hanja tanah
pusaka kita jang merdeka, adil dan nakrmr dapat meuaskan hasrdst
"freedon" anak2 Kaluku Selatan; dapat meinberi anak2 Maluku Selatan
kesenipatan untuk berkembang seluas-luasnja; dapat memberi anak2
Maluku Selatan kesempatan untuk raemidjudkan ideaalnja dan irapiannja.
Kita menentang pendapatan, bahwa perdjuangan kita itu "zinloos".
Sesuatu perdjuangan untuk keadilan dan kenerdekaan manusia dan bangsa
ada "zinnja". Djuga tidak "sinloos" -sebab perkenbangan tanah-air kita
kearah kemakmuran, sesuai dengan keaanpuan bangsa dan tanah-air kita
dihalangkan oleh pendjadjahan.
Kita menentang, bahvra perdjuangan kita "niet haalbaar". Hanja djika
kita menjerah kepada kelalinan dan pendjadjahan, barulah tjap "niet
haalbaar" itu berlaku. Sedjara sesuatu bangsa inenurut pendapatan kita
tidak tertentu terkenuka, tetapi diperbuat oleh djasa2 dan perbuatan2
bangsa jang bersangkutan itu dengan pengorbanannja.
Kita sudah lama sibuk. Kita sekarang sibuk. Kita dihari-hari jang akan
datang tinggal sibuk. Kitc. sibuk, kita tinggal sibuk, sebab mengenai
masjarakat kita disini:
1. belun djuga oleh Penerintah Belanda diurus "posisi hukun" kita jang
sudah lama didjandjikan itu dan jang seakan-akan nasih terus sadja
tinggal dalam keadaan nempeladjari (in studie).
2. belura lagi pernintaan kita supaja nasib dan kopentingan2 nasjarakat
kita disini dipertjakapkan setjara lansung dan formeel dengan
Trakil2 rajat kita, disetudjui oleh Penerintah Belnnda.
• 5» belum djuga kita dengan sungguh2 dan njata dipandang mondig oleh
Penerintah Belanda untuk nengatur dan menuntun nasjarakat kita dan
mengatur perhubungan2 dengan nasjarakat Belanda, hal aana nenurut
pendapatan kita, adalah tugas kita, adalah hak kita.
Kita sibuk, kita tinggal sibuk, sebab nengenai perdjuangan kenerdekaan
bangsa kita. Meakipun hari2 belakangan ini sedikit-dikitnje. ada ternjata, bahwa ada perhatian Internasional, tetapi nasih tinggal berat.
Padn. kita nasing2, tugas jang utana ialah berpcrang dengan diri kita
nasing2 dulu; selesaikan dul\-. perdjuangan pada diri kita raasing2.
Dan sebagai nasjarakat Maluku Selatan, tugas jang utana ialah selesaikan dulu perdjuangan antara kita dengan kita; eratkan perhubungan
satu dengan jang lain; perkenbangkan dan perkuatkan tiasjarakat kita
dan organisasi-or^anisasinja; bungkuskan diri2 kita dalan suatu persatuan jang sebesar-besarnja dan sekuat2nja dan berdiri tegak, setia
dan taat dibelakang peninpin2 se-setenpat dan peninpin atasan dan
seoua sehati berdiri dibelakang Kt-pala Negara - Pemerintah R.I-I.S.

EEN

GETUIGENIS.

Voor ons geldt, dat wij trouvr zijn aan en loyaal zijn jegens ons
geweten. Voor ons geldt, dat wij ons land en volk lief hebben.
Mensen, volkeren ontmoeten in hun leven, in hun onderling verkeer
gebeurtenissen en omstandigheden, die hun dwingen tot het doen van
een keuze* Een keuze tussen recht en onrecht, waarheid en bedrog,
vrijheid en onvrijheid enz.
V/ij Zuidinolukkers, hebben ertoe gedwongen, onze keuze gedaan; onze
keuze vrijwillig gemaakt. Hu reeds 22 jaren hebben wij ons aan deze
keuze gehouden. En wij zullen ons daaraan blijven houden.
Y/ij staan recht en vrijheid voor ons land voor. Onze keuze is dienovereenkomstig. Hetgeen tot onze houding, tot onze keuze heeft bewogen,
is onze trouw aan ons geweten; onze liefde voor land en volk. V7ij
voelen ons daartoe temeer gedreven, omdat deze drang voortkomt ,uit
ons gevoel, dat alleen een vrij en y/elvrvrend vaderland waarin recht
heerst de vrijheidsgevoclens van Zuidmolukse zonen en dochteren kunnen bevredigen; de Zuidnolukkers mogelijkheid kan bieden zich als
meng en als volk optimaal te ontplooien; gelegenheid kan bieden
Zuidmolukse dromen en idealen te verwezenlijken.
Pe mening dat onze vrijheidsstrijd zinloos is, bestrijden wij.
Een strijd voor vrijheid en voor recht heeft wel zin. Onze vrijheidsstrijd heeft temeer zin ondat vreemde heerschappij een steen
in de weg is voor de ontv/ikkeling van ons land naar welvaart.
De mening dat onze zaak niet haalbaar is, vechten wij aan.
Niet haalbaar zal onze zaak alleen dan zijn, wanneer wij capituleren
voor onrecht en onvrijheid.
De geschiedenis van een volk is naar onze mening niet tevoren bepaald, maar wordt mede gemaakt door het volk zelf, door zijn inzet,
zijn daden, zijn offers.
Met betrekking tot de sociaal-maatschappelijke belangen van onze
gemeenschap h.t.l. hebben wij ons reeds enige tijd ingezet en zullen
vrij ons blijven inzetten voon
1. de v/ettelijke regeling van onze rechtspositie, welke ons bij herhaling is toegezegd, doch die nu nog steeds "in studie" schijnt
te zijn.
2. de daadwerkelijke aanvaarding van het beginsel dat behartiging
van de belangen van onze gemeenschap dient te geschieden net de
vertegenwoordigers van deze gemeenschap en de concrete uitwerking
en formele regeling hiervan.
3. daadwerkelijke erkenning dat het op onze vreg ligt en dat wij in
staat zijn onze geneenschap in deze maatschappij te begeleiden
en bruggen te slaan naar die maatschappij.
Wij zullen ons met betrekking tot onze vrijheidsstrijd - zoals tot
nu toe het geval is - blijven inzetten, want ondanks het feit, dat
recentelijk van enige internationale belangstelling voor deze strijd
is gebleken, blijft deze vrijheidsstrijd onnoenlijk zwaar.
Een excentrieke taak voor ieder onzer is dar.rbij de strijd tegen
ons zelf; de beslechting van onze innerlijke worsteling. En als
eerste vereiste voor onze gemeenschap is de beslechting van onderlinge geschillen; de bevordering van goede onderlinge verstandhouding; de ontv/ikkeling en groei naar een krachtige gemeenschap net
goed functionerende organisaties; de samenbundeling van alle krachten
trouw aan de leidere en allen eensgezind en vastberaden achter het
Staatshoofd en Regering,
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Aan : CFO
No. : 16A68
19.7.72
Betr.: Zuid-Molukkers (aanhang HAHÜSAMA).

Op 13-6-1972 werd van de

ID-Almelo,

de mei-uitgave van het
periodiek Toma ontvangen.
Interessant is in dit exemplaar het artikel waarin gesteld
wordt dat contacten zullen worden gelegd met bevriende
staten achter het ijzeren gordijn.
Voorts viel de aandacht op een artikel over de viering van
de 25e april 197.2» waarbij o.ra. als genodigd» werden genoemd
mrs.
: uit ingeland van de: AHflfi C^M^fibJ
Aid Chëele-n de hr. en mevr.
van de D.D.R.

BAPPOET VAN C

25 juli 1972.

AAN : GFO
NE. : 16.532
BKTE.: Opstelling van Zuidmolukse leiders t.o.v,
"linkse tendensen"

Van
volgende vernomen»

werd op 19.6.72 het

Gestimuleerd door de regering MANUSAMA, hebben vier jonge
Zuidmolukkere zich verenigd om bestaande en zich ontwikkelen
de (extreem) "linkse" opvattingen in de Zuidmolukse gemeenschap te onderkennen en te bestrijden.
Zij stellen zich voor dit te bereiken door in de daarvoor
in aanmerking komende kernen te infiltreren en door het
houden van discussies.
Deze vier Molukkers zijn:

Zowel de BP-leiding als de Regering MANUSAMA zijn niet gesteld op steun (in welke vorm dan ook) van communistische
landen*
De publicatie in het jongerenorgaan TOMA (van mei 1972,
waarin gesteld werd
dat contacten met "landen van achter het IJzeren Gordijn"
zullen worden verstevigd en uitgebreid, moet dan ook, aldui
bron, gezien worden als een uiting van een enkeling die op
iets denkt, ta kunnc-B—eaéer-nemoar

TJ.

RAPPORT VAN C.
Aan

l sept. 1972

: GFO

No. : 16.751
Betr.: Wangedrag Z.M.-jongeren.

Uit
blijkt dat het wangedrag vai
de jeugd op stations, treinen e.d. wordt afgekeurd.
De kamp/wijkraden worden opgeroepen om de jeugd ervan te
doordringen dat een dergelijk gedrag de goede naam van de
2.M. te niet doet en de strijd niet ten goede komt.
Een circulaire in de ^ederlandse taal is - zoals uit het
schrijven blijkt - aan de wijkraden toegezonden en is bestemd om aan de jongeren te worden uitgereikt.
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Faciliteiten wet Zi. Molukkers
Bijl.:

Van

werd op 21-3-74

het navolgende vernomen.
Op 9-3-7*f zijn MANUJSAMA, het hoofdbestuur ^toan BP
en de heren van
en
in de Bazarstraat te Den Haag bijeen geweest om over de
z.g. faciliteitenwet Z. Molukkers van gedachten te
wisselen.
vernam hieromtrent dat men er in principe
niet geheel afwijzend tegenover staat. Men vraagt
zich echter af of deze wet de strijd voor de bevrijding van de RMS niet aan
banden zal leggen.
De juridisch adviseur Mr..,
is verzocht e.e.
nader te bestuderen.
~~
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: CFO
:

Het thema "confrontatie"

Bijl.:

Van een doorgaans betrouwbare bron werd op 21.10.7^
vernomen dat speciaal daartoe ingestelde werkgroepen, die
belast waren met het uitwerken van het thema "confrontatie"
hiermee in de afgelopen week gereedgekomen zijn.
Eerder genoemde werkgroepen, die onder leiding staan van
hebben deze plannen ter goedkeuring
aan MANUSAMA voorgelegd.

In de door de
werkgroepen ingediende plannen heeft
hij enkele wijzigingen aangebracht.
Eind oktoner zal hij deze gewijzigde plannen met de werkgroepen bespreken.
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Op 29.11.197^ werd
het navolgende vernomen.
De regering MANÏÏSAMA zou bericht feebben ontvangen dat enige
wekren geleden, door het RI leger in de Molukken, tien
EMS verzetleiders zijn gearresteerd, vanwie er inmiddels
twee zijn geëxecuteerd*
NOOT CFO; Het is niet ondenkbaar dat dit bericht dat onder
de holukkers wordt verspreid; tot gevolg kan
hebben dat de voorgenomen Molukse demonstratie
op 27.12.197** uit de hand zal lopen.
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Bijl.:

Op 7-1-1975 werd het navolgende vernomen
In een rondschrijven (bijlage I) heeft de BP-leiding
aan haar leden bekend gemaakt dat MANUSAMA op
17-12-197** een persverklaring (zie bijlage II) heeft
afgelegd, verband houdende met de arrestaties ,van
Molukkers in de BI.
In het rondschrijven wordt verzocht brieven uit de
Molukken betreffende de aldaar plaats gehad hebbende
arrestaties, als bewijsmateriaal op te sturen aan
het BP-hoofdbestuur.

Typ.CW,
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BADAH PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
BAZARSTRAAT 50
TEL. J2.32.56

Nomor

; 4808/PR/002/B.P.
's-GRAVENHAGE, 18 december 1974.-

Lampiran : 1. (Satu)
Pokok

: Persverklaring dari
Kepala Negara R.M.S.

Kehadapan
Jth, Tuan2-Dewan Wijk/Dewan Kamp
(Pengurus Tjabang Badan Persatuan)
di

N E D E R L A N D .

Tuan2 jang terhorinat,
Pusat Pimpinan Badan Persatuan, atas djalan ini, memalumkan
kepada tuan2 dan rajat segenap, bahwa pada waktu2 ini ada kesukaran2 besar di-Tanah-Air kita disebabkan oleh penangkapan2
Jang didjalankan oleh Pemerintah Indonesia atas diri dari pedjuang.2 R.M.S. dan aniaja2 jang berlaku atas diri2 mereka.
Berhubung dengan hal ini, maka pada tgl.17 december 1974
(kemaren), Kepala Negara kita telah mengadakan "perskonferentie" bertempat di-Cafe-Restaurant "Corona" di-Den Haag, untuk
memalumkan kepada dunia luar, dan telah bersurat djuga kepada
Perdana Menteri Joop den Uyl untuk mengirimkan sesuatu nota
kepada pemerintah Indonesia mengenai hal ini. Begitupun beliau
telah menjurat kepada Amnesty International, the Secretary-General of the Concentration Camp Practices, the International
Committee of the Red Cross, the International league for the
Rights of Man dan telah memerintahkan Uakil R.M.S. di-Amerika.
Paduka Tuan I.Pariury untuk menganbil tindakan jang perlu di
Perserikatan Bangsa2.
. Persverklaring tersebut kami ada lampirkan bersama ini. Olehnja kami meminta dari tuan2 dan rajat supaja segala sura-t2 jang
diteriina dari Tanah-Air jang menghabarkan penangkapan2 dan
aniaja2 ini, dikuiapulkan dan dikirimkan dengan segera kepada
kaai supaja dapat kami teruskan kepada Kepala Negara, oleh karena sangat dipentingkan bukti2 jang terang.
Kami jakin djuga, bahwa tuan2 dan rajat takut djangan sampai
sandara2 itu mendapat kesukaran, tagal itu kanipun tahu bagaiinana surat2 itu dipergunakan.
Sekianlah sadja supaja tuan2 dan rajat mendjadi makluia adanja.
Terimalah horraat kami seperti biasa disertai salam Tanah-Air
jang nerdeka
"MENA-MURIA"
BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
PUSAT PIMPINAN/PE^NG-ÜRUS HARIAN
Ketua,

P E R S V E R K L A R I N G .
Uit de Zuid-Molukken zijn zeer verontrustende berichten binnengekomen, die grote beroering hebben teweeg gebracht onder de Zuidmolukkers in Nederland. Op diverse plaatsen in de Zuid-Molukken zijn in
de naand November een groot aantal Zuidmolukkers door de Indonesische bezettingsautoriteiten gearresteerd omdat zij zich schuldig
zouden hebben gemaakt aan subversieve activiteiten ten gunste van
de R.M.S, Wij ontvingen de volgende lijst net namen van gearresteerden;

Sahertian in Galala
Tisera
in Anbon
Souisa
in Ambon
Onderwijzer Tuhunuri .. in Ambon
Pasanea
in Ambon
Kolibongso
in Batumedja
Alfred Noya in Hulaliu
Lewaharilla in Hutunuri
Soukotta
in Aabon
S.J.H.Noriaarna, oud-Minister van Economische Zaken
in het eerste Zuidiaolukse kabinet.
De lijst is niet volledig, omdat in het dorp Galala alleen reeds
meer dan 100 nensen noeten zijn gearresteerd. Bovendien schijnt aan
de razzia's nog geen eind te zijn gekomen. De politie probeert bij
de verhoren van de gevangen genonen nensen, achter de namen van
andere personen te konen. Daarbij past de politie een methode toe,
die als onmenselijk moet worden beschreven. Zo werd de reeds bejaarde Norimarna geslagen ondat hij weigerde nausn te noemen, terwijl
de heer Lewaharilla op bepaalde plaatsen van zijn lichaam met electrische stroom werd "bewerkt".
Een dergelijk optreden van de Indonesische bezettingsautoriteiten in
de Zuid-Molukken lokt moeilijkheden uit. Vij kunnen onnogelijk onverschillig blijven tegenover dit onmenselijk Indonesisch optreden.
Er dreigt als gevolg van dit optreden een hele moeilijke situatie
in Nederland te ontstaan. In feite was dese ontwikkeling te voorzien.
Reeds op 7 februari 1975 werd de toenmalige Nederlandse Minister
President in een brief door ons als volgt gewaarschuwd;
"In het afgelopen jaar heeft de Indonesische regering en Indone"sische ambassade aan een groot aantal Zuiclnolukse jongeren de
"gelegenheid gegeven een vacantiereis te maken naar de Zuid-Mo"lukken. Dat was blijkbaar de Indonesische interpretatie van
"onze bereidheid een dialoog aan te gaan teneinde te onderzoeken
"hoe de Zuidmolukkers die dit wensen hun plaats in de Indonesi"eche samenleving kunnen inneaen. De Indonesische autoriteiten
"hebben gemeend geheel buiten ons om, ja zelfs dwars tegen onze
"tegemoetkomende houding in, de zaak zelf te kunnen regelen. Zij
"meenden op hun wijze onze jongeren te tonen hoe goed de situatie
. "in Indonesië" on vooral in de Zuid-Kolxikken op het ogenblik is.
De Indonesische

"De Indonesische autoriteiten hebben hier misschien wel de grootste
"vergissing genaakt, die zij i-a^r naken konden. De zaak is namelijk,
"geheel anders gelopen dan nen zich dat had voorgesteld. De Zuidmo"lukse jongeren en ook de ouderen, zijn in Nederland teruggekeerd
"met een nog veel groter en diener besef, dat de strijd on een on"afhankelijke Zuidmolukse republiek moet worden voortgezet.
"Zij hebben niet eigen ogen het Indonesische wanbeheer in de Zuid"Molukken kunnen aanschouwen; 'zij hebben gezien hoe de vispacht"rechten door corrupte Indonesische ambtenaren aan Japanse raaat"schappijen zijn verleend, hoe de concessies voor de houtaankoop
"op de Zuidnolukse eilanden aan de Philippijnen zijn gegeven en hoe
"de belangrijkste en voornaamste functies worden ingenomen door
"Javanen en andere Indonesiërs. En zij hebben ook gezien hoe op
"alle Zuidmolukse eilanden, die zij bezochten en in alle Zuidmoluk"se negorijen (dorpen) het onafhankelijkheidsideaal diep geworteld
"is in de harten der mensen. Zij hebben dat niet alleen gezien,
"maar zij hebben het ook in alle toonaarden, soms in duidelijke
"open taal, dan weer in bedekte termen, kunnen beluisteren in de
"gesprekken die zij met familie en vrienden hebben gevoerd.
"Zij hebben ervaren dat de R.M.S.-gedachte daar een realiteit is.
"Bijna allen hebben zij bij hun vertrek uit Anbon de uitdrukkelijke
"boodschap meegekregen, de strijd voor een onafhankelijke R.M,S,
"in Nederland voort te zetten» ^Excellentie* de gevolgen van deze
"ontwikkeling kunnen echt rampzalig worden. Ik vraag mij bezorgd
"af wat hier gebeuren zal wanneer daar, als gevolg van de ellende,
"het volk der Zuid-Molukken in opstand en verzet zou komen.
"Zullen de Zuidiuolukkers hier, die de ellende nu van nabij hebben
"gezien en meegemaakt, nog in de hand te houden zijn?".
De verontwaardiging en bitterheid als gevolg van dit bruut Indonesisch optreden bij alle Zuidinolukkers in Nederland kan ik volledig
begrijpen. Ook ik wil hier heel duidelijk mijn afkeer en afschuw
voor een dergelijk optreden uitspreken. Desalniettemin, doe ilc mits
deze een beroep op al mijn landgenoten in Nederland het hoofd koel
te houden en zich de grootst mogelijke zelfbeheersing op te leggen.
Natuurlijk nemen wij dit niet. Daarom heb ik mij in een aantal brieven gewend tot de Nederlandse regering, tot Aranesty.International,
tot de Secretary-General of the Concentration Canp Practices, tot
the International Comnittee of the Red Cross, tot the International
League for the Rights of Man, terwijl ik onze politieke vertegenwoordiger in Amerika opdracht heb gegeven de nodige stappen bij de
Verenigde Naties te ondernemen,
Aan de Nederlandse regering heb ik verzocht de Indonesische regering
en haar diplomatieke vertegenwoordiging in dit land een nota toe te
sturen, waarin onze gevoelens van afkeer en afschuw ter kennis wordt
gebracht v?.n deze Indonesische autoriteiten en waarin tevens gewezen
wordt op alle mogelijke ongewenste consequenties die een voortzetting van een dergelijk optreden net zich mee kan brengen. Ik vertrouw
er ten volle op, dat de Nederlandse regering, als eerste belanghebbende bij deze politieke wending in het Zuidmoluks-Indonesich geschil aan mijn verzoek zal voldoen. Voorts hoop. ik dat met uw gewaardeerde medewerking, de medewerking van de gehele Nederlandse Pers,
dit persbericht ertoe mag leiden tot:
1. diverse actie- en pressiegroepen in Nederland, die steeds zich
hebben ingezet togen ontoelaatbare onderdrukkingsmethoden in andere landen, nu ook hun stem nullen verheffen tegen hetgeen op
het ogenblik door Indonesië in de Zuid-Molukken wordt bedreven;
2, de Indonesische Ambassadeur in Nederland ophoudt met steeds weer
opnieuw te verklaren dat er in Indonesia geen "EMS" probleem
meer is.

Nederlandse vertaling van het krantenartikel, voorkomend in het
Indonesische weekblad "Masional" van l december 1974»
Kadapol XX Maluku (Hoofd
vrekt he_t_y_olk op on zich
paraten te helpen, opdat
kan worden

van de Politie in de Molukken)
rustig te houden, de staatsapdé situatie van orde en rust
gehandhaafd.

Ambon, (Nasional)
De gemeenschap in dit gebied noet zich rustig houden en de staatsapparaten helpen bij de bewaking en handhaving van orde en rust, die
een eerste voorwaarde vormen voor onze opbouw in dit gebied.
Dit werd gezegd door de Kadapol XX Haluku, de Brigadier-Generaal van
Politie Drs. Moerjono op donderdag 28 november 1974 in zijn werkkamer, nadat hij berichten had ontvangen betreffende de arrestaties
van verschillende personen, die gewikkeld waren in wat genoemd werd
subversieve R.M.S. activiteiten, en hij gemerkt had dat tendentieuze
berichten hieromtrent reeds hun weg gevonden hadden naar de restaurants en koffiehuizen.
Vals droombeeld:
Door de Kadapol werd de gemeenschap in dit gebied opgeroepen zich
niet te laten beïnvloeden of zich te laten overhalen door genoemde
geruchten, aangezien deze geruchten ongegrond zijn en slechts op een
vals droombeeld betrekking hebben, die tot doel heeft slechts verwarring te stichten, hetgeen zeker niet bevorderlijk is voor onze
gexaiaenlijke pogingen om tot een opbouw van dit gebied te komen.
Volgens de Kadapol behoort het tot de taak en de plicht van het gehele Indonesische volk om het opbouwplan, dat geen onderscheid maakt
tussen de diverse gebieden en diverse volksstromingen, te steunen;
de onderlinge samenwerking op te voeren; zonder elkaar te wantrouwen,
onder leiding van het gewestelijk bestuur, de handen uit de-mouwen
te steken, opdat-;al onze inspanningen, in het belang van ons volk,
een succes mag worden. Want, aldus de Kadapol, wij zijn uit het volk
voortgekomen en ten dienste van ons volk willen wij onze krachten
geven*
Positief constructief!
Ver'der verklaarde de Kadapol, dat het volk tot rust moet worden gebracht en geleid moet worden in positief constructieve zin, in
overeenstemming met de eisen van de huidige opbouw, terwijl ten aanzien van hen, die in overtreding zijn zeker de.strengste maatregelen
genomen zal worden in overeenstemming met de huidige wet.
Bij elke inspanning OEI het hoofd te bieden aan genoemde gevaren van
subversieve activiteiten zal de Polri (het politieapparaat) goed
gecoördineerd samenwerken met de Laksus en andere staatsapparaten.
Aldus de verklaring van de Kadapol XX Maluku,> Brigadier-Generaal
van Politie, Drs. Moerjono.
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: CFO.

: Rondschrijven van de Badan Persatuan.

Bijl.:

Behalve een dankbetuiging voor de opkomst tijdens
het congres op 8 en 9 februari 1975» houdt het ronflachrijven een waarschuwing in voor een brief van
het Ministerie van C«R,M.
Deae G.R.M.-brief is verspreid over de verschillende
molukse woonconcentratiea, en meldt dat het resultaat
van het nederlands-indonesische overleg inzake het
raolukse vraagstuk inhoudt dat ernaar gestreefd zal
worden een dialoog tot stand te brengen tussen de
Suidmolukkere en Indonesië.
Aangezien deze aangelegenheid wordt verzorgd door het
Ministerie van C.R.M, -zo stelt het rondschrijven van
de 3«P.- duidt dit erop dat de Nederlandse ^egering
het zuidmolukse vraagstuk beschouwt als een sociaal
probleem. Voorts is tijdens het overleg tussen Nederland en Indonesië gesproken over repatriëring.
Het rondschrijven besluit met een beroep op wijkrader
om bedoelde C.R.M.-brief niet in hun wijken te laten
circuleren.

301A10

VerbinCinj nr: 36
NO:

I 333/75-0

ONDï,k''ï3RP:

Ambonnees volleybaltournooi op zaterdag 13 april 1975 in de
sporthal "Neerbos" te Nijmegen.

In het kader van de herdenking van het 25 jarig bestaan van
e e Republik Malulcu Sclatan, v; e r d op 19-4-1975 te Nijmegen in de
sporthal "Hcerbos"' aan de Symfonie straat een door de Ba/an
Persatuan georganiseerd volleybaltournooi .gehouden, waaraan
56 teams deelnamen.
Bij ö e aanvang van het tournooi werden de aanwezigen toegesproke
door de voorzitter van de vvijkraad:
Het sectiehoofd van de^KTr'.kT
riep de aanwezigen op zich tijdens hun verblijd? in Nijmegen
rustig te houden. Na het hijsen van de R.ï.i.S. vlag en het zingen
van een maleis lied ving het tournooi omstreeks ^.15 uur aan.
Op 19-4-1975 zijn ongeveer 1200 Ambonnezen aanwezig geweest,
w.-i.aronc'er 432 spelers. Als leider van de sport dag; trad op
het lid van het feestcomité: '

Omstreeks 15.15 ur arriveerde bij de sporthal Llevrou'w GCLüDKIL.
Zij werd begeleid -\r tv^ee familielcdea en enige leden van de
K. P. S. uit Assen. Omstreeks 13.00 uur arriveerde Ir . MANU3AI.IA
mot echtgenote en de heer LOKOLLO met echtgenote. Zij werden
bewaakt door leden van de K. P. K, uit Rotterdam. Omstreeks
19.15 uur werd het tournooi besloten. KAIÏinjiKA 3-T IOKOLLO

begaven zich r" aar o p naar het w o inhuis van de voorzitter van de
v-,d.ikraad. Omstreeks 2C ,15 uur gingen zij naar het \,i j keent rum
in Hatert v-,aar een feestavond "/ere ;eliouden. De feestavond
werd tot da volgende morgen ;e;i::„,dGn on word drulc bezocht doot
Ambonnczen uit het hole land. Tijdens de sportmanif mutatie en \t fcost

21

Verbinding nr« 71
100/75
Onderwerp : Voetbaltoumooi Zuid-Molukkers op 26-7-1975 te TilBijlagen: diverse
burg.
Onder verwijzing naar de bijlagen bericht ik u dat
boven vermeld voetbaltournooi zonder noemenswaardige
incidenten is verlopen.
Gesteld kan worden dat de K.P.K. de zaak zowel op de
sportvelden als later in de feestzaal vrij goed in de
hand had.
In de feestzaal werd vrij veel hash gerookt. Ook zou
er heroïne verhandeld zijn» Een grote hoevelheeid glaswerk werd, soms opzettelijk, vernield. Ook werd een
hoeveelheid glas op de rijbaan voor de feestzaal gedeponeerd. Dit werd echter in opdracht van de KPK direct
opgeruimd door ZMers,
Een honderd-tal personen zijn in de vroege morgen per
trein vertrokken. Op het station NS zijn enkele veraieligen gepleegd aan anoepautomaten. Eet organiserend
comité is door de NS benaderd voor schadevergoeding.
Volgens schatting van de beheerder van de feestzaal
hebben ongeveer 450 personen aan het feest deelgenomen.
I.L.

ACD

datum

b.

/
6 AU;. 1975

d.

VOBTJJALTOURÏÏOOI, te houden op zaterdag 26 juli 1975» georganiseerd door het
sub-komité van de "Baden Persatuan", in het kader van het 5e lustrum van de
Republik Maluku Selatan.
Gespeeld zal worden op 6 velden, drie gelegen bij "Villa Blanca" aan de Goirlesewj
en drie gelegen bij café "Heidehoeve" aan de Rielseweg.
Deelgenomen wordt door 51 elftallen.
Verwacht worden plm. 1000 personen, die zullen worden aangevoerd met plm. 40 auto>
bussen en een onbekend aantal personenauto's.
Het dagprogramma, is als volgt ï
06.30 tot 08.00 uur aankomst van allé deelnemers bij "Heidehoeve11.
08,00 tot 08.15 uur : Openingsceremonie.
Hierna vertrekt de helft van de spelers naar "Villa Blanca", daarbij gebruik make
van hun eigen vervoer.
08.30 tot 16.00 uur. Wedstrijden op beide complexen.

. .

De elftallen die hebben gespeeld op de velden van "Villa Blanca" gaan/terug naar
de "Heidehoeve".
16.30 tot 19.30 uur. Halve finale en finale.op het complex "Heidehoeve",
Hierna vertrekken alle deelnemers naar de zaal van "De Koninklijke Harmonie",
Stationstraat 26 in Tilburg, voor de prijsuitreiking en de daarop volgende feestavond, die tot 06.00 uur in de morgen van 27 juli 1975 zal duren.
Verwacht wordt dat plm. 800 personen dit feest zullen bijwonen.
Vanaf plm. 17.00 uur zuilen als eregasten aanwezig zijn. Ir. J.A. Manusama, de
president van de R.I-I.S. en mevrouw Sounokil, de weduwe van de vorige president.
Zij zullen de finale bijwonen, de prijsuitreiking verzorgen en een gedeelte van c
feestavond bijwonen,
Gewenate politie-aasiatentje.
Van 06.30 tot 08.00 uur terplaatse "Heidehoeve" i.v.m. daar aankomend groot aantt
autobussen en .personenauto's.
08.15 uur begeleiding van de helft van de deelnemers van "Heidehoeve" naar "Villï
Blanca" en bij het plaatsen van de autobussen op het rode gedeelte van het parkee
terrein van het gemeentelijk spor^>ark, nabij de sporthal.
19.30 uur begeleiding van plm, 40 autobussen en een onbekend aantal personenauto'
vanaf "Heidehoeve" naar de "Kon. Harmonie" in de Stationstraat. Rijden via Noordhoekring, Korte Schijfstraat, Stationstraat.
Hierna begeleiding van de autobussen naar de parkeerplaats voor de "Pellikaanhal1
aan de Lange Nieuwstraat, waar de autobussen gedurende de nacht blijven staan.
Optreden bij incidenten.
Voor de ordehandhaving op de speelvelden en in de feestzaal is verantwoordelijk i
eigen ordedienst van de R.H.S., aangeduid als K.P.K.
Aanwezig zijn de landelijk voorzitter van de K.P.K., de heer
, de sectorhoo:
te weten de heren
,
,
en
.en een voldoende aanti
"manschappen". De algehele leiding berust bij de heer
.
Mochten zich elders in de stad incidenten voordoen waarbij Zuid-Molukkers betrok
zijn dan is de K.P.K. bereid hierbij assistentie te verlenen aan de politie.
Daartoe heeft inen een eenheid direct bij de hand in de Kon. Harmonie gedurende d
avond en nacht. Het is dan wenselijk direct na de meldèng telefonisch contact op
te nemen met de Kon. Harmonie, waar een lid van de K,PeK. bij de telefoon aanwez
zal zijn. De assistentie-eenheid zal zich dan direct naar buiten begeven waar me
eigen vervoer beschikbaar heeft. Omdat men plaatselijk niet bekend is is het noo
zakelijk dat de politie-patrouille die ter assistentie gezonden wordt langs de K
Harmonie gaat om deze eenheid de weg te wijzen»
Telefoonnummer Kon, Harmonie 425843e
Tilburg, 27 juli 1975
De brigadier van politie

Inrit naar parkeerplaats tussen belastingkantoor en Kon. Harmonie
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Grote zaal Kon. Harmonie
Max. capaciteit zaal 450 personen
( nood) uitgangen (alleen van binnen uit
te openen», voor zover in buitenmuur.
Harmonica-wand,

C (<V=*>) nr.: ^y/é"*4/

dd-

Aan

: CFO

Betreft

: voetbaltoernooi 2M te Tilburg.

Bijl.:

Op 10 juli 1975 werd via ID Tilburg
het volgende vernomen.:(Tel.)

Op zaterdag 26 juli 1975 wordt er in de gemeente Tilburg
een voetbaltoernooi voor ZM georganiseerd. Voorzitter
van de organisatie-commissie is:
uit Tilburg.
°ok
van de ID maakt deel uit van deze commissie.
Binnenkort zal hij m.b.t. dit voetbaltoernooi een gesprek
hebben met de KPK. Br zijn voor dit toernooi zes velden
ter beschikking en wel: drie a/d Goirleseweg (achter
villa Blanka) «n drie aan de Rielseweg (achter café Heidehoeve).
f
Men verwacht 48 elftallen. Inclusief de supporter rekent ra«
op ca. 750 bezoekers. Na het toernooi heeft men in zaal
Harmonie te Tilburg een feestavond die tot de volgende
morgen 7 uur zal duren.
ƒ
In deze zaal kunnen 600 mensen. Omda^-'er ca. 750 ZM worden
verwacht, heeft voornoemde
het voorgevoel dat ei
moeilijkheden bij de zaal zullen/ontstaan.

f

11.7.1975
15.7.1975
HV

301A10
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ACD

datum

2 b JULI

CO
b.
C (tf*5») nr.:
Aan

: CPO

Betreft

: voetbaltoernooi ZM

d.d.

Bijl.:

Op 2 juli 1975 werd
het volgende
vernomen:
Op 26 juli aal er een voetbaltoernooi voor ZM worden gehouden. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit in
Tilburg te laten plaats vinden. Daar men te laat was met
de organisatie werd er naar andere velden uitgekeken*
Momenteel heeft oen de keue laten vallen op twee velden
achter café Heidehoeve te Hiel en drie velden achter
villa Blanka te Goirle. Er zouden ca. 90 clubs (?) aan het
toernooi deelnemen. De K.P.K.zou voor de orderegeling
zorgdragen.

11.7.1975
15.7.1975

301A10

datum 0 5 S E H 1 9 7 5
CO

b.

C (CF ) nr.: , +*
Aan

Betreft

:

:

i* f *

d.d.

'Cp

d.

5 SEP.

Oppositie tegen HANÜSAMA

Bijl.:

Van
werd op 25-8-1975
vernomen dat er zich in het "kabinet" MANUSAMA een
oppositiegroep heeft gevormd. Betrokkenen t.w.:
en
kunnei
zifch n.l. niet verenigen met de wijswf waarop MANUSAMj
kortelings contact heeft gehad met de Nederlandse
regering omtrent de plaats gehad hebbende arrestatie;
in de Molukken en de hieraan door hem gegeven public
teit.
Zij geven de voorkeur aan een voorzichtige benaderin
via leden van de tweede kamer zonder hier ruchtbaarheid aan te geven. Een dergelijke aanpak zonder bedekte dreigementen zou naar de mening van betrokkene:
een betere sfeer scheppen hetgeen de samenwerking te:
goede komt, aldus zegsman.

TS.

301 Al O

V*

datum

02MRTln<ï

CO

b.

C (CF

) nr.:

ƒ W D'^X|

d.d.

Aan

:

CF

Betreft

:

Anti-MANUSAMA pamfletten.

d.

t2

1978

Bijl.:

Op 5-2.?6 werd uit doorgaans betrouwbare bron het navolgende
vernomen.
In de l week van februari '?6 werden op verschillende
plaatsen in het Noorden van Nederland, onder Molukkers,
pamfletten verspreid, die gericht zijn tegen MANUSAMA en
zijn beleid.

301 Al O

datum

23MRT.1976

CO
b.

d. <=—

d.d.
C (CFO) nr.: J-L f
Aan
: CF
Betreft
: Stichting getuigenis en Eenheid - Zuidmolukkentribunaal.
Bijl.:

Op 9.3.76 werd

het navolgende vernomen,

In het gebouw Krasnapolsky werd op ^.3*76 een Molukse avond
gehouden o.l.v. Ds.
Het onderwerp van deze bijeenkomst was "een getuigenis in
de zaak van de Zuidmolukkers"
Aanwezig waren o.m. pres. MANUSAHA en echtgenote en de wed.
SOUMOKIL.
Er werd bekend gemaakt dat
zich wegens ziekte liet
verontschuldigen.
Uit Almelo was c, een aantal Molukkers aanwezig,

MP.

301A10
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datum
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UTAPI

CO

-w-

C ( CFO) nr.:
Aan

b.

«u.

2 6 APR, 1976

: ' CF

Betreft

:

B.P. in Zeeland.

Bijl.:

Op 8.3-76 werd
het volgende vernomen.
zou hebben uitgelaten dat de B.P. in Zeeland
een geheel afwijkende mening over de B.P. heeft. Men is
daar niet bang om tegen schenen aan te schoppen. Zeeland
uit altijd de meeste kritiek op de organisatie van de B.P.
Destijds werd
fel aangevallen, omdat hij als
organisator van een acti'e' zelf" net gevang indraaide. Belangrijke figuren in Zeeland zijn.;
,
,
en
. Overigens was
van mening
dat de Zeelandse Zuidmolukkers intelligenter waren dan de
Molukkers in de overige delen van Nederland. Een oorzaak
hiervoor kon zij echter niet opgeven.
De B.P. in Zeeland laat veelvuldig lezingen houden in het
gebouw van de Mr.Dr. SOÏÏMOKIL-stichting te Middelburg.
Vaak worden ook niet Zuidmolukse deskundigen uitgenodigd.
zou ook een verzoek gehad hebben om als gast
spreker op te treden.

MP.

301A10

datum

HMEI1976

b.

<*•*•

U ME 11976

Aan

Betreft

Meeting van Zuidmolukse studenten

Bijl.:

De Zuidraolukse studenten willen zelf een meeting organiseren. Zij zijn het volstrekt oneens niet liet doo]
de leiding van de B.P. gevoerde beleid, Zij vinden
het geheel maar een "zootje", doch weten geen goede
vervanger voor MAHUSAMA. Zij stellen de te houden
meeting afhankelijk van de manifestatie te Den Haag
en de daaruit voortvloeiende (nieuwe) gezichtspunten
De meeting zal vermoedelijk in Arnhem worden gehoudei
De juiste datum en het tijdstip sullen in het studen'
blad "PATTIMUHA" bekend gemaakt v/orden. De organisatoren van de meeting zijn:
en de voorzitter van de studentenbeweging
Deze meeting kan gevolgen hebben, aangezien de KPK zich ertegen sal afzetten, De KPK is
immers trouw aan de B.P. lijn en zal niet gedogen ,
dat de ZuidmolukkErsse studenten hiervan sullen afwi
ken.

301A10 - 506622*
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10 JUN1197 6

CO

b.

d.

\ iüïii

Aan
Betreft

Dankbrieven

Bijl.:

werd het navolgende
°P 25-5-1976 vernomen:
In rondschrijfbrieven heeft het Hfd. bestuur v.d.
BP Ken pres. MANUSAMA het Molukse volk bedankt
voor hun blijk van eensgezindheid en aanhankelijkheid; hetgeen bleek uit de grote opkomst bij de
herdenkingsdag op 2^-4-76.

301A10 - 506622*

datum

!3FEM97ar

CO

b.

J_
d.d.

C ( CFO ) nr.:
Aan

:

Betreft

:

\ i L,. 1378
Rondschrijven B.P.

Bijl.:

Van

werd op 16-12-1977 het

navolgende vernomen:
In een rondschrijven gedateerd 12-12-1977 gericht aan
df Wijkraden «M>waarin enige mededelingen worden gedaan,
wordt gesteld dat naar aanleiding van pers - radio - T.V.
berichten ten onrechte afgeleid zou kunnen worden dat
de RMS-leiding haar politieke koers heeft gewijzigd.
Vooral ook omdat er gesproken wordt van een mogelijk
bezoek van de president (MANUSAMA) aan Indonesië.
Met kiem wordt gesteld d*É de RMS-politiek ongewijzigd
blijft.

CW.
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C ( CFO) nr:
Aan

:

CFB

Betren

:

Badan Persatuan

Bijl.:

Van
volgende vernomen:

werd op 28.6,?8 het

Als bijlage I het BP-rondschrijven, waarin bevestigd wordt
dat t.b.v. steunverlening aan de 3 Provinciehuis-bezetters
besloten werd een inzameling te houden t.b.v. f 50,— per
BP-lid.
Als bijlage II van de BP de aanbiedingsbrief met als bijlagen
(in het bahasa Indonesia en in het Nederlands) het perscommuniqué m.b.t. de bespreking MANÜSAMA-SAHALESSY.
Met oog op de vacantie zijn voorlopig geen activiteiten
gepland voor het Regerings Overleg Orgaan afd. I.
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BADAN PERSATUAN. (RAJAT MALUKU SELATAN)
SEKERTAR1AT URUSAN UMUM

Nomor

5774/PR/006/B.P.

Lampiran

Tidak.

Pokok

Putuean Kongres
nomor 5•

BAZARSTRAAT 50

2518 AK 's-GRAVENHAGE,

20

juni

1978.-

Tel.t (070) 45.52.91

Kehadapan
Jth. Tuan2 Dewan Wijk/Dewan Kamp
(Pengurus Tjabang Badan Peraatuan)
di
N E D E R L A N D ,

Tuan2 dan ra jat jarig kekaaih,

Puaat Pimpinan Badan Persatuan, melalui surat ini, hendak memperingatkan tuan2 dan rajat mengenai "putusan Kongres istimewa" di-woonwijk Moordrecht ttgl.l april 1978, ialah putuean no.5 Jang bunjinja»
"Aksi f.JpO^- (limapuluh gulden) bagi Jang ada mempunjai pendapatan,
"untuk membela ke-3 anak muda Jang menduduki Provinciehuis di'assen
pada tgl.13 maart 1978, jang sedikit hari lagi aka'n diadilPT.
Vang ini sudah sangat diperlukan sekarangf berhubung dengan proces
anak2 ini sudah hampir berachir. (batja berita2 jang disiar-siarkan)
Mudah-mudahan, aesudah tuan2 menerima aurat ini terua mengerdjakannja,
aupaja eelekas mungkin anak2 kita ini (perongkosannja) dapat dibereskan. Pun kami peringatkan, tempat2 jang belum memenuhkan aksi Bovensmilde/de Punt, karena pekuburan 6 anak2 kami jang tivas itu, dalam
perembukan dengan B & W di-Assen, hampir selesai, berarti tldak lama
lagi pekuburan ini akan dikerdjakan.
Untuk kerdja-saraa jang tuan2 berikan, dan oleh kesadaran masing2
kami dalam tugas selaku Pemimpin Rajat dan rajat, terleblh dalam
memperhatikan korban2 dalam perdjuangan ini, tidak mengalpakan tuntutan2 jang diminta dari kita, atasnja kami utjapkan diperbanjak
terima kasih.
Achirnja kami utjapkan hornat kami jang patut disertai salam Tanah-Air
jang merdeka
"MENA-hfURIA"
BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
PUSAT PIMPINAN/PENGUSUS HARIAN
Ketua,

Sekertaris,
l»»t>AN

M.S.A.PTIRAY.

BADAN PERSATUAN. (RAJAT MALUKU SELATAN)
SEKERTARIAT URUSAN UMUM -

Nomor

5776/PK/003/B.I-.

Lampiran

2. (Dua)

Pokok

Fengumuman Pemerintah
dan perskomunike.

BAZARSTRAAT 50

2518 AK 's-G RAVEN H ACE,

21

.juni

1978.-

Tel.: (070) 45.52.91

Kehadapan

Jth. Tuan2 Dewan Wijk/Dewan Kamp
(Pengurus Tjabang Badan Fersatuan)
di
N E D E R L A N D .

Tuan2 dan rajat jang kekaaih,
Beraama surat ini Pusat Pimpinan Badan Persatuan hendak
menjampaikan kepada tuan2:
1. "Pengumuman Pemerintah" ,jang berisi hasil pertemuan
diantara Pemerintah kita dengan Ft. ing.N.Tatuhey
bersama-sama kawan2n,1a jang sudah mengurus kedatangannja Ft, Onnie Sahalessy sampai sekarang inij
2. "Perskomunike" jang sudah dikeluarkan berhubung dengan
maksud pada tltik l diatas ini, komunike mana sudah
disampaikan kepada "Algemeen Nederlands Persbureau"
(A.N.f.) dihari ini.
Pusat Pimpinan berharap, sesudahnja tuan2 menerima surat2
ini, tuan2 mau memperbanjakkannja dan sebarkan itu kepada
rajat tuan2 ditempat atau jang berdiam sekeliling tempat
kediaman tuan2, supaja mereka dapat berketinggian tentangnja,
Achlrnja kami sampaikan hormat kami jang patut disertal sa*
lam Tanah-Air jang merdeka
"MENA-MÜÏÏIA"
BADAN PERSATIIAN (RAJAT HALUKU SSLATAll)
PUSAT PltfPINAN/PENGTCHJS HARIAN

.
^•^

Sekertarist

S.METIARY.
_"'

République
des Moluques du Sud

A / x ) \c
A/ /^/^\A

of the

Pengumuman Pemerintah»
Dengan ini diumumkan kepada segenap bangsa Maluku Selatan,
jnng eetia dan tjinta akan perdjuangan Tanah-Airt kabar sebagai
berikut ini.
Pada hari Sabtu tanggal 1? juni j.b.l. telah diadakan satu
portemuan di Bazarstraat 50 di kota Den Haag, dalam pertemuan nana
turutra'ngambil bahagian tiga anggota Kabinet R.KtS., lima orang
Staf Miesi Militair, dua orang anggota Putjuk Pirapinan Badïin Pcr"eafuan, ompat orang anggota Put juk Piuipinan K.PjK., bereama dengan
saud"ara sopordjuangan kami, jaïtu saudara Onnie Sahalossy dengan
pengiring-pengiringnja, sopuluh orang banjaknja.
MakBud p^rterauan ini ial';.h membuka djalan dan memb-ri keserapatan
uutuk dntang pada Batu pekerdjaan bereama antarn organisaei—
organieaci j.-jng disebut diataB ini dengcm saudara D.Sahalecsy
bersama pengiring-pengiringnja,
Dapat diumumkan dieini bahwa pertomuan itu sudr.h diadakan dalam
suaeana araat baik d^n hasil jang tortjapai dalam purtemuan itu
Bangat momuaekan. Semua menjatakan kesediaan akan bekerdja bereama
guna kepentingan dan keselamatan Nusa dan Bangsa. Paduka Tuan
Ing.N.Tatuhey, jang bertindak sebagai djuru bitjaru/ketua dari
pada golongan pengiring saudara Sahalessy, mc-ngemukakan bahwa bukan
makeud dari golongannja akan meneruskan segala pekerdjaan sendiriaendiri, malahan ditegaskan oleh beliau, bahwa golongannja memandang
bahwa tugas golongan itu terhadap urusan saudara Sahalessy sudah
eelesai dan sekarang eudah tiba waktunja untuk eerahkan uruean lebih
landjut kedalam tangan Pemerintah. Kepala Negara atas nama Kabinetnja
menjatakan kerelaannja akan menc-rima tugas ini.
Kepada Paduka Tuan Ing.N.Tatuhey dan djuga kepada semua pemuda-pemudi
jang sudah turut usahakan dan urus k^-datangan saudara D.Sahalessy itu,
dinjatakan panghargaan jnng seting^i-tingginja dis .rt'ai utjapan terima
kasih atas segala usaha jang eudah mnreka k--rdjakan itu.
Harapan kami bahwa dengan demikian, moka pcrtc-muan jsng cudah
diadakan pada tanggal 1? juni itu akan membawa untung dan kcmadjuan
bagi perdjuangan bangea jang akan kita sekalian landjutkan dengan
Bepenuh hati.
Kiranja bangsa Maluku Selatan jang setia mau Sambut kabar porkemban{;an
pcrdjuangan ini dengan gombira.
Capelle a.d.IJssel, 20 juni 19?8.

i/. J.A.Ms
Manusama.-

/.
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PERS-COMKUNIQUE.
ALG3MBSN NED^HL/VNrS P3RSHJRE/UJ

Parkstraat 32-36
'S-G R A V E N H A G E .

Op een gezamenlijke bijeenkomst onder leiding van het
Zuidmolukse Kabinet van een aantal Zuidmolukse organisaties
in Nederland aaJt da^« ojxlangs in Nederland gearriveerde
Zuidraolukker D.Sahalessy, en zijn vaste begeleidingsgroep,
is volledig overeenstemming bereikt ten aanzien van een
onderlinge nauwere, «amerwterklng.
De heer ing. N^Tatuhey, sprekende namens de "begeleidingsgroep Sahalessy", benadrukte dat het geenszins de
bedoeling van de groep ie haar activiteiten zelfstandig
voort te zetten. Hij meende dat de taak, die de groep
vrijwillig op zich genomen heeft, tot een goed einde was
volbracht en dat thans het ogenblik was aangebroken de
verdere activiteiten op dit punt aan het Zuidmolukse
Kabinet over te laten.
Onder dankbetuiging voor het vele goede werk dat de
begeleidingsgroep tot nu toe verricht heeft, verklaarde
de heer ir. J.A.Manusama, namens zijn Kabinet, zich bereid
deze werkzaamheden voort te zetten.
HOOFDBESTUUR BALAN PSR3ATUAN
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datum

HAU&1979

CO

d.
C ( CFO) nr:
Aan

: CFB

Betreft

: Badan Persatuan

Bijl.:

d.d.

1 3 AU6.1979

2

Op 15-5-1979 werd
volgende vernomen:

het

BP-brief no 6012/PR/001/BP, d.d. 2-5-1979 gericht aan
de wijkraden in Nederland, handelend over " 25 april"
en de "zaak" van Kol. TAHAPARY.
In twee bijlagen bij deze brief wordt hier nader op
ingegaan* H.b.t. de zaak TAHAPARY betreft het hier de
Regeringsverklaring van MANTJSAMA.
BP-brief no. 6022/PR/OOVBP, d.d. 9-5-1979, betreffende
Pattimura-dag (15 mei).
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Kehadapan
Jth. Tuan2 Dewan W" i jk/Tewan Kamp
(Pengurus Tjabang Radar. Persatuan)
di
N 3 D E' R L A R D.

Tuan2 jang terhornaat,
Pusat Pimpinan Eadan Persatuan datang menghadapi tuan2 seraja
hendak memperingatkan tuan2 terhadap tugas tuan2 mengenai hari kebangsaan seperti jang akan kami njatakan berikut ini.
Tanggal 15 mei - untnk tahun ini berkenaan pada hari selasa adaiah hari"PAHLAWAN FATTIMURA". Hari inipun harus diperingatj
selaku suatu hari kebangsaan, karena setara dengan almarhura Paduka
Jang Mulia almarhuro Kr.Dr.Chris S01THOKIL, oleh karena ia telah
gugur untuk Nusa dan Panpsa didalam pertempurannja melawan tindisan
kolonialisme.
Hari inipun ta' boleh hilang- dari kenang-kenangan kita, olehnja
mana tuan? dipertu^askan untuk menaikkan "Lambang Kebanesaan" kita
seperti biaaa dan bukan setengah tiang seperti jang sudah-sudah
dilakukan itu. Lambang kebangsaan harus dinaikkan d.juga dari tiap2
rumah dari anak-anak bangsa kita. Lambang dinaikkan raulai pada matahari terbit hingga matahari terbenara. Uilarang sangat Lambang
?:ebangsaan tinggal berkibar pada waktu malam,
Sekianlah supaja tuan2 mengétahui dan mengerdjakannja. Kami berharap tuan2 mau djalankan tugas tuan2 ini selaku satu "PRRIN?AK
KEBANGSAAN" jang djudjur terhadap sek.alian anak2 Maluku Eelatan
diperantauan ini. Terimalah hormat kami ,jang patut disertai salam
Tanah-Air jang bebas
"KENA-HURIA"
BA DAM PSRSATUAN (BAJAT MALüKU 'Jï:Lj'
PUSAT PiyiPIHAN/PENSURUS HARIAN
Ketuf,

-/
Sekertaris,
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: Utjapan terimakasih
dan Pengumuman Pemerintah R.M.S.
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Kehadapan
Jth. Tuan2 Dewan Wijk/Dewan Kamp
(Pengurus Tjabang Badan Persatuan)
di

NEDERLAND.

Tuan2 Pemirapin dan Rajat jang terhormat,
Pusat Pimpinan Badan Persatuan bersama ini, menjampaikan kepada
Tuan2 dan Rajat, ialah :
1. Utjapan terimakasih dari Peraerintah R.M.S» mengenai hari
ulang tahun jang ke 29 proklamasi Negara kita pada tanggal
25 april jbl. itu, utjapan mana ditudjukan djuga kepada semua rajat jang dengan kemauan jang sungguh sudah turut mengambil bahagian bersama, sehingga hari nasional itu sudah dapat
diperingatkan dan berdjalan dengan teratur baik.
2, Pengumuman Pemerintah R.M.S. mengenai kekundjungan tuan kol.
L.Tahapary ke~Indonesia jang sudah Ee;n iiabulkan banjak kritik
dan keketjewaan dikalangan rajat Maluku Selatan diperantauan
inl.
Selain dari itu, dari fihak kami Pusat Pimpinan Badan Persatuan, merasa amat aenang, melihat kerdja earaa jang begitu bagus jang Tuan2 Pemimpin dan Rajat sudah tundjuk, memandang kepada perhatian rajat terhadap
hari Naeionalnja, jang tidak dibiarkan begitu sadja, melainkan dengan
sangat memuaskan sudah dapat kita memperingatkan hari nasional kita
jang bersedjarth itu, sehingga segala pertjobaan2 jang membimbangkan
terhadap maksud ini, sudah dapat dihilangkan.
Djuga kepada anak2 kita jang kita kasihi, jang dipimpin oleh kedua(2)
NJonja jang kesohor itu,(Pnj.Pattipeilohy dan Pnj.Latumahina) sudah
memainkan permainan2nja jang menggembirakan,
Sedang paduan suara Wierden, Nijverdal,Almelo,Rijssen, bukan sadja
Lagu Tanahnja jang menggembirakan, tetapi djuga bantuannja jang besar
mengenai "penerimaan tamu2 dan hal mendjalankan collecte" sehingga peringatan ini kali, sudah menghasilkan seluruhnja , f 20.000 (dua puluh
ribu rupiah) lebih dari tahun2 jang lalu, sehingga segala perongkosan
guna maksud ini sudah dapat ditutup dan sisanja sebahagian dari djumlah jang diatas ini, sudah dimasukkan kedalam Fonds nasional kita.
Sekali lagi untuk ini semuanja, kami utjapkan beribu-ribu terimakasih
bagi Tuan2 Pemimpin dan Rajat, Penjanji2 dan Pemain2, djuga Paduka
Tuan2 Pusat Pimpinan jang telah kerdjakan tugas jang dibebankan keatas
masing2, Pun Pemuda dan Pemudi Kita jang sudah membantu dengan penuh
ketjintaan hal djalan baiknja upatjara ini dengan programmanja, dan
ketenteramannja oleh pendjagaan K.P.K. Terlebih Blaasmuziek jang dengan
penuh kesabaran, telah meramaikan upatjara peringatan ini, dari permulaan hingga kesudahannja dengan sangat memuaskan.

ervolgblad

Pusat Pimpinan berharap, kiranja Tuan2 mau memperbanjakkan surat2
init lalu sebarkan kepada segala lapisan rajat, supaja mereka dapat
berketinggian tentangnja.
Sekianlah sadja ada maksud karai dengan surat ini,
Terlmalah honnat kami jang patut disertal Salara Tanah Air jang bebas.

"MENA-MURIA"
BALAN PERSATÜAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
PUSAT PIMPINANXPBNGURUS HARIAN
Ketua,

M.È.A.POETIRAY.

des Moluques du Sud

A7 /-vJWT\f the South-Moluecas

Kepada:
Bangsa Maluku Selatan jang
dengan setia hadir pada
Upatóara Peringatan 29 tahun
usia Proklamasi R.K,S» di
Houtrusthallen di kota Den
Haag pada tanggal 25 april

Saudara2 sebangsa dan setanah
Upatjara peringatan 29 tahun usia Proklamasi
R.M.S. jang baru-baru diadakan di Houtrusthallen,sudah
berlaku dengan teratur dan memuaskan. Sekalipun dunia luar
masih tetap abaikan dan menjangkal hak mutlak bangsa Maluku
Selatan untuk menentukan nasibnja sendiri, tetapi dengan
kundqungan saudara-saudara sekalian dengan ramai-raraai pada
upatjara tersebut, dapat dunia luar saksikan lagi dengan
njata-njata, bahwa kita sebagai satu bangsa jang sungguh
setia terhadap kepada republiknja jang sudah diproklameer
itu, tetap berniat meneruskan segala usaha kita untuk
mewudjudkan tjita-tjita kebangsaan kita.
Dengan dgalan ini mau bèta utjapkan terima kasih jang ta'
terhingga kepada semua jang sudah datang turut mengambil
bahagian dalam upatjara tersebut^ UtJapan terima kasih
istimewa bèta aturkan kepada semua, jang dibawah pimpinan
Putjuk Pimpinan Badan Persatuan, sudah mengurus dan mengatur segala sesuatu sebegitu rupa hingga memang benar
upatjara berdjalan dengan lantjar dan teratur. Ta' lupa
bèta sebut djuga disini para penjanji dari V/ierden, Almelo,
Nijverdal dan Rijsden, dan djuga para penari dari Vught dan
Breda dengan peraimpin-pemimpin mereka,
Kudah-mudahan dengan segala apa jang sudah dipertundjukan
dan diperdengarkan pada Hari Kebangsaan kita itu, kita
sekalian, tua dan muda, sudah dihibur dan diperkuat kembali
untuk meneruskan segala tugas kita masing-masing. Ingatlah
masih banjak jang tiar>-tiap anak Maluku Gelatan ditanah
perantauan ini dapat kerdoakan untuk kepentingan dan kemadjuan
Nusa dan Bangsanja. Sampaikanlah segala sesuatu jang sudah
didengar pada upatjara peringatan itu kepada saudara-saudara
lain, jang berhalangan hadir pada upatjara tersebut. Marilah
peliharakanlah persatuan dan waspadalah terhadap segala usaha
dari luar Jang hanja bisa me-ngakibatkan perpitjahan dan
kekatjauan dikalangan kita. Dan djangan lupa:
kalau seng bisa terbaag, larilah
kalau seng bisa lari, djalanlah
kalau seng bisa dgalan, rajaplah
tetapi sekali-kali djangan berhenti
djangan raundur, melainkan selau madju

-2dan kalau seng bisa tertawa, tersenjumlah
kalau seng bisa tersenjum, bersukalah
kalau seng bisa bersuka, rasa puaslah
tetapi djangan sokali-kali berputus asa
mclainkan berusahalah dan madjulah terus,
Teriring salam kebangsaan,
MENA MURIA!
CAPELLE a.d. IJSSEL. 2.5.1979.-

ir.J»A.Manusama.Kepala Negara.

des Mofuques du Sud

A/ />JXx\\f the South - Moluccas

PEHGÜMUMAN PEMERINTAH»

Kundgungan Paduka Tuan Tahapary ke Indonesia sudah
menimbulkan banjak kritik dan keketjewaan dalam kalangan bangsa
kita dinegeri Belanda ini. Ada gang menuntut dari pada Pemerintah
R«M,S» ditanah perantauan ini, supaja Pemerintah mengambil
tindakan kebidjaksanaan seperlunga terhadapnja. Mereka jang
hadapkan tuntutan demikian sudah serahkan segala urusan lebih
landjut dalam hal ini kedalara tangan kami, tangan Pemerintah»
Tetapi bukan sadja terhadap golongan init melainkan djuga terhadap seluruh rajat kami disini, jang selalu tinggal setia terhadap
perdjuangan bangsa, kami rasa, bahwa kami harus mengeluarkan
seputjuk surat pengumuman resmi mengenai perkara ini, supaja
hilanglah segala keragu-raguan dalam hal ini, Tagal itu sudah
kami selidiki hal ini dengan penuh perasaan tanggung djawab dan
dengan memperhatikan semata-mata kepentingan perdjuangan tanahair. Lagi pula penjelidikan itu kami lakukan dengan teliti dan
objéctif dan sesudahnja itu kami mengambil satu putusan jang
berdasarkan kebenaran dan keadilan sadja.
Kami berkejakinan penuh bahwa rajat kami 3anS sudah serahkan
urusan perkara ini kepada kami, mau terima putusan kami ini
densan tenang dan sabar. Dan sekiranja masih ada jang belum
merasa puas djuga dengan putusan kami itu, kami toch berharap
dengan sangat bahwa putusan kami jang sungguh berdasar adil dan
benar itu, dihomnati dan diindahkan djuga oleh mereka itu.
Oleh karena kepada kami sudah dihadapkan satu tuduhan keras,
tuduhan mana disertai lagi dengan bukti, maka gang terutama
kami perhatikan dalam penjelidikan itu, ialah hal-hal j'ang berikut:
a. adakah bukti jang diserahkan kedalam tangan kami, bukti jang
njata dan benar;
b, benarkah Kolonel Tahapary sudah botjorkan barang rahasia
kepada musuh;

:

-2-

c. adakah segala perbuatan Tuan Tahapary merugikan dan membahajakan perdo'uangan kita.
Mengenai titik a. ternjata bagi kami, bahwa bukti jang sudah
diserahkan kedalam tangan kami, adalah bukti jang didapati
dengan satu djalan jang tidak baik, oang sesungguïmja ta' boleh
kami terima. Tetapi oleh karena dengan bukti itu, Tuan Tahapary
dipersalahkan sudah berbitjara dengan seorang musuh, maka harus
kami tegaskan disini, bahwa kami berpendapat, hal ini tidak benar»
D^adi dengan sendirinja, kami, dengan suara bulat, djuga berpendapat bahwa dalam bukti jang sudah dihadapkan kepada kami, tiada
terdapat barang fakta jang memberatkan Tuan Tahapary terhadap
titik b. Sungguhpun demikian sudah kami selidiki djuga segala
pembitjaraan jang Tuan Tahapary sudah keluarkan, pembitöaraan
mana dengan gampang dapat dipergunakan sebagai satu bukti jang
njata bahwa Tuan Tahapary sudah tidak bisa dipertjajai lagi dan
perdduangan kita sudah dirugikan dan dibahajakan olehnja, Dalam
penjelidikan ini kami sendiri sudah dapat keterangan dari Tuan
Tahapary, baik setjara lisan maupun setjara tulisan, dan dari
keterangan2 itu kami mendapat kesimpulan bahv/a djuga dalam hal
ini tiada terdapat barang fakta jang memberatkan Tuan Tahapary
dan kami sungguh berpendapat bahwa segala sesuatu jang sudah
dikerdjakan dan diutjapkan oleh Kolonel Tahapary tiada merugikan
dan membahajakan perdjuangan kita. Mengingat kepentingan perdjuangan maka keterangan Tuan Tahapary itu bersifat rahasia,
hal mana, kami fikir, semua orang dengan mudah dapat mengerti.
Tetapi segala hal diatas ini tidak berarti bahwa kami dapat
menjetudjui begitu sadja, tjaranja Kolonel Tahapary sudah dj'alankan tugasnja. Dalara hal ini, kami rasa, bahwa Kolonel Tahapary
kurang saksama memperhatikan segala akibat-akibat jang mungkin
dapat terdjadi dari pada perbuatannja itu. Untuk mendjalankan
hal-hal sebegini, maka sedikit-dikitnja Tuan Tahapary sudah harus
mendapat persetudjuan terlebih dahulu dari pada kami. Perasaan
kami ini sudah kami beritahukan dengan tegas kepadanja, supaja
hal ini diperhatikan olehnja, Dengan begini, maka kami rasa,
tjukuplah segala sesuatu jang sudah kami umumkan diatas ini.
Mudah-mudahan dengan pengumuman ini, hilanglah segala keraguraguan dalam hal ini.
Achirnja kami mau umumkan lagi bahwa pada upatjara peringatan
29 tahun usia R,M.S. di Houtrusthallen, Tuan Tahapary tidak
hadir, bukan oleh karena beliau tidak sudi datang, melainkan atas
and;juran jang sangat dari fihak kami kepadanja.
CAPELLE t.d. IJSSEL, 2.3.1979.-

Atas nama ^Pemerintah R.M.S»
L.Manusama.-

datum
CO

b.
C (CFO ) nr.:
Aan

:

Betreft

:

d.

<"• 13 SEP. 1979
Waarneming tijdens vakantie in Indonesië

Bijl.:

Iemand van Molukse origine die dit jaar voor enkele maanden
in Indonesië verbleef voor vakantie en familie bezoek, deed
hierover de navolgende mededelingen.
Betrokkene verbleef in de Minahassa, de Molukken (o.m. Ambon)
en Java (DJakarta en Surabaia).
Opgemerkt werd dat, waar betrokkene ook verbleef, door de
plaatselijke bewoners nimmer over de RMS werd gesproken
Alleen dan, wanneer betrokkene de RMS te berde bracht werd
hierop gereageerd, maar altijd in negatieve zin.
Opvallend is dat juist in de Molukken en vooral op Ambon,
de RMS beweging in Nederland het meest wordt becritiseerd
ook wordt afgewezen.
Te beluisteren valt dat men in de Molukken geen boodschap
heeft aan de Jfbl. beweging in Ned. en de leiders ervan beslis
niet ziet als de vertegenwoordiging c.q. spreekbuis van het
Mol. volk.
Sterker nog, men stelt dat in de Molukken geen plaats meer
is (politiek gezien) voor deze "Nederlandse Molukkers".
Betrokkene meende ook te kunnen opmaken dat niets er op wijsl
dat onder de Molukkers de drang leeft naar zelfstandigheid.
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Structuurplan
Molukse Welzijnsdienst

"Social-e Sectie"
BADAN PERSATUAN

STATBMSH T

Consolidatie,
Identiteit, Solidariteit en Velzen van "Molukkers op weg naar
huis", sinds 1951 noodgedwongen "t^del^k" verblijvend in Nederland.
Zo ia de viaie van de "Badan Persatuan" zo ia ook de vieie vaa
de overgrote meerderheid van de Molukse bevolking in Hederland.
De Nederlandse Regeringsnota handelende over de "Be problematiek
van de Molukse minderheid in Hederland1*, door de Vioe Minister-President tevens minister van Binndandse Zaken aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal aangeboden in de zitting 1977 - 1978 als kamerstuk
14915 nrs. 1 en 2, geeft onder hoofdstuk 10 "Samenvatting en conclusies* op bid. 60 t/m 64 ongeveer aan, het "signalement" van de Molukse ingezetenen in Nederland en de te nemen beleidsmaatregelen ter
leniging van hun noden en behoeften.
De overgrote meerderheid 85 - 90# van de Molukse ingezetenen in Nederland komt uit de "Ambonse adatgroep" d.w.z. het gebied van de "Midden Mo lukken*\t zeer "nauwe familie-banden met het thuisland, waar veel
leed is geschied ttydens de veroverings-oorlog door de binnenvallende
Indoneeiache troepen, ontketend in de jaren 1950 - 1963» na *• uitroeping van de R.M.S. op 25 april 1950.
Het resterende gedeelte 10 - 1596 van de Molukse ingezetenen in
Nederland ia afkomstig van het Zuid-oost gedeelte van de Molukken-,
*fcet R.M.S. gebied" dat niet werd verdedigd wegens gebrek aan troepen
en materieel, hierdoor ook de gemakkelijke Indonesiache bezetting van
dit gebied en op het eerste gezicht de gemakkelijke acceptatie van die
bezetting door de bevolking en hun verre verwanten.
Dit Is ook ongeveer het beeld dat de Nederlandse overheid wil
schetsen om vooral te accentueren dat de Zuid-coat Molukkera helemaal niet zo "H.M.S, gezind" zijn. - De "Badan Persatuan" deelt deze
gedachte niet omdat het doelgebied van haar beleid gefnt is op de
proclamatie van 25 april 1950 door de Zuid-Molukken raad, de vertegenwoordiging van de bevolking van het gehele gebied van de "daerah
Zuid-Molukken". Toorts geeft de "Beleidsnota" om verschillen te tonen aan, dat van
de In Nederland verblijvende Molukkers, 9396 Protestant is, ruim 596
Hoorns-Katholiek en een kleine 2# Mohammedaans.
Het merendeel van de Molukkers in Nederland wonen in aparte woonwijken
en woonoorden. Door hun grote saamhorigheid, taal, tradities en eigen
kerkelijke organisatie's onderscheiden zjj zich van de omringende samenleving. Grote groepen Molukkers beschouwen het verbluf in Nederland
als van "tydeljjke" aard. ZJ) achten hun toekomst gelegen in een vrije
Republiek der Zuid-Molukken, een politiek ideaal waarmee het opgaan
in de Nederlandse samenleving onverenigbaar ie.
(Het overgrote gedeelte van de Molukkera in Nederland ia R.M.S. aanhanger).
Het Nederlandse standpunt ten aanzien van de Zuid-Molukae politieke aspiratie'e luidt t De Nederlandse regering erkent en respecteert
het recht van Molukkers op te komen voor hun politieke idealen binnen
de grenzen van de Nederlandse rechtsorde. (Zie ook hoofdstuk 2 van de
Inspraaknota bid. 26 t/m 29).

- 2De "Badan Peraatuan" wil deze verklaring koppelen aan het geatelde
op bid. 39 van de "Beleida-nota" t.a.v. de waarborg van de "Molukse-identitelt" en het beleven daarvan, een uitgangspunt naar geest
•n letter van artikel 2? van het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 1966.
Be regering heeft dit Verdrag ter goedkeuring aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal voorgelegd.

(kamerstukken 13932 (R 1037))
Dit houdt in dat, alle minderheden in Nederland, dus <5<Sk Molukkers, die menen dat de Nederlandse Overheid de in artikel 27 neergelegde rechten zou schenden, genoemde minderheden deze schending volgens artikel 28 van het Verdrag kunnen melden b]j de Internationale
commissie die op het naleven van dit Verdrag zou moeten toezien*
Met zekere reserves wil de "Badan Peraatuan" niet ontkennen dat
in het verleden de Nederlandse Overheid, daar waar zj] niet in aanvaring kwam met haar belangen-politlek t.o.v. de "Republiek Indonesia",
zij artikel 27 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke reohten van Molukkers in "zekere mate" heeft toegepast.
De "Badan Peraatuan" juicht de passage op bid. 39 van de "Beleids-nota" dan ook toe,»nameiyk het volgende citaat: niet alleen wil
si] (de Nederlandse Overheid) de leden van de verschillende minderheden zoveel mogelijk de vrtfheid geven voor de beleving van de«eigen identiteHi waar mogelijk wil zij ook behulpzaam zijn by het acheppen van de
materiële voorwaarden daarvoor.
Zy doet dat in de overtuiging dat het respect voor het eigen karakter van een minderheid en daarmede samenhangend, eerbiediging van
het zelfrespect van leden van die minderheid mede hun ontplooiing in
de Nederlandse samenleving te kunnen bevorderen.Indien het Nederlandse Regeringsbeleid niet schizofreen is, zal
zJJ dan ook die ruimte moeten bieden en geven aan het overgrote deel
van de thans in Nederland "tydeiyk" verblijvende Holukkers wier politieke idealen met de daaraan gekoppelde of daaruit voortvloeiende wel«ynabehartiging, zy erkent en respecteert.
Illustratief heeft de Nederlandse Overheid
"Beleids-nota" op bid. 39 vermeld dat t.b.v. de
een groot aantal maatregelen ztyn genomen t.g.v.
gestippelde uitgangspunten m.b.t. de in artikel
Verdrag gestelde rechten van minderheden.

als noot van haar
Molukse ingezetenen
de in haar. beleid uit27 van het Internationaal

te vermelden:
1. de regering heeft kerkgebouwen neergezet en aan de Molukse kerkgenootschappen ter beschikking gesteld.
2. Op verschillende manieren heeft zjj direct en indirect financlBle
steun verleend aan Molukse kerkgenootschappen.
3. Zy heeft subsidie beschikbaar gesteld voor + 30 Molukse sociaalculturele oentra.
4* Aan het Moluks Diaoonaal Maatschappeiyk Verk is op verzoek van de
Molukse kerken financiële steun verleend.

- 35. By de regeling van de r echtepositie van de in Nederland verblijvend*
Molukkera in de Vet betreffende de positie van Molukkera ia er uitdrukkeiyk rekening mee gehouden dat velen niet het Nederlanderschap
wensen. (Ook voor de derde en komende generatie'a Molukkera in Nederland zonder meer niet, zie de Molukae tegen-nota'a).
6. Op aandrang van de Badan Peraatuan ia een Inspraakorgaan Welzijn
Molukkers, (jammer genoeg alechta by ministeriele beschikking) ingesteld om de verschillende Molukae belangenorganiaatiea in ataat
te atellen haar zienawyze aan de Hederlandae Overheid kenbaar t*
maken omtrent het ten aanzien van Molukkera te voeren welzynabeleid.
Biet vermeld ia, het afwezen van de aubaidie-aanvraag van da "Badan
Peraatuan" t.b.v. haar op te zetten welzynawerk in groot verband eigeniyk een uitbreiding van haar welzynawerk wat zy reeds jaren ongezien op kleine schaal mocht uitvoeren in de achaduw van de door de
Nederlandse Overheid gesubsidieerde "Stichting Iccan".
By de toenmalige minieter Van Doorn van C.B.M, werd op 27 aeptember
1977 een subsidie-aanvraag ingediend door een delegatie van de "Badan
Peraatuan" onder leiding van ds. S. Metiary, t.b.v. eerder genoemd welzynswerk in groot verband. De subsidie-aanvraag was groot ƒ 225.000, — .
Op 11 januari 1979 beantwoordde het Hoofd van de Afdeling Molukkere
van het Ministerie van C.R.M, de subsidie-aanvraag met één brief aan
de secretaris en één aan de voorzitter van de "Badan Peraatuan" dat
zy elk jaariyka ƒ 11.000,— voor reis- en verbiyfskoaten en ƒ 1.000,—
t.b.v. telefoonkosten zullen krijgen voor hun aandeel in de te verrichten aktiviteiten in het kader van begeleiding van individuele Molukkers en groepen Molukkers die maatschappelijk "in de knel" zitten.
Eigenlijk een grove belediging t.a.v. een grote Molukse Organisatie
ala de "Badan Peraatuan".
Een nog grover belediging jegena de Nederlandse Staat indien de "Badan Peraatuan" de aalmoee had geweigerd.
Het laatste ia t.b.v. de rust in de Molukse Gemeenschap niet gebeurd.
De "Badan Peraatuan" de naam zegt het, ia in de loop der jaren een
bastion geworden voor het overgrote deel R.M.S.-ere in Nederland, van
waaruit het politiek verzetswerk wordt georganiseerd voor de uiteindelijke bevryding van de Molukken.
Se "Badan Persatuan" is ook de grootste belangen organisatie van Molukkers in Nederland die over alle belangen van elke Molukker in Nederland waakt.
Degene die de R.M.S.-sterkte in Nederland wil breken zal altyd
trachten de "macht en invloed" van de "Badan Peraatuan" ergena te
ondergraven en uiteindelyk vermorzelen.
Zy die er op uit zyn de "R.M.S.-politiek-verzetaatryd" te elimineren die vanuit Nederland door de "Badan Persatuan" wordt georganiaeerd, zal moeite doen de Jonge Molukkers te isoleren van de "Badan
Peraatuan" Ja, hen zelfs tegen de oude leiding uit te apelen. Deze
boze opzet zal uiteindelijk alagen tenzy de jonge Molukker tydig gaat
ontdekken dat hy wordt bespeeld en wordt ingezet om zyn eigen nationaleatryd te verraden.

- 4Op organisatie-vlak zal men trachten» omdat men geen macht
heeft over het politieke-arbeidsveld van de "Badan Peraatuan", haar
ta treffen op het welzyna-arbeidsveld.
Men zal trachten de "Badan Persatuan" de
a. middelen te onthouden om het welzijnswerk te doen;
b. deskundigen en deskundige hulp weg te trekken;
o. Jonge Molukkera te stimuleren het welzijnswerk op kleine schaal op
touw te zetten in de vorm van gesubsidieerde stichtingen door de
Nederlandse Overheid.
Hiermede worden de jonge Molukkers politiek "monddood" gemaakt,
losgekoppeld van de nationale controle van de wjjkraden en plegen op
het laatst nationaal verraad voordat zij het goed beseffen.
Elk volk "in atrtfd" brengt offers.
Elke natie "in strjjd" brengt offers.
Vanneer die "strijd" plaats vindt in eigen land, waar de oorlogs-toestand heerst eist de strijd van het volk: physieke offers»
mentale offers»
t
offers van het hele welzijn van
het individu.
Een volk "in strijd11 in ballingschap ver van het "thuisland" brengt in
haar nationale strijd ook offers: <5ó*k t.o.v. het welzijn van het individu.
De •Badan Persatuan" is er zich ter dege van bewust dat het "nationale offer" van elke Molukker in Nederland t.b.v. de str$Jd voor de bevryding van het Molukkenland, niet ten koste moet gaan van het ''weizijn" van de individuele Molukker dat hy "verpaupert" ten opzichte van
zjjn omgeving; niet moet zijn, dat hy een "bedreiging" vormt voor zyn
Nederlandse omgeving, dat hy het "welzijn" van de Nederlander aantast.
Daarom plaatst de "Badan Persatuan" in haar politieke manifesten
telken weer naast het "nationale offer" dat van elke Molukker wordt
gevraagd slechts de "morele- en politieke verantwoordeiykheid" van de
"Nederlandse Overheid" jegens het aanwezig zijn van zoveel Molukker a
hier in Nederland buiten hun wil, door het verloren laten gaan van het
Zuid-Molukse zelfbeschikkingsrecht in 1950 waar de Molukkers recht op
hebben.
Daarom betreurde de "Badan Persatuan" elke geweldadlge aktie van
Jonge Molukkers tegen de Nederlandse bevolking ten zeerste en trachtte
zy telkensweer, die beletselen weg te nemen die steeds tot groot onbehagen in de Molukse-samenleving in Nederland hebben geleid, door de
Nederlandse Overheid by het bepalen van haar "maatschappelijk- en politiek-beleid" t.o.v. Molukkers er op te wyzen dat zy t.a.v. dit beleid
op zyn minst moet uitgaan van haar "morele verplichting" jegens dit
Molukse-volk en op zyn sterkst de "politieke verantwoordeiykheid" jegens het Molukse-volk in zyn geheel volgens alle afspraken en overeenkomsten (Renville, Linggadjati, Malino, den Passar), waar dit "zelfbeschikkingsrecht" <5<5k voor Molukkers is vastgesteld, (Zie besluit
Zuld-Molukken-raad van 11 maart 194?) leidende tot de op "internationaal niveau" gesloten R.T.C.-overeenkomsten in 1949 t.b.v. de uiteindeiyke Bouvereiniteita-overdracht van Nederlands-IndiÖ aan de "Verenigde Staten van Indonesië"' (een federatie van 16 deelstaten) die
daarna, onrechtmatig en met miskenning van het onderhavige "zelfbeschikkingsrecht " door één deelstaat (de republiek "Djokja") d.m.v.
subversieve activiteiten en geweld en in de Molukken d.m.v. een "veroveringsoorlog" tot een "eenheids-etaat" werd getransformeerd, een
handeling die door de "Nederlandse Overheid" en het "Nederlandse Parlement" als mede- en hoofd-ondertekenaar van het "R.T.C.-verdrag"

_ 5oogluikend en zonder protest op 'internationaal niveau}* werd toegestaan
en daarna zondermeer als een vanzelfsprekende-zaak werd aanvaard.
De "Badan Fersatuan" is er zich ook ter dege van bewust dat naaet
haar "politieke" taak <5<5k haar "weizijns" taak bestaat.
Tot hen die "tydeiyk" in Nederland verblijven wil de "Badan Fersatuan
het welzijnswerk richten.
Door het politieke werk komen Holukkera in de knel. Door het
welzijnswerk wordt de beknelling verzacht of opgeheven»
Ben gezonde "Molukse gemeenschap" is een evenwichtige gemeenschap
binnen de Nederlandse samenleving.
Hiervoor is nodig een eigen "welzijnsdienst".
De opzet van een specifiek Moluks Welzijnswerk beoogt niets anders dan
het vervullen v$n de taak, vragen en noden van Molukkere/ die slechts
begrepen kunnen worden door eigen welzljns-werkers, op te lossen.
Hoe meer de Molukker bezig is met zijn ontwikkeling volgens het
Westers patroon, hoe meer hij zijn eigen identiteit herkent en erkent,
hoe meer hy zich geplaatst ziet tegenover de omgeving waarin hty zich
bevindt met alle voorkomende controversen.
In onze consolidatie-politiek wil de "Badan Fersatuan", die opkomt voor het Molukse volk hier en daar in de Molukken, de rust in
onze gemeenschap hier in Nederland garanderen.
Het behouden van'de rust is het eerste vereiste voor het scheppen
van de eenheid binnen onze gemeenschap t.b.v. het vele werk dat ons
wacht gericht op de uiteindelijke bevrijding en de opbouw van de Molukken in de vele taken die ons te wachten staan.
Voor de rust in onze Molukse gemeenschap en het bijeenhouden van
deze gemeenschap, is de waarborg daar, namelijk onze verhouding tot de
Nederlandse samenleving, dat deze maatschappelijke verhouding niet
méér wordt vertroebeld.
Dat betekent dat ook het welzijn van de Molukker in Nederland tevens
zal moeten afhangen van de maatschappelijke verhouding Molukkera - Nederlanders onderling, dat deze bevorderd worde door wederzijds respect,
door het onderling kontakt.
Daarom ook wil de "Badan Persatuan", met inachtneming van de genoemde "politieke beschouwingen" en de erkenning van de eigen "Molukseidentiteit", streven naar goede rationele en relationele verhoudingen
tussen de Molukse-gemeenschap en de omringende Nederlandse-samenleving
en wenst de "Badan Fersatuan" naar vermogen een eigen bedrage te leveren ter bevordering van het "samen leven" in Nederland, binnen de Nederlandse reohts-orde.
In de voorafgaande jaren heeft de "Badan Fersatuan" vele malen
getracht om naast haar "politiek"-werk ó*<5k het "welzijnswerk" in groot
verband op te zetten.
B)j gebrek aan middelen om het grote werk te financieren en vooral
het gebrek aan voldoende eigen kader-deskundigen is dit werk steeds
niet tot ontplooiing gekomen.
Echter - na het wegvallen van het professionele welzijnswerk van de 'Stichting Iccan" voelt de "Badan Persatuan11 zich tot deze taak geroepen namelijk het "Iccan-welzfyiswerk" op te nemen en voort te zetten op grotere schaal.
Voorop wordt gesteld dat dit welzijnswerk binnen haar organisatiestructuur moet worden ingepast.
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Binnen deze organisatie-structuur worden de diensten opgezet terwi.il
de dienstverlening tot buiten deze organisatie-structuur kan worden
uitgezet en verbreid.
Volgens het nu aanwezige structuur-plan van de "Badan Persatuan"
is het mogelijk om naast de sectie "Algemeen" die "algemene" en "poli-,
tieke" zaken behartigt, een aparte sectie "Sociaal" op te zetten.
D« "Sociale Sectie".

In deze sectie zullen als beleidsfunctionarissen zitten:
Landelijk
.
2 Weizijns-staffunctionarissen waarvan een hoofd-consul is, bijgestaan
door de tweede man, de vice-hoofdoonsul. Deze twee welzijns-staffunctionarissen coördineren het landelijk welzijnswerk verdeeld over de
drie districten van de "Badan Persatuan" binnen de structuur en
daarbuiten. Zij voeren het landelijk beleid uit, vastgesteld door het
landelijk bestuur van de "Sociale Sectie". Dit landelijk bestuur wordt
gevormd door 2 leden van het hoofdbestuur van de Badan Persatuan,
1 lid van de combinatie "Molukse stichtingen voor sociaal en cultureel
werk", l lid van de stichting "Tjandu", l lid van de stichting "Muhabat"
en 4 molukse deskundigen. Totaal 9 bestuursleden en 2 beleidsfunctionarissen.
District I, II en III
In de districten wordt het welzijnswerk gecoördineerd door 2 consulenten per district. In de "Sociale Sectie" van het district zitten:
2 "Welzijnsoonsulenten", 2 districtbestuursleden van de "Badan Persatuan"
l lid van da "Molukse Stichtingen voor Sociaal en Cultureel werk",
l lid van de stichting "Tjandu", l lid van de stichting "Muhabat"
en 4 deskundigen, totaal 9 bestuursleden en 2 functionarissen per
district.
Woonwijken
In de woonwijken wordt het "Sociale Sectiebestuur" gevormd door:
voorzitter en secretaris van de woonwijk, l lid van de "Molukse Stichtingen voor Sociaal en Cultureel werk, l lid van de stichting "Tjandu",
l lid van de stichting "Muhabat". Totaal 5 bestuursleden.
In de woonwijken zonder "stichtingen" wordt de sociale sectie geleid
door de voorzitter van de woonwijk, de secretaris en 3 adviseurs die
deskundig zijn. Totaal 5 bestuursleden.
De wisselwerking van beleid en beleidsuitvoering geschiedt van het
grondvlak uit naar boven en andersom.
De wisselwerking van algemeen bestuur en sociaal-sectie-bestuur is vanzelfsprekend. Be begeleiding van de rajat ia din optimaal.
Door het samenstellen van de bestuurlijke functie's van onderen
af (in de woonwijken) t.b.v. de welziJnsverzorging en het doen participeren van het bestuur van de wijkraad met de bestaande stichtingen
voor sociaal cultureel werk en andere maatschappelijke en kerkelijke
belangen-organisaties en bij gebrek aan deze, het inbrengen van deskundigen op grond van hun individuele kennis en vaardigheid m.b.t.
het welzijnswerk, tracht de "Badan Persatuan" de noden en behoeften
optimaal aan de basis te signaleren «m deze later te lenigen.

- 7Deze noden en behoeften worden In de regionale of district-sectie»
besturen geordend en geïnventariseerd waarna door gestuurd naar het
landelük sectie-bestuur.
Hierna zal vanzelf een landelijk welzijnsbeleid worden uit gekriataliseerd en via het regionale.of distriot-aectie-bestuur naar de wflkaeotie's worden getransformeerd.
Het laten functioneren van de 42 bestaande Molukse stichtingen
voor sociaal - cultureel werk beoogt tevens een deskundige inbreng
inzake het welzijnswerk ten behoeve van de Molukse samenleving ter
plaatse.
De district consulenten (2 per district) verzorgen het opbouwwerk volgens het "Iccan systeem" in de districten. Zij coördineren
tevens het "overleg", "vergaderingen" of "gesprekken" tussen de plaat*
selljke wjjkbesturen, organisatie' s en stichtingen, tot het formeren
van een plaatselijke "sectie-bestuur11 voor het welzijnswerk. Zij maken
tevens op, de regionale inventarisatie van noden, behoeften en wensen
etc* Tevens krijgen zij tot neven taak het opzetten van een regionale
Molukse - bevolkingsregister.De "Sociale Sectie" van de "Badan Persatuan" en de "doelstelling"
De "Sociale Sectie" beoogt de "welzljns-behartiging" in ruime zin
voor alle Molukkers in Nederland voor zover zij niet onder directe
controle staan van de Indonesische ambassade in Nederland.
De "Sociale Sectie" zal bevorderen en verzorgen:
a. De milieu-opbouw
b. De relatie-opbouw
c. de voorlichting
d. de documentatie
e. de Molukse bevolkingsregistratie
f. de belangen behartiging van haar deelgebied waarbij zij tevens
schouder aan schouder samen gaat met haar sectie-genoot de "Algemene Sectie" van de "Badan Persatuan".

a. Milieu-opbouw
hieronder wordt verstaan:
- bewust maken van en inhoud geven aan de "Molukse identiteit"f
- het onderzoeken en inpassen van de eigen situatie binnen de mogeiykheden in de Nederlandse samenleving;
- het bevorderen van de "Molukse cultuur" en het beschermen hiervan
t.b.v. de komende generatie Molukkers;
- het bevorderen van de kennis van de eigen taal;
- het bewust maken en bevorderen van de kennis van de Molukse Geschiedenis j
- de kadervorming in ruime zin)
- het oplossen van de problemen, in ruime zin, in eigen kring;
- het ter harte nemen en werken aan de onderwjjs-problematiek van leden
van de Molukse samenleving;
- het ter harte nemen, in ruime zin, van de problemen m.b.t. het
drugsgebruik onder de "jonge generatie" Molukkers;
- bezoek, opvang en begeleiding van alle Molukse delinquenten tydens en
na hun detentie;
l
- het onderzoeken van de generatie-verschillen en het opheffen van de
generatie-kloof door het geven van gepaste voorlichting in de Molukse samenleving;
- de bijkomende problemen en andere aspecten.
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t. De relatie-opbouw
Door het erkennen van een eigen "Molukse identiteit" het beleven
daarvan en het besef als zijnde lid te zijn van een "minderheidsgroep" in de "Nederlandse samenleving" noodzaakt de Molukker toch,
wil hy funktioneren in die "Nederlandse samenleving", de Nederlander volwaardig de hand toe te ateken.
- Be "Sociale Sectie" zal dit zoveel mogelijk bevorderen door voorlichting en informatie aan elkaart
- Ook in de Nederlandse dienstverlenende organisatie's en instellingen
waar mogelijk Molukker a kunnen komen, zullen voorlichting en informatie zeer zeker worden bevorderd}
- meehelpen aan een gezonde beeldvorming via de media waardoor de
Molukker, beter als voorheen, in staat wordt gesteld deel te nemen
aan het maatschappelijk gebeuren en te kunnen functioneren in de
Nederlandse-samenleving met bhoud van identiteit}
c. De Voorlichting
De "Sociale Sectie" zal bevorderen*
- het houden van lezingen in den lande over de Molukse cultuur eto.f
- het houden en opzetten van Molukse tentoonstellingen over cultuur etc.
- het meewerken aan rad^o- en televisieprogramma's i
- het uitgeven van een maandblad of een documentatie-map waarin alle
Molukse bladen "in den Lande" aanwezig zijn;
- het ter kennis brengen in algemene zin omtrent "land- en volkenkundig" aspect van de Molukken, landbouwproducten en mineralen, de
visser jj, de fauna en de flora van ds Mo lukken en de mogelijkheden
in wereld-samenlevingsverband.
d. Je documentatie
De "Sociale Sectie" zal streven naar het bij elkaar brengen van
alle Molukse zaken in den lande, in een op te richten documentatie -c en t rum voor Molukse zaken waaronder een "mini - Molukken
museum" voor oudheidkundige vondsten in de Molukken, zaken en
geschriften etc. dat toegankelijk moet zjjn voor alle belangstellenden*

•• Het Moluks - bevolkingsregister
De "Sociale Sectie" zal bevorderen een eigen registratiedienst
binnen haar sectie die alle Molukkers in Nederland zal registreren volgens de Nederlandse normen binnen de Nederlandse wetgeving.
f. Belangen behartiging
De "Sociale Sectie" zal bevorderen elk initiatief, ontwikkeld ter
verduidelijking en ondersteuning van de welzjjnsbehartiging aan leden van de Molukse samenleving in het bijzonder en de totale Molukse - gemeenschap in het algemeen t.g.v. de gehele Molukse problematiek in Nederland en in het "thuis-land".
In Nederland
- de individuele moeilijkheden t. g. v. aanraking me t de Justitieel»
instanties;
- onderwijs problemen;
- problemen i.v.m. de beroepskeuze}
- problemen in het onderwijs;
- jeugd werkeloosheidsproblemen}
- gewone werkeloosheidsproblemen;
- discriminatie
- arbeidsbemiddelingsproblemen eto.
- drugsproblemen.

- 9D* "Problematiek" i.v.m. het "thuis-land" horen thuis in de taakstelling van de "Sectie algemeen" van de "Badan Persatuan".

INTERNATIONAL CUVKMAH7 n» CIVIL AND
POLITICAL

art. 2?

In t h os e States in vhlch ethnic,

religieus or linpuJstic minorities exist, persons
belonging to such minoritiea shall not be denied to
riftht, in commuaity with tha other members of their
Kroup, to enjoy their own culture, to profess an
practise their own reli^ion, or to use their own

art. 28
1. There ahall be established a Human RiRhts Committee
(hereafter referred to in the present Covenant
as the Committee). It shall conslst of ei^hteen
members and shall carry out the functions hereinafter provided.
2. The Committee shall be compoeed of nationals of
the states Parties to the present Covenant who
shall be persons of high noral character and
recognized competence in the field of human rights,
considerati on beinfr given to the usefulness of
the participation of sone persons having legal
experience*
3» Th* members of the Committee shall be elected and
shall serve in their personal capacity.

-wS TATü TEH

De "Sociale Sec:fciftü_van de ^adaa, Persatuan" valt onder de
algemene beleidslenen van de "Badan Persatuan" en ia direct verantwoording schuldig aan de "Pleno van het hoofdbestuur van de
Badan Persatuan en het Congres". On de "Sociale Sectie" operationeel te maken heeft de "Badan Persatuan" het "Nationaal Fonds",
beheerder van de gelden van de Molukse bevolkingsgroep in Nederland» opdracht gegeven een som geld groot ƒ
(
duizend gulden) ter beschikking te stellen. De "Sociale
Sectie" mag naar eer en geveten, buiten de beleidslijnen van de "Badan Persatuan" opereren als het gaat om de belangen-behartiging van
Molukkers en hun welzijn in ruime zin te bestendigen, voor zover
deze Molukkers geen lid zijn van de "Badan Persatuan", uitgezonderd
diegene die geregistreerd staan als Indonesisch staatsburger bU de
Indonesische ambassade en als zodanig in positieve zin daarvoor
actief bezig zijn. Uitzonderingen op deze regel worden bepaald in
nauw overleg met het Algemeen Hoofdbestuur van de "Badan Persatuan"
waarna fiat wordt gevraagd aan de "Zuid-Molukse Begering in ballingschap". Ha deze fiat-verklaring van de R.M.S.-regering in ballingschap vervallen alle beletselen als boven genoemd.
Het "Statement van de Badan Persatuan" vermeldt reedst
a. De samenstelling van het sectie-hoofdbestuur, het sectie-districtbestuur en het sectie-wjjkbestuur.
b. De
en
1.
2*
3.
4.
5.
6*

doelstelling van haar "Sociale Sectie" namelijk het bevorderen
verzorgen van:
de milieu-opbouw;
de relatie-opbouw;
de voorlichting;
de documentatie;
de Molukse bevolkings-registratie;
de belangen behartiging in ruime ain .van haar toegestane doelgebied.

o. De "vertegenwoordiging"
In deze statuten zal worden vastgelegd de vertegenwoordiging van
de achterban, de stichtingen, de belangen organisatie's en de andere groeperingen c.q. het inzetten van Molukse deskundigen op
welztynsgebied, in de sectie's.
d. De "geldmiddelen"
Genoemd "Statement" geeft als uitgangspunt aan, het gedwongen
tijdelijk verbluf in Nederland van grote groepen Molukkers die
de R.M.S. aanhangen, mede de noodzaak tot het in stand houden van
de eigen "Molukse identiteit" in de Nederlandse samenleving, gewaarborgd volgens geest en letter van artikel 2? van het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van minderheden van 19 december 1966, waarbij tevens de noodzaak wordt
gesteld om tot gezonde relationele verhoudingen te komen met de
Nederlandse samenleving. Om dit doel te bereiken heeft de Molukse gemeenschap recht op een eigen benadering die aansluit op zyn
existentiële behoeften. BIJ gebrek aan materiele voorwaarden kan
de "Sectie" een beroep doen bij de Nederlandse Overheid volgens artikel 2? van het Internationale Verdrag als boven genoemd ter leniging van die materiele nood.

- 11 Voor het signaleren van die existentiële behoeften is een
eigen organisatievorm noodzakelijk. Voor de "levensvatbaarheid"
van zo'n organisatie en een "bestendige grootte" van haar doelgebied is het inbouwen van zo'n organisatie binnen een grote
organisatie, de meest ideale weg.
Arikel 1
•aanstelling: "Sociale Sectie" "Badan Peraatuan", gevestigd
Bazarstraat 50, ' s-Gravenhage .

Artikel 2
Doelstelling: De "Sociale Sectie" stelt zich ten doel diensten
te verlenen aan en werkzaam te z{}n voor het welztyn in ruime zin
van de in Nederland verblijvende Molukkers, mede met het oog op
het naar behoren doen functioneren van de Molukse-gemeenschap in
de Nederlandse samenleving.
Artikel 3
Middelen: De "Sociale Sectie" tracht haar doel te bereiken doort
a* het bevorderen, ondersteunen, begeleiden en coördineren van
aktiviteiten die gericht zijn op de geeatétijke, culturele en sociale ontplooiing van de Molukse-gemeenschap in Nederland;
b. het bevorderen, ondersteunen en begeleiden van alle contacten
op geestelijk-, sociaal- en cultureel-gebied tussen de Moluksegemeenschap en de Nederlandse samenleving, plaatselijk» regionaal
en landelijk»
c. het geven van voorlichting op elk gebied ter bevordering van
een goede relatie tussen Molukkers en Nederlanders;
d. het verzamelen, inventariseren en tentoonstellen van documentatie—materiaal ten aanzien van historische- culturele- en
religieuze zaken van het Holukse-volk, zo mogelijk het oprichten van een "mini Molukken-museum" ;
e. het opzetten, verwerken en in standhouden van een Moluks-bevolkingsregister volgens de Nederlandse normen binnen de Nederland
se wetgeving;
f* het bevorderen van het welzijn in ruime zin van de in Nederland
verblijvende Molukkers zowel plaatselijk, regionaal en landelyk.
Artikel A
De financi8n van de "Sociale Sectie" bestaan uit s
a. een overgeheveld werkkapitaal uit het "Nationaal Fonds" van de
"Badan Persatuan";
b. vrijwillige bedragen en een maandelijkse contributie t. b. v. het
welzijnswerk, door leden van de "Badan Persatuan";
o. schenkingen, erfstellingen en legaten f
d* subsidies;
e. andere baten.
Artikel 5
a. Het landelijk bestuur van de "Sociale Sectie" bestaat uit negen (9)
leden. Deze worden gevormd op voordracht van:
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1) de Badan Persatuan
2) de "Molukse Stichtingen voor
Sociaal en Cultureel werk"
5) de stichting "Muhabat"
4) de stichting "Tjandu"
5) de Badan Persatuan draagt voor,
4 Molukse deskundigen

2

leden

l lid
l lid
l lid

totaal

4

leden

9

leden

b. Het districtsbestuur van de "Sociale Sectie" bestaat uit negen (9)
leden per district.
Be Badan Persatuan heeft 3 districten in Nederland.
Het districtsbeatuur van de Sociale Sectie wordt per district gevormd,
op voordracht vans

i\)

de Badan Persatuan
de "Molukse Stichtingen voor
Sociaal en Cultureel werk"

de stichting "Muhabat"

2

leden

l

lid

l lid
l lid

de stichting "Tjandu"
de Badan Persatuan draagt voor,
4 Molukse deskundigen
totaal

4

leden

9

leden

c. Het Wijksbestuur van de "Sociale Sectie" wordt
1) de voorzitter en de secretaris van de
woonwijk
2
2) de voorzitter van de "Molukse stichtingen
voor Sociaal en Cultureel werk"
l
de voorzitter van de afdeling Muhabat
l
de voorzitter van de afdeling Tjandu
l
totaal

gevormd uit«
leden
lid
lid
lid

5 leden

d. In de woonwijken zonder de stichtingen voor 'sociaal en cultureel
wertf' "Muhabat "en"Tjandu"wordt het Wijksbestuur van de "Sociale
Sectie" gevormd uit:
\) voorzitter en secretarii van de woonwijk
2) de aanwezige organisaties in de wijk
dragen voor
totaal

3 leden
5

leden

Functionarissen
Het landelijk bestuur van de "Sociale Sectie" krijgt toegewezen 2
weizijns-functionarisoen als Hoofd-consulent en Vice-Hoofd-consulent,
De twee "welzijnsfunctionarissen" voeren het landelijk beleid van
de "Sociale Sectie" uit binnen en buiten de structuren van de
Badan Persatuan. Tevens coördineren zij het welzijnswerk in de drie
districten van de Badan Persatuan. Zij zijn direct verantwoording
schuldig aan het landelijk bestuur van de Sociale Sectie.

Hat distriotsbestuur van de "Sociale Sectie" krijgt toegewezen twee
"wel»ijns-functionarisaen" als consulenten of welzijna-consulenten.
De Badan Persatuan heeft 3 districten, totaal 6 welzijns-conflulentan.
Deze functionarissen voeren het landelijk beleid van de Sociale Sectie
uit en zijn direct verantwoording schuldig aan het districtsbestuur
van de Sociale Sectie en aan de Hoofdconsulenten.
De welzijnaconsulenten coördineren het welzijnswerk in de woonwijken
van hun district. Tevens krijgen zij als taak het opzetten, ververken
en in stand houden van een Moluks - bevolkingsregister volgens
de Nederlandse normen binnen de Nederlandse Wetgeving.
••De wisselwerking van beleid en beleids-uitvoering geschiedt van
het grondvlak uit naar boven en andersom.
f. De wisselwerking van "algemeen bestuur" en "Sociale Sectie bestuur"
is vanzelfsprekend. De begeleiding van de rajat is dan optimaal.
g. In alle geschillen beslist het bij elkaar te roepen "Congres"
van de Badan Persatuan, "landelijk" voor de "regio's" en "regionaal'
voor de "woonwijken" 'en "woonoorden".
De beslissing van het "congres" is absoluut.
h. Alle bestuursleden, hetzij landelijk, regionaal of in de woonwijken
zullen, mits anders genoemd, worden benoemd, mede op grond van:
1) voldoende kennis van de Molukse samenleving;
2) deskundigheid met betrekking tot het welzijnswerk;
3) bestuurlijke kwaliteiten en voldoende ervaring.
i. Alle bestuurs-samenatellingen worden met redenen omschreven en
met voldoende toelichting voorgelegd aan het "conrres".
Het landelijk "congres" van de Badan Persatuan voor de "landelijkeen regionale" -sectie-bestuurssamenstellingen en het regionale
"congres" voor de sectie-bestuurssamenstellingen van de wijken.
Deze "Congressen" fiatteren de benoemingen.
j. Alle bestuurs-kandidaten moeten van "Moluks-orip-ine" tijn.
k. De zittingeduur voor alle bestuursleden is 2 jaar in een opeenvolgende periode en maximaal 4 jaar met een roulerende interval van
2 jaar. Na de periode van een 4 jarige bestuurstaak zijn de aftredende bestuursleden na 2 jaar weer herkiesbaar voor de voordracht.
Het "congres" fiatteert de benoeming.
1. Het "dagelijks bestuur" hetzij landelijk, regionaal of plaatselijk,
van alle bedoelde secties bestaat uit:
landelijk : een voorzitter,
een secretaris en een
chef financiën
de secretaris en de voorzitter moeten lid zijn ve.n
het Hoofdbestuur van de "Badan Persatuan"
regionaal : een voorzitter,
een secretaris,
een chef financiën
de secretaris en de voorzitter moeten lid zijn van
het districtsbestuur van de Badan Persatuan.
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plaatselijk j een voorzitter,

een secretaris,
een ohef financiën
de secretaria en de voorzitter moeten lid zijn
van de wijkraad van de Badan Persatuan.
Salariëring t Het dagelijks bestuur, hetzij landelijk, regionaal
of plaatselijk en hun buro-personeel die full-time werkzaam zijn
in de secties, worden naar Nederlandse-arbeidsnormen gesalarieerd*
De overige bestuursleden krijgen presentie-geld. Alle reis* en
verblijfskosten kunnen bij de ohef financiSn worden gedeclareerd.
Deze zorgt voor maandelijkse uitbetalingen.
Bet dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of
twee andere leden van het dagelijks bestuur dit wenselijk achten.
Voor alle secties minimaal é*e"n keer per maand.
a. De "landelijke" bestuursvergadering net de "regio's" worden tenminste (4) vier maal per jaar gehouden.
Deze bestuursvergaderingen worden tijdig en schriftelijk door de
secretaris van het landelijk-sectiebestuur geroepen met vermelding
van plaats, tijd en agendapunten.
De voorzitter leidt de vergadering, bij diens ontstentenis voorziet de vergadering zelf in haar leiding bij algemene stemming.
n. Stemmingen over zaken geschieden mondeling. Over personen schriftelijk. Van elke vergadering hoe klein ook, worden notulen gemaakt,
door de secretaris of door een door de voorzitter aan te wijzen
notulist.

Artikel 6
Acoomodatie
Nader te omschrijven, in overleg met de "Algemene Sectie" van het
"hoofdbestuur" van de Badan Persatuan,de regionale besturen en
de wijkraden".
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Artikel
Finanoiln
a* Het boekjaar ia gelijk aan het kalenderjaar*
b* De chef financiSn doet jaarlijks veer 30 maart een algemene
beschouwing omtrent inkomsten en uitgaven van de aectie aan het
voltallig bestuur.
Een uit deskundigen samen te stellen kas-controle commissie
controleert de boeken en stelt daarna met de chef financiSn de
balans vaat.
c. Goedkeuring van dit financieel rapport door het bestuur decharoheert de chef financiMn voor zijn financieel beheer*
d. Het hoofdbestuur van de "Sociale Sectie" stelt met in achtneming
van het wensen-pakket van de regio's een algemene begroting
vast. Indien deze materiële middelen niet toereikend zijn, is
zij verplicht via het bureau "Inspraakorgaan Welzijn Molukkers"
een subsidie-aanvraag'in te dienen bij* het ministerie van CRM*
Artikel 27 van het Internationaal Verdrag voor minderheden,
voorziet ons van deze mogelijkheid*

BADAN PERSATÜAN (RAJAT MALUKU S2LATAN)
Namens het Hoofdbestuur,
De Voorzitter,

De Se c re tari s

60 woonwijken—»»60 wljkraden, ingedeeld in drie districten of daerah'e
6 welztfneconsulenten verdeeld over drie districten of daerah's ——>2 consulenten/district
2 coördinatoren i/d lociale sectie van de B.F.

NEDERLAND - D III

IN

IN

IN NEDERLAND - D I

NEDERLAND - D II

MOLUKSE BEVOLKING

CJ m VelzJJnBoonsulent

MOLUKSE BEVOLKING

| SOCIAAL
i BELEID

MOLUKSE BEVOLKING

ALGEMEEH
BELEID

STRUCTUURPLAN

o\

9

CJ • WelzUnsconsulent

MOLUKSE BEVOLKING
H' HÏDERLAFD - D III

6 welz^nsconsulenten verdeeld over drie districten of daerah's—^2 conaulenten/district
2 coördinatoren i/d sociale sectie van de B.P.

60 woonwijken—*-60 w^kraden, ingedeeld in drie districten of daerah's

NEDERLAND - D II

IB

IN

NEDERLAND - D I

MOLUKSE BEVOLKING

MOLUKSE BEVOLKING

Bestuursleden

Landelijk bestuur "Sociale Sectie"
1 BP Bestuurslid
voorzitter
1 BP
«
secretaris
1
deskundige
financiën
3
deskundigen
leden
1 "Molukse stich»
tingen ••enz." = lid
1 "Tjandu"
= lid
1 "Muhabat"
= lid

STRUCTUURPLAN

/

9 Bestuursleden

DiSRAH BESTUUR

X aantal • JJken in het distr ot

district*bestuur "Sociale Sectie"
s voorzitter
1 BP
* secretaris
1 BP
= financiën
1 deskundig»
» leden
3 deskundigen
1 "Mol.Stichtin- lid
gen ..ent.1*
« lid
1 "Tjandu"
« lid
1 "Muhabaf
van het dlttriot of "daerah"

STRUCTUURPLAN

a
i

5 Bestuursleden
/

HffiHE
SECTIE

Molu cse huisgezin len en overige Mol ikae

Sociale'Sectie bestuur van de woonwijk
1 BP
= voorzitter
1 BP
» secretaris
1 "Mol.Stichtingen
...ent."
s financiën
1 "TJandu"
= lid
1 "Kuhabat"
= lid

en en organisatie s in de wooxn jjk

T~ SOCIALE
l
SECTIE

WIJK- X
van de woonwijk met edn "Stichting voor
RAAD
\k en Cultureel werk", een "Stichting
\" en een "Stichting MuMabat"
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HEEL
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TOTAAL
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COÖRD.
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MINISTER

NEDERLANDSE
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REST 5%

datum

18JAH.1980

CO
b.

C( CFO)nr.: ^u
Aan

:

Betreft

:

t

d.d.:

|8 ,','"

,

d.

Info:

Diverse documentatie.

20,12.'79

werd

het volgende vernomen:

Diverse documentatie werd ontvangen; t.w.

2. Rondschrijven BP inz.
(bijl. II).

sluiting Bazarstr. i.v.m. de feestdagen,

J>. Rondschrijven, nieuwjaarswens hoofdbestuur B.P.
4. Rondschrijven, nieuwjaarswens Pres. MANÜSAMA.
5. Bekendmaking van MANÜSAMA inz. de bijeenkomst van de SMM
met een vertegenwoordiging van het kabinet ter afdoening van
de kwestie TAHAPA8Y.
Als aanhangsel van dit rondschrijven het besluit welk werd
genomen door de SMM-vergadering op 1.12.'79 waarin gesteld
wordt dat de SMM nogmaals bijeen zal komen voor een hergroepering en dat de SMM/^amenwerken met de RMS-regering (bijl.V)

3.1.1980
1^.1.1980

301A10-819172F
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BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
SEKERTARIAT - BAZARSTRAAT 50

2518 AK

Nomor

: 6188/PR/004/B.P.

Lampiran

: 2 (dua)

Pokok

= "Anak2 kita dibebaskan", p
"Pengumuman Pemerintah' RMS"f
"Tutup* Kantor B.P."

'&GRAVENHAGE, - Tel.: (070) 45.52.91

'irGRAVENHAGE, 13 december 1979.

Kehadapan
_.,
.Dewan
_
..... ,_
.,
Jth* „Tuan2
Wijk/Dewan
Kamp
(Pengurus Tjabang Badan Persatuan)
di
N E D E R L A N D

^

Tuan2 Pemimpin dan Rajat jang terhormat,
1. Pusat Pimpinan Badan Persatuan, atas djalan ini memalumkan
kehadapan Tuan2 dan Ra jat seluruhnja, bahwa olé'h berkat dan sa jang
Tuhan, aesudah anak2 kita menderita sengsara pendjara karena kaum
dan Bangsanja berhubung dengan perdjuangan tanah air jang sudah
memakan banjak korban djiwa dan harta benda, maka pada bulan ini,
mulai pada tanggal 19 december sampai 23 december 1979f anak2 kita
jang menduduki Konsulat Indonesia di Amsterdam, dibebaskan dari
penderitaan ini.
Pertanjaan:"Apakah jang kita harus buat, selaku satu sambutan untuk
menerima kekasih2 kita ini, masuk pula kedalam masjarakat kita?"
Djawabnja, kami aturkan dibawah ini, ialah ada djawab dari anak2
kita ini sendiri melalui Pemimpin Wijk dan Pemimpin Djemat BovenSmilde, sebagai berikut:
a TJntuk ini pemimpin ta usah pusing kepala terhadap soal kebebasan
mereka di bulan jang akan datang;
b_ Bagi mereka apa jang m* re ka kerdjakan itu, itupun belum senang
pada hati;
£ Mereka tida mau bergembira dalam hal ini, mengingat pada kawan2
jang lain masih dalam pendjara;
d_ Djangan berbuat apa2 dalam masjarakat Boven-Smilde ketlka mereka
pulang.
Dengan ini, patutlah kita semua mengindahkan dan menghormati pendapatnja jang indah ini.
Sebelah lain, baiklah kita semua turut bersuka dan bersjukurkan Tuhan
atas pimpinanHJa dan perlindunganNja, jang membuktikan, bahwa segala
doa dan pergumulan umatNja, selalu didengar olé'h Tuhan jang Maha
murah itu.
Disampingnja, kami tetap ingat akan kawan2nja, jang maaih lagi menderita. Kami tinggal tetap pertjaja, bahwa Tuhan akan menjertai
mereka hingga genap waktunja.
Sedang dengan t e kun, ta1 lupa kita ingat akan korban kekasih.2 kita
jang telah gugur karena perdjuangan ini. Kami jakin segala luka
kekasih2nja jang ditinggalkan, belum dapat disembuhkan.
Baiklah kami serahkan mereka kedalam tangan dokter atas segala dokter
djua.

Sanbungapma lihat ha l man 2

2.
J5.

Renungan Pemerintah PMS berkenan dengan hari2 ra j a dimuka.
Hohon supaja Tuan2 perbanjakkan dan tolong sebarkan keseluruh
rajat Maluku Selatan.
Berkenan dengan hari2 ra ja didepan, maka untuk sementara,
Kantor Badan Persatuan, Bazarstraat 50 di Den Haag, ditutup,
mulai pada tanggal 22 december 1979 dan terbuka pula pada
tanggal 7 januari 1980.
Selama hari2 tutup kantor, segala kepentingan2 sesetempat jang
perlu diurus dengan segera, patutlah beraambungan dengan:
Ketua Badan Persatuan
: Teleponnr. 05920 - 50728 atau
Sekertaris Badan Persatuan :
"
08334 - 2504

Sekianlah, untuk dlmalumi kepada Tuan2 dan RaJat segenap.
Aohirnja Salam dan Hornat kaai jang patut dlaertai Salam Eebangsaan Tanah Air Kita jang tebas, kami utjapkan kepada Tuan2 semua
dan Rajat.
"MENA-MURIA"
BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN),
PUSAT PIMPINAN/PENGURUS HARIAN,

Ketua,

Sekertaris,

S.Metiary

V.Munster

ZZ7T1

BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
SEKERTARIAT - BAZARSTRAAT 50

Nomor

6186/PR/001/B.P.

Lampiran

Tidak

Pokok

"Pesanan hari Natal"
"Kuntji tahun 1979"
"Tahun baru 1980"

2518 AK

VGRAVENHAGE, - Tel.: (070) 45.52.91

's-GRAVENHAGE,

13 december 1979.

Kehadapan
Pemimpin2 Rajat Maluku Selatan
seaetempat da lam organisatie Badan
Persatuan dan s e gala Kekasih2 Seluruhdl
SEGALA TEMPAT

Saudara2 jang kekasih didalam Tuhan,
Pusat Pimpinan Badan Persatuan atas djalan ini merasa perlu, utjapkan sepatah-dua kata dan dlsampaikan kepada Rajat Maluku Selatan
seluruhnja, raelalui Badan2 Pimpinan Rajat Maluku Selatan sesetempat
berkenan dengan "hari2 raja"jang tertera pada pokok surat diatas inif
sebagai berikutx
A.- "Pesanan hari Natal"
Didalam Bangsa Maluku Selatan, selain dari saudara2 kita jang beragafn
Muslimin, maka ada djuga terdapat saudara2 Kita jang beragama Kristen*
Dan sebagai orang2 Kristen, ta'lama lagi,ialah; pada tanggal 25 decem,
1979 nanti, Kita akan merajakan bersama-sama "hari peringatan kelahiran Tuhan Kita Jesue Kristus".
Pula dalara tahun ini, Kita sekali lagi, raerajakan hari Haja ini
"ditanah orang".- Tanah orang, dalam arti, tanah perasingan, djauh dari Tanah sendiri. Hal inipun menggambarkan: keounjian, pengembaraan,
kesedihan, karena semua ada merindukan Negeri sendiri,
Sebagai orang2 Kristen, Kitapun merasa, betapa sengsaranja hidup
perasingan di dunia ini, dunia jang sudah dirusakkan oleh dosa, sehingga ta'ada setempatpun jang eenang diatas dunia ini, jang olehnja
semua ada merindukan Negeri sendiri jang senang dan kekal.
Ketika raemikirkan jang demikian ini, ketjewa pula, karena oleh dosa2
Kita, ta'sanggup Kita keluarkan diri2 Kita dari perasingan2 dunia ini
jang membalisahkan, jang hanja membava Kita kepada kebinasaan pada
achirnja*
Ketika ini, Kita merindukan seorang "penolong, seorang Pelepas",
jang dapat menolong dan melepaskan Kita, dari siksa dan sengsara dunia ini.
Untuk kerinduan ini, tiba2 terdengar suara jang menjatakans"Hari ini
sudah lahir bagimu, Djeruselamat, ialah Kristus Tuhan itu didalam neger i Dftud, Inilah tanda bagimu, kamu akan djumpah seorang Kanak2, ter*
bendung dengan Kain lamping dan dibaringkannja didalam palungan",
Inilah penghiburan jang besar ditanah perasingan, penghiburan diatas
segala penghiburan, artinja ta'ada penghiburan lain lagi jang seindah
dengan penghiburan ini. Karena bagi djiwa2 jang tertentu kepada kebinasaan, mendapat "seorang Djuruselamat, seorang Penolong, seorang
Pelepas'I

= 2.=
Penghiburan ini, berdasarkan:"Sesangat Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakan Anaknja jang tunggal itu masuk dunia. Barangsiapa
jang pertjaja akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh Hidup jang kekal".
Kalau begitu, masuklah engkau dengan penuh ke s u k a a n kedalam
hari2 jang mubarak itu. Ja, engkau jang tertindis, engkau jang berbalisah, engkau jang ditinggalkan, engkau jang mengembara, engaku jang sakit-sakit, engkau jang balu, jang piatu dan jatim piatu, engkau jang sudah djauh umurmu, engkau jang ada merindukan Wegerimu sendiri di dunia
ini dan disebrang sana. Bersuka, karena kesukaanmu itu berdasar, dan dasarnja itu, indah, mulia, Kudus, karena bagimu sudah terperanak seorang
"penolong, penghibur, pelepas, ialah Djuruselamatmu dan Djuruselamat isi
dunia ini.
Kalau begitu, melalui surat ini, Kami utjapkan "selamat merajakan hari
peringatan kelahiran Tuhan Kita Jesus Kristus dengan penuh kesukaan, bersama-sama dalam perhubungan kekasih.2 dalam serumah-tangga, dalam sedjemat, dalam masjarakat, dalam organisatie2 apapun, dalam pendjara2'.'
Kiranja/'damai dibumi, keeukaan bagi manusia2".
B.-"Kuntji tahun 1979"
Bila Kita tiba dalam tanggal 31 deo.1979, ingatkan Kita kepada sajang ~" "
Tuhan jang besar, jang karnanja, Kita semua sudah boleh hidup setahun pe«
nuh, jang dalamnja kita sudah mengerdjakan segala tugas2 Kita jang ri- ngan dan jang berat, maupun setjara Pemerintah, pemimpin2 rajat, Rajat
dan segala organisatie?, pemimpin2 Geredja tertinggi,sampai didalam Djemat2, sekalipun itu sudah terdjadi dengan kelemahan-kelemahan banjak.
Sebelah lain, dengan istimewa, Kita diingatkan kepada kehidupan2 Kita,
tingkah laku, kata2 dan perbuatan2 Kita jang terbanjak sudah menjakiti
hati Tuhan Kita, dan sesama manusia Kita, hal mana selalu pula atas djalan ini, kesukaran2 menjerang Kita dengan tidak putus$
Perlulah ada "pengakuan dosa dan salah" jang sungguh, dari hati Kita masing2 kehadapan Tuhan Kita jang penuh Kasih, pandjang sabarnja dan berkemurahan, bila Kita kehendaki keselamatan atas Kita dan Bangsa Kita
jang kurang sadar terhadap segala sepak terdjangnja.
Dalam kesunjian raalam jang achir dalam tahun ini, baiklah dalam tekunan
tiap2 diri, tanggalkanlah dan tinggalkanlah segala jang merugikan, dan
bersedia mengerdjakan segala jang balk, jang berkenan kehadapan pemandangan Tuhanmu, jang mendjadi berkat bagimu dan Bangsamu seluruhnja»
Kiranja oleh kesukaan hari raja Kelahiran Tuhan, kita rindu disaluti dengan pakaian atau selimut perdamaian, persekutuan dan kesadaran, jang -.
olehnja dapat Kita menjambut tahun jang Baru dengan berani, untuk hidup
didalamnja pada melandjutkan Begala tugas2 Kita jang Kita belum selesalkan dalam tahun jang hendak silam ini.
Selamat kuntjikan tahun jang lama ini, dan marilah kita berpindah ramairamai ke tahun jang baru 1980.
C.-"Tahun baru 19BO".
Tiap2 tahun jang baru, biasanja semua berpendapat, bahwfttahun itu, gelap,
rahasia, karena tiada seorangpun berani menjatakan, apa jang akan berlaku dengan dia didalam tahun itu nanti. Dan memang, inilah ada satu kebenaran. Dan oleh pendapatan ini, maka banjak orang masuk didalam tahun
jang baru itu, dengan penuh keketjewaan. Hal mana sudah terbukti, dalam
pengalaman didalam tahun jang lama jang hendak lalu ini. Banjak rumah2
tangga masuk dengan dukatjita dalam kuntji tahun dan tahun baru, karena
kekasih2nja jang dikasihi, dengan tiba2 dan tidak disangka-sangka, mau
anaik2, atau ibu atau bapa, kena ketjelakaan, atau meninggal dunia, hal
mana Kita semua turut merasa dengan kesedihan.

= 3. =
Sebelah lain, sebagai orang2 jang pertjaja Tuhan, keeukaan2 hari kelahl ran Tuan, itupun tinggal mendjadi kesukaan kepadanja dalam tahan jang
baru, sekalipun gelap amat, dan penuh dengan rahasia.
Karena dasar kesukaannja itu kuat dan teguh, Sehingga sekalipun ia tahu
dengan jakin, bahwa tahun jang baru itu rahasia dan gelap padanja, hanja jang tentu dan pasti padanja dan tidak rahaeia padanja, ialah:
"Tuhan jang menguasai sepandjang tahun jang baru itu, ada tinggal menjertai dia dari hari ke hari dari minggu ke minggu dari bulan ke bulan,
dan dari tahun ke tahun, mau dalam vaktu senang atau susah, untung atau
rugi, dalam kemenangan atau kekalahan, terlebih dalam waktu hidup atau
rnati, dalam segala tugas2 dan panggilan2 jang klak dikerdjakannja".
Sehingga dalam hal ini, hanja perlu pertjaja jang sungguh dan kuat kepada Tuhan itu, jang Kepadanja dan Olehnja adalah segala sesuatu. Baginjalah kemuliaan dan Hormat dari kekal datang kepada kekal. Baiklah eegala
lutut terlipat dan segala lidah ikrarkan Maha-kuasanja dan Kemurahannja
jang tidak berhingga itu.
Dengan dasar ini, Kami utjapkan dengan penuh kesukaan,seraua kekaeih,
jang sependeritaan, setudjuan, seperdjuangan dan senasib| "selamat masuk tahun baru, tahun 1980» oleh berkat pimpinan dan perlindungan Tuhan.

"SALAM SEDJAHTERA"
BADAN PERSATUAN (RAJAT.. MALUKÏÏ SELATAN)
PUSAT PIMPIFAH/PENGURUS HARIAN,
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Renungan pada pergantian tahun 1979 - 1980A .
Tahun 1979 hendak berpisah dari pada kita. Sedikit hari lagi
maka lenjaplah tahun itu dan akan kita masuk tahun barut tahun 1980»
Dl Soja di atas, satu negeri di pulau Arnbon dan djuga di beberapa
negeri lain, maka dalam bulan Desember, sebelum orang merajakan
Hari Natal dan masuk Malam Kuntji Tahun, diselenggarakan terlebih
dahulu satu pesta besar, jang dinamaï pesta "tjutji negeri", dalam
pesta mana dengan segala upatjara, para penduduk negeri bersama
bapa radja dan saniri pergi dan menudju ke tempat baileo, satu
tempat sutji dlmana pada zaman purbakala datuk-datuk kita suka
adakan pertemuan-pertemuan penting* Dan disitulah dengan ramai,
dengan diperdengarkan nijanjian-njanjian lama dan dengan diadakan
tari-tarian bersama, disertai lagi dengan sad^ian minuman "koolwater" dari satu botol jang diedarkan diantara orang banjak itu,
kintal baileo itu dibersihkan. Pembersihan baileo itu adalah satu
perbuatan symbolis sadja, satu perbuatan jang mempunjai arti jang
besar dan dalam, Dengan perbuatan symbolis ini para pengikut dalam
upat^ara "tjutji negeri" ini, seakan-akan diperingatkan, bahwa
mereka tidak boleh masuk hari-hari Raja Kedjadian dan Malam Tahun
Baru, sebelum mereka bersihkan djjuga diri-diri mereka dari pada
segala hal-hal jang tidak baik, Jang sangat menarüc perhatian
dalam upatjara "tgutji negeri" ini, ialah dua hal jang berikut,
jaitu pertama, dalam upatjara itu tiada kelihatan atau tampak
barang perbedaan atau barang perselisihan antara kaum tua dan
kaum muda, malahan kaum tualah jang suka sekali mentjahari jang
muda, dan jang mudalah turut bersuka dengan jang tua* Pendek kata,
pada upatjara tersebut tidak ada jang tua, tidak ada jang mudaf
semua sama sadja. Dan hal jang kedua jang menarik perhatian, ialah
bahwa dalam upatjara jang dilakukan di baileo itu, pada sesuatu
saat, sewaktu orang-orang hendak pulang, kembali ke negeri untuk
meneruskan segala*pesta disitu, maka semua hadirin dibungkus
dengan satu kain putih jang pandjang sekali, sebagai satu tanda

bahwa

—2—
bahwa semua mereka itu sudah betul-betul mendjadi satu dalam satu
ikatan persaudaraan ^ang kokoh dan sutji.
Dengan sengadja bèta gambarkan upatjara "tjutiji negeri" ini dalam
renungan bèta,
Pergantian tahun, kali ini, lebih berarti lagi dari pada pergantian
tahun jang sudah-sudah. Sebab dalam pergantian tahun ini kita
hendak masuk tahun 1980, dalam tahun mana kita, sebagai satu bangsa
mau memperingati lustrum ke-enam dari pada proklamasi kemerdekaan
R, M. S. kita* Tetapi baiklah sebelum kita masuk tahun baru itu,
kita sekalian, masing-masing mau memeriksa serta membersihkan diridiri kita dari segala hal-hal Jang tidak baik. Marilah kita buang
segala parasaan dengki, segala p er as aan kesombongan, segala nafsu
angkaramurka, segala nafsu memegahkan diri sendiri. Marilah kita
pula menghentikan segala perpitjahan bangsa dengan penjangkalan
diri sendiri serta dengan menghormati orang lain» Dan kalau memang
kita sekalian bersedia dibungkus dan diliputi oleh kain kandoeng
jang putih dan pandjang, maka bolehlah kita sebagai satu bangsa
dengan tidak merasa bimbang masuk tahun 1980, tahun lustrum keenam dari pada negara kita, ialah Hepublik Maluku Selatan, Moga
moga Haha Be sar Tuhan mau meneert ai dan me mb er kat i saudara-saudara
sekalian dalam hari-hari jang akan datang*
Kepada seluruh bangsa Maluku Selatan bèta, sebagai Kepala Negara
dan atae nama Pemerintah R. M. S, lengkap menjjampaikan ut^apan
Selamat merajakan Mas a Raja Ked^jadian dan Selamat masuk Malam
Kunt j i Tahun.
Capelle aan den Ussel, Desember 1979
.Manusama,
Kepala Negara.
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Eengumuman Pemerintah.».
Dalam surat kami tertanggal 14- september 1979 jang
tudjukan kepada Paduka Tuan Ketua Putjuk Pimplnan Badan Persatuan,
sudab kami njatakan, bahwa kami setudju dengan usul Kongres di
Wierden, 3upaJa untuk menjelesaikan soal Tahapary, satu pertemuan
diadakan dengan semua mereka itu o'ang adalah tersangkut langsung
dengan soal ini, Untuk mewudjudkan segala usaha inif maka sudah
kami tundjuk anggota Pemerintah kami, Paduka Tuan P.J.Tatipikalawan,
mengambil segala tindakan jang perlu* Berhasil tidaknja usaha
jang mau didjalankan itu terutama tepergantung dari pada kesediaan
orang-orang jang bersangkutan untuk menjelesaikan soal Tahapary
ini dengan d^alan pertemuan itu.
Kini dapat kami umumkan dengan segala perasaan sjukur dan terima
kasih, bahwa segala usaha itu sudah habis didjalankan dengan
mendapat hasil jang memuasfean* Pada tanggal 1 december j«l.»
maka Staf Misi Militair bersama Paduka Tuan P.J.Tatipikalawan
sudah adakan dalam hal ini pertemuan mereka untuk penghabisan
kalinja. Dalam pertemuan itu diputuskan mengeluarkan satu surat
penjataan jang ditandatangani oleh semua jang hadir, sebagai satu
bukti bahwa memang soal Tahapary sudah dibereskan* Supaja rajat
kami berketinggian dengan hal ini, maka surat penjataan Staf Misi
Militair dilampirkan pada surat pengumuman ini*
Kiranja rajat kami semua mmu terima pengumuman ini dengan gembira
dan senang bati. Dan mudah-mudahan sikap jang diperlihatkan oleh
Staf Misi Militair ini boleh djuga mendjadi tjontoh jang baik
bagi golongan-golongan lain jang masih hidup dalam suasana
perpitjahan*
Sekianlah sadja pengumuman kami jang pendek ini*
Capelle a«d.l«Tssely 12 december 1979*
irw.A.Manusama.Kepala Negara.

STAF MILITER

A.F.-.R.M.S.

L apuran:
Sesudahnja da$am pembitjaraan bersama Staf Miei Hillter ter-tgl.
1 december 1979 bertempat di- Bazasr Str. 50 dl- Ben-Haag dihadiri
djuga oleh Ft. Tn. Tatapikalawan selaku Anggota Pemexintah maka telah
diperbintjangkan, dengan minta tanggung-djawab Beleid:
1. Fefdjalanan Kol. Tahapari ke- Indonesia jang membawa banjak
kesan2, aklbat salah paham dalam badan Staf Misi Militer
sampai terbawa dalam masjarakat.
2. Salah paham dalam aengatasai persoalan ini dalam beleid
Staf Misi Militer» maka Staf Miei Militer datang pada satu
perse tudjuan bersama, bahwa:
| i , . -•; ; . i ,
I. Kedudukan Staf Militer Misi tetap sebagai seoula, hlngga
pertemuan lagi diadakan untuk menjusun formatie-baru.
II. Beleid di-ko ordinatiekan dalam segala bidang dan organisasi
untuk mengumpulkan Potentie Nasional jang sedjatih.
III. Kerdja sama jang rapih antara Pimpinan Tertinggi dan taat
dibawah Femerintah R.H. S.

Kami jakin bahwa dengan putusan2 jang tertjantum diatas ini, Pemerintah akan mendapat satu keaan jang balk tefchadap beleid Staf Miei
Militer.Tersusun s a lam Na£Mraal B&rsama:
{ M E N A - M ïï R I A i
Jang hadir:

Pt.Kol.L.Tahapax^.

Pt. C.Noya

Pt.

Pt* P.Malavau.

Pt.J.Sahanaya.

Ft. J.Tumobe
<
Pt.M.L.Valangitan.

Anggota Pemerintahi
J,F.Tatipikalawan.
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Betreft

: Verval van de RiM.S.-gedachte

Info:

3

Bjjl. :

np

20.a.'80

het volgende vernomen:
Voor de gehele afdeling I van de B.P. (inclusief Assen en
Smilde) geldt dat de RMS-gedachte in verval is geraakt.
Overal is het niet geïnteresseerd zijn in de R.M.S.
duidelijk waarneembaar.
Openlijke afwijzing is zelfs al merkbaar; bijvoorbeeld
door het niet voldoen aan de oproep voor de ƒ 100,—/aktie
t.b.v, het Lustrum en (sterker nog) het besluit van Assen,
om geen medewerking te verlenen aan de lustrumactiviteiten
c.q. voorbereiding hiervan.

4.3.1980
1^.3.1980

301A10-919260F

ACD

datum 2 ?

Jïf.
3l;ü

CO
b.

C(CFO )nr.:

d-d-:

Aan

:

Betreft

: R.M.S.-Nederland*

AP R. 1980
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Info: I

Bijl. :

26-3^1980

werd

het volgende vernomen:

T.a.v. MANUSAMA en zijn regering is te stellen dat zij vrijwel
elk gezag hebben verloren. De oorzaak hiervan is, dat MANUSAMA
tot op heden niets heeft bereikt. Men schrijft dit toe aan de
door MANUSAMA gevoerde politiek die in feite alleen gericht was
op pogingen om Nederland ertoe te brengen, de R.M.S. in de V.N.
te pouseren en derhalve te steunen. Dit is uiteraard nimmer gelukt omdat Nederland dit nimmer kon doen.
TAMAELA heeft dit al vroeg begrepen en heeft zich politiek gericht op het buitenland en altijd gesteld dat de H.M.S.-strijd
niet in Nederland gestreden moet worden.
Het is dan ook daarom dat hij een kantoor in New York opende
en later een vertegenwoordiging in Benin.
Hij heeft hiermede meer successen behaald dan MANUSAMA ooit had.
Gesteld kan worden, dat ook MANUSAMA's aanhang daarvan nu wel
doordrongen is.
Hier komt bij, dat de Molukkers in Nederland niab meer bestaan
uit ex-KNIL-mensen die lange tijd (als gevolg van de KNIL-discipline waaraan zij gewend waren) gehoorzaam waren aan de boven
hen gestelde MANUSAMA-leiding. Deze groep is thans vrijwel uitgestorven en wordt in ieder geval overvleugeld door jongeren die
hier zijn opgevoed en bij wie westerse invloeden hebben ingewerkt waardoor zij zich niet willen laten leiden door de "cadaver discipline" waardoor de ouderen zich wel hebben laten leiden.
Deze jongeren zijn gaan meedenken en handelen waardoor de kritiek op MANUSAMA ontstond en steeds grotere vormen aannam.
Dit ging samen met (hier en daar) de wens zich te willen losmaken van MANUSAMA's politiek met het doel een eigen weg te zoeken waarvan het gevolg was; het ontstaan van een aantal kleinere groepen die zich zeer duidelijk afzetten tegen MANUSAMA-ers.
Afgezien van deze groepjes valt evenwel ook te constateren dat
zelfs binnen de zgn. MANUSAMA aanhang (tot in zijn naaste omgeving toe) het MANUSAMA-beleid ernstig wordt bekritiseerd en spanningen zijn opgetreden die MANUSAMA's positie ernstig ondergraven.
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Parallel aan bovengeschetste situatie zijn de gebeurtenissen
in de Siwa Lima, na TAHAELA's overlijfen.
Bij de Siwa Lima-organisatie kan wijlen gen. TAMAELA niet
vervangen worden omdat men er van uitgaat dat de vervanger
moet worden aangewezen door het volk (in de Nolukken zelf)
middels democratische verkiezing. Dit nu, is gezien de situatie In de Molukken, vanzelfsprekend een ondoenlijke zaak.
Vandaar dat men heeft gekozen voor het voortzetten van wijlen TAMAELA's beleid; waar te nemen door de hiervoor meest
geschikte figuur, i.c. de minister van buitenlandse zaken,
mej.
. Zij is dus niet de plaatsvervanger van wijlen
TAMAELA maar slechts "zaakwaarnemer" met de functie van
Minister van buitenlandse zaken, wat zij altijd is geweest.
Zij is als zaakwaarnemer de meest geschikte persoon omdat
zij in de loop der tijd ook als naaste medewerkster van TAMAELA zoveel ervaring opdeed dat zij zich goed van haar taak
kwijt en beslist capabel is e.e.a. in goede banen te leiden.
Ter verduidelijking van het navolgende moet eerst nog vermeld dat bij het politiek beleid; wijlen TAMAELA er mn uitging dat slechts hijzelf, bijgestaan door een enkele door
hem aan te trekken persoon dit beleid moest bepalen. Zonder
inmenging dus van ministers of volksvertegenwoordiging. Mej.
is het hiermede eens.
'
(ex-Min, van Defensie) dacht hier anders over en
wilde na TAMAELA1s overlijden deze opvatting ombuigen naar
een beleid gebaseerd op een democratische besluitvorming.
Hij kreeg hiervoor onvoldoende medestanders en besloot tot
uittreden. Een aantal leden volgden zijn voorbeeld.
Intern heeft dit bij de Siwa Lima geen problemen opgeleverd.
Het feit echter dat de Siwa Lima geen president meer heeft
gaf echter wel een moeilijkheid die opgelost moet worden.
De kwestie is nl. dat Benin te kennen heeft gegeven de diplomatieke betrekkingen met Siwa Lima te moeten opschorten
voor de tijd dat Siwa Lima geen volwaardige regering (inclusief president en ballingschap) kan presenteren.
Wel is het zo, dat Benin de Siwa Lima vertegenwoordiging
blijft tolereren.
Resumerend is het volgende vast te stellen:
- MANUSAMA's positie is aan het wankelen. Hij kan die verstevigen door een eenheid te bewerkstelligen tussen MANUSAMA's aanhang en Siwa Lima, onder presidentschap van MANUSAMA.
Destijds was dit niet mogelijk omdat wijlen TAMAELA nimmer
zijn presidentschap zou opgeven.
Hu is dit mogelijk omdat immers geen Siwa Lima-president
in de weg staat.
MANTJPDTTY Toert hierover informatieve gesprekken met MANTJSAMA. Ook voor hem is zo*n samengaan van belang omdat
immers, door het wegvallen van kol. TAHAPARY, hij in aanmerking zal kunnen komen op te treden als minister van
Defensie.
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zou dan gehandhaafd blijven als minister van Buitenlandse Zaken* Vat de kwestie Benin betreft, zou deze ook zijn
opgelost omdat dan weer een president gepresenteert kan worden.
De te overwinnen moeilijkheden bij dit alles zijn:
.- MANUSAMA zal genegen moeten zijn om in de politieke strijd

zich ook te richten op socialistische/dictatoriale staten
ter verkrijging van steun.
- Ook zal hij bereid moeten zijn het te voeren beleid af te
stemmen op (mier) democratische grondslag (opvatting
). Ook
zal hiermede rekening moeten houden,
c.s. zal de Siwa Lima aanhang moeten overtuigen
van de noodzaak, MANUSAMA als president te aanvaarden.
Dit alles is niet gemakkelijk te realiseren.
Als deze moeilijkheden overwonnen worden; dan nog is alles
lang niet opgelost.
Immers, de huidige(Molukse) generatie heeft leren inzien c.q*
begrijpen dat de tot standkoming van een EMS gebouwd op de
proclamatie geen haalbare kaart is en dat ook gewelddadige
acties in Nederland hiertoe niets bijdragen.
Ook werd begrepen dat het creeeren van verzet in de Molukken
en geven van leiding hieraan tot de onmogelijkheden behoort*
Dit betekent niet dat, dus het EMS-ideaal is opgegeven. Wél
betekent het dat elke vorm van geweld (binnen het RMS-streven) van de baan is.
Het EMS-idee wordt «Éttfck in stand gehouden; in de eerste
plaats door het feit dat langzamerhand velen een vakantiebezoek in de Molukken doorbrachten en daar a.h.w. een identiteits-herkenning opdeden en zich betrokken zijn gaan voelen
met de omstandigheden waaronder men in de Molukken moet leven.
Het nu "heersende" RMS-idee onder de massa moet echter vertaald worden in "het willen bewerkstelligen van een ruimere
vrijheid/betere levensomstandigheden11 in de Molukken met
indien mogelijk, het komen tot een autonoom Molukken. En,
wat dit laatste betreft, gaan de gedachten dan uit naar het
gehele gebied Molukken en komt het typische (oude stijl RMS)
Zuid Molukken niet meer ter sprake.
In het tegenwoordig denken, gericht op meer vrijheid/autonomie, wordt beseft dat dit niet bereikt kan worden door welke
vorm van druk dan ook op de Hl-regering, door de Molukse organisaties. Wel ziet men mogelijkheden om de weg van het geleidelijk er naar toe groeien door middel van dialoog als
aanzet; in de toekomst gesteund door legaal optredende organisaties die streven naar een terugkeer tot de federatieve
staatsvorm.
Voor de huidige generatie Molukkers in Nederland betekent
het streven naar het nieuwe (vertaalde) RMS-idee gein verraad
aan principes, omdat zij incalculeren dat de RMS-proclamatie
(SOUMOKIL) het gevolg is van de door SUKAENO opgeheven
federatie.
-k-
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Als dit niet was gebeurd zou de Holukken als autonome
staat hebben bestaan binnen een Indo.-federatie.
Dat dit nieuwe streven zich wijd heeft vertakt, blijkt wel
uit het feit dat zelfs naar buiten uit verschillende in
meer of mindere mate belangrijke figuren voor deze opvatting
uitkwamen; zoals de groep jongere leiders die zich om
hebben geschaard; ds. METIABY; de S.H.H, en ook enkele in de Siwa Lima. Hierbij dient gesteld dat velen die
toch dezelfde mening zijn toegedaan nog niet de moed hebben
hier voor uit te komen.
Zij die dit wel deden; weten dat hun omgeving/aanhang er
ook zo over denkt.
Bij het openen van een dialoog kan dit vanzelfsprekend alléén maar resultaat opleveren als contacten ontstaan tussen
R.I.-regerings-niveau en de top van Holukse zijde. Dit nu
is niet mogelijk omdat de Indon. regering niet kan praten met
bijv. "president" MANUSAMA die immers niet erkend kan worden.
Omgekeerd betekent het gezichtsverlies als president MANUSAMA zou spreken met een lagere B.I.-ambtenaar.
Vandaar dat een oplossing gevonden moet worden.
De Siwa Lima is hiermede bezig en overweegt een afvaardiging
van de Siwa Lima contact te laten leggen met een H.I.-ambassadeur die geaccrediteerd is in een der Afrikaanse staten.
Dit door introductie «n een bevriend diplomaat in Benin.
De Goheba met haar Marxistische uitgangspunt zal nimmer iets
te betekenen hebben in het Moluks geheel.
Marxisme vindt bij de Holukker geen weerklank al was het
alleen maar omdat een Molukker godsdienstig is.
Haar ook heeft de Molukker een uitgesproken bezits- bewustzijn (eigen huis; eigen grond) en drang naar onafhankelijkheid in die zin; dat de Molukker zelf zijn levenswijze wil
bepalen. Druk of dwang op hem uitgeoefend, wekt verzet op.
Vrijwillig is de Molukker echter in staat veel van zich zelf
of van zijn bezit te geven.
In het tegenwoordig Molukken is dit ook waarneembaar.
Er bestaat een sluimerend verzet t.o.v, het opgelegd Javaans
bestuur. Hierbij gaat het er niet om dat onderdrukking de oorzaak is; maar veel meer het niet kunnen verkroppen dat niet
de Molukker zelf het bestuur in handen heeft.
Dat het sluimerend verzet slechts sporadisch en op kleine
schaal tot uiting komt (in de Molukken) is niet alleen toe
te schrijven aan de Indonesische militaire macht die dit
voorkomt, maar vooral aan het incasseringsvermogen, tolerantie, de Holukker eigen.
Eigenlijk komt de Molukker alleen in beweging als men zijn
bezit afneemt.
Openlijk verzet komt in de Molukken dan ook vooral voor
wanneer bijvoorbeeld de (Indon.) overheid een stuk land of
huis confipceert en dit ter beschittdng stelt van een Indon.
gezin dat werd getransmigreerd.
Aan de andere kant worden op vrijwillige basis de transmigranten gemakkelijk in de Holukse samenleving opgenomen.
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Plaplnan Badan Paraatuan
i aau aaaparingatkan tuan2 dan rajat
kabangsaan jang kaai handak aturkan barlknt ini.
12 april jang akan datang ini t lap 2 anale Maluku 6*lai^Mii
P«riagatkan( bahva pada hari itu t«lah gig** ol«h p»rl>nata&
Jang ganas itu, Pahlavan Negara klta Paduka Jaag Mul ia
Mr, Dr« Chriatiaan Souaioki,!.

kiïia

B«liau t «lab gagur oleh kar«na perbuatan jaag amat hina dan
Bucnb kita, akan t«tapi beliau tinggalkan bagi kaal 0atu k»«adjiban
untuk turut atnikul perdjuangan lal hiagga ««kali k* lak tugaa itu ««apat klta l«paakan dari pundak-pundak klta didalaa paroleh k«b*ba«an
dan ktdaulatan Tanah-Alr kita, Maluku Salatan.
Pada hari jaag tidak boleh hl lang dari kcnangan dan p«ng«tahuan kit»
itu, tuan2 dipartugaskan untuk oenaikkan "LAMBANC KEBA1ÏGSAAN" kita
'
••t«agah tiang. Laabang dinaikkan aulal dari pada aatahari t«rbit hing»
ga aatahari terb«nan. Bllarang aanga t Lanbaag Kebangaaan tlnggal bér-.
kibar pada vaktu aalaa. Hal ini harue dik*rdjakan djuga ol»h «*MU»
paaduduk dlt«apat kadiaman maslng-naaing.
' >^
Saklanlah aadja supaja tuan2 dan rajat aangatahui dan
Kaai barharap tuan2 dan rajat saganap aau aandjalankaa"tugaa lal .-^(
parti aatu "PERIHTAH KEBANGSAAN- jang djudjur tarhadap aakaliaA
anak2 Maluku Salatan diparantauan ini.
Aohlrnja kaai saapaikan hormat kaal jang pa tut dl aart ai aaJaa Tanah-'
Air jang mardaka.
"MESA-MÏÏRIA"
BADAN PEHSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN),
PÏÏSAT PIMPIVAir/PSHGüRïïS HARI AH,

Katua,

S.Matlary
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f»
SELATAN

S E H U A ff.
Mel=J.ui djalan ini,kacii Kbmite Nasional Lustrum ke VT memalumkan
kepada semua anak2 tvlaluku Selatan dimanapun sadja Ia berada bahwa:
Hari bersed;jarah,hari nasional bangsa Maluku Selatan, jang pada tahun
±ni akan aentjapai $0 tahun usianja negara Republik 'laluku Selatan
itu,akan diperingatkan, akan dirajakan set j ara besar-besaran.
Sebagai suatu baiigsa jang tetap memperdjuangkan kemerdekaan bangsa-_
nja,uaka kit a akan menjatakan dan meiabuktikan kepada dunia luar bahwa hasrat dan tjita-tjita kita,hingga saat ini tidak luntur dan tidak dapat dipatahkan oleh siapapun^aielainkan sebaliknja pihak musuh
jang selalu berusaha untuk memusnahkan perdjuangazi HI.IS itu,sudali
bimbang dan katjau,karenc: segala usaha mereka ternjata fjagal adanja,
hal ini terbukti bahwa satu clemi satu Kedutaan Besar RI jang ditundjuk uniruk neger-i Belanda niendapat tugas istimeiva untuk memusnahkan
percijuansarL üP-iSjdan apabila tidak berhasil maka pasti dia akan djatuh dan di^anti Jang lain. Dan ini adalah satu kenjataan, jahv;a didalan djangka waktu 10 taiiun,sudah berfjanti 5 oranr; Dut a Desar .-?!,
itupun karena ternjata mereka tidak sancgup patahl:an perdjuangan

Dengan alasan dan untuk maksud itu,raaka pada tancsal 17 1 1 3, 19 dan
20 april dinuka ini,dikota Den Haag akan di ad akan suatu manifestasl
politik dan kebutiajaan bangsa L'alulcu, dimana aken dipertundjukan se.^ala b.-;han-bahan dan usaha-usaha perdjuangan selaaa 30 tahun lomonjc
deïai'.iisn djuca oertund.juka "üebudajaan Laluku, 3-an{- rier.buktirian suatu
.j'ji.goa aer.gan identitasnja tersenairi, demikianpun -adat :lcn kebudajaamioa ian£ harus diliotahui , iiakui dan diharr;al.can oleh benp-sa luin.
Pada siaiig hari ai-.an dipertundjukan berpjanti- /eati n;janoian-nóanoigji
tari-tarian doji tjakalele
,djuga film üaü dia's dari
bo-:£sa dan iiopulauan .-ita. Disainping itu pada tiap2 aal^m aken turut
berniain roiubonrvan poprroep anak2 T.ialuku j'anr ter:;c-n:, ditsjiah ini,
•.neri3oi.-aev/a oada i; an -;<:: a l 19 aoril icu üjuga aican diaaakan discussi
antara r^iaerincai: iil/iS disebel-^ji satu dun e;olonf;an— rrolonran orpanisasi uas.jarakat dan geredjani disebel^h lain Jang bei-tudjuan proklamasi 25 april 1950 dan bertheiaa: "30 tahun .5! 3, dan apa jar.g harus
i

dikerdjakan sekarang".
Pada tancfal 25 april 1950,hari jang berseajarah itu akan diadakan
suatu kebaktian sjulcur di Valkenboskerk di Den H&ar nulai pad& aja
10 paei, t janc dihadiri oleh sebezgak-banjaknja 1500 orang menurut
keadaan te;.irjat,dimana sebaha{7ian besar adalah tamu-tamu luaran dar
pemerintah H.i.,. S.
Pada hari itu djuga aken diadaksn suatu dernonstrasi besar-besaran,
inulai berkuupul djaa 9»*0» dan berangkat djaa 10.00. dari I.';alieval<
(Den Haar) raenudju ke-zaal Koutrustnallen melalui Ambassade Amerik
Plein 1812 terdana I.ienteri Belanda dan Duta Besar R.I. dimana kami
akan cemberi surat protest kepada mereka.Demonstrasi ini hanja menunggu keluasan dari jang berwadjib di Den Haag,dimana persiapan
sudah teratur.sehingga kami berharap dan menantiksn sebangak-banjeü
nja bangsa Maluku mau turut mengambil bahagian f I:uslimin t Kristen f
tuaimudailelakijperempuan sampai anak-anak jang ket^il dan besar
jang sanggup berdjalan kira-kira 5 km djauhiija^arena kita patut
menjatakan dan raembuktikan kepada dunia luar bahwa bangse Maluku
Selatcji masih tetap menpertahankan hak mutlak den kehormatan bangsi
nja dan neniontut penghargaan jang sama dan penralcuan jsng sepatutn;
Puntjak perajaan 25 april itu akan dimulaikan pada dja*u 13.00«sian(
di ruangan Houtrusthallen,jang mana akan hadir dan turut berpidato
utusan-utusan dari Papua Barat,Timor-Timur (Pritelin) dan utusan
dari Republiek Atóeh.Kemunp-kinan djuga akan hadir beberapa utusanutusan dari bangsa-bangsa ketjil jarig tertindis jang merasa nasibn;
bersamaan dengan nasib bangsa kita.Semuanja ini raenoatakan bahwa bv
kan perdjuangan kemerdekaan bangsa Maluku Selatan sendiri sadjatmelainkan ternjata djuga ada beberapa bangsa di Indonesia merasa diri
nja djuga tertindis t sehingga mereka sekarang bangun menentang siper
djadjah dan kehendaki hidup merdeka dan mengatur diri sendiri.
Tn-f adalah suatu proces perkembangan baru t jang alian pasti membawa
kemadjuan-kemadjuan didalam usaha perdjuangan bangsa kita,suatu kenjataan bahwa langkah-langkah kita semula itu djitu dan benar adanj
dan dasar jaiig kita pegang itu sesungguhnja ada sangat kuat dan teguh.
Atas pengumuman dan keterangan ini,maka karni koniite Kasional Lustru
R.l.'-.S» janr ke VI raau berseru d&n mengnarepkan csri senua T.mtra dac
putri :. <ilulrj Scietcj: ^anp seci^ati diciar:.^ sad^. ScUd2rf;-ssL:iarfc oerliJ: !:alu::u S-2l:t r_r., untui: k e ?•_!&-

tnatan oen kcsed^ahteraan ansk-tóutju kern i dikenudian hari. Eiarla
hit a rolt; ucrKorban c.en berb-kti kepada maksud banrrsa d:-_n Tor.fch A
mujtanah niilik pusakc ciatuk-u&tuk kami jang tertjinta itu.3aikle.il
tinp;G&lkan dun Inpakan seeua hal-hal ,ianr hanja nsriritenfri kecied
an dan i:ebaikan,sadcrlah,?l'S itu hanja sstu daii sstu ba r ;i seiaua,
djanrran bei*pisah,djanG£i" barlawanan,djanpan tjari djalan sendiri,
QÓanc&n hanja duduk lipat tangan t aelainkaii baiklah sana-sama bang
nelav;an sipend3acijah f iüe:ubele kehorniatan dan hak banBsa,tundjuk si
kapmu janr te^as sebagai seorang pahlawan ;iang perkasa,pedjuang
sedjati t t\irunan anak-tjutju pahlawan Pattimura.
Pada achirnja f aengaii peresaan st-iukur kepada Tuhan,i;anipvoi tetap
jal;in baiiv:a usaha dan segrala urusan terhadap lustrum R:.:S jar^ ke
diouka ini,pasti harus didukung, disambut dan dibaivcu oleh semua e
nak-anak bancrsa jang sadar dan merasa dirinja tcrpanrril untuk ke
pentinf^an nusa dan ban^sanjs.
Sampai bertemu lae;i aihari dan waktu jang sudaii ditentukan itu , de
terimalah sala^ dari hormat ö^S patut,disertai salar. kebangsaan
Tanah Air icaci janc merdeka dan berdaulat;
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Indonesische herdenkingsdag 2? december.
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het volgende vernomen:
Vanuit de MANUSAHA-aanhang alsook door de regering MANUSAMA en BP
zal niet» worden ondernomen, dat gericht is tegen de viering/herdenking van de Indonesische herdenkingsdag 2? december.
Voor zover bekend bij de Staf KPK, zullen ook andere Molukse groepen niets ondernemen.
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het volgende vernomen:
Middels een brief d.d. *».2.8l heeft Ir. MANÜSAMA een select gezelschap van vooraanstaande Molukkers
uitgenodigd voor een
informele bespreking met hem en de RMS-regering op 21 febr. a.s.
in Oostgaarde.
(De brief met een vertaling daarvan zijn als bijlagen bij dit rappor
gevoegd).
De bespreking met een dertigtal gercdigden zal van 1^.00 tot 16.00
uur in de kantine gehouden worden.
Het doel is te komen tot een gedachtenwiaseling over twee zaken, t.w
een geheim projact en
functioneel/tradioHBel leiderschap.
Met het geheime project wordt bedoeld, aldus
, een samenwerking
tussen Molukkers, Timorezen en Papoea's.
Dit zal op 25 april aan het volk worden bekend gemaakt, terwijl dan
tevens persconferenties hierover zullen worden gegeven in Kew-York e
Lissabon (of Madrid).
De 25-april-herdenking zal dit jaar een ander karakter hebben en
giieel in het teken van een internationaal gebeuren komen te staan.
Voorafgaande aan de 25e, zal er op 23 en 2? april een grootse
manifestatie in Capelle worden gehouden, waarvoor ook buitenlandse
organisaties uitgenodigd worden.
Voor de organisatie van dit geheel wordt een Komité-Nasional gevormd
bestaande uit l a 2 afgevaardigden van alle organisaties binnen de
Molukse gemeenschap. De uitnodigingsbrieven zijn reeds verstuurd.
Als voorzitter van dit Kömité werd tijdens een BP-pleno-vergadering
aangewezen.
Om Te Kosten te kunnen dekken is het voorstel gedaan, dat ieder
werkend lid ƒ 50,- zal betalen.
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Vertaling van de brief van ir. MANTJSAMA dd. 4-2-1981,
gericht aan diverse vooraanstaande Molukkere in Nederland*

Met deze brief nodig ik u uit deel te nemen aan een informele bijeenkomst die door de R.M.S.-regering gehouden zal
worden op 21 februari in de woonoord Oostgaarde (Capelle
a/d IJssel).
Het doel van deze informele ontmoeting is om te beraden
en van gedachten te wisselen betreffende twee zaken:
1. Sedert medio vorig jaar zijn wij in het geheim bezig
met een project (slechts enkelen zijn er van op de
hoogte) in het belang van de vrijheidsstrijd t.b.v.
het vaderland. Aangezien wij het van zeer groot belang
achten dat de verwezenlijking van het project ook door
het gehele volk wordt gesteund en gezien de uitvoering
daarvan binnen korte tijd een aanvang zal nemen, willen
wij bij deze informele ontmoeting het e.e.a. inzake het
project aan u bekend maken*
Vanzelfsprekend zullen wij nog meer bekendheid geven aan
het project en het aan het gehele volk bekend maken
wanneer de tijd daarvoor rijp is. Het is echter raadzaam
om deze kwestie eerst in beperkte kring bekend te maken,
opdat zij zich kunnen voorbereiden op het plan dat zeer
belangrijk is.
2. Deze 2e kwestie die besproken zal worden op deze informele
bijeenkomst, betreft de vraag welke maatregelen en stappen
wij dienen te ondernemen om de strijd door te laten gaan en
er zeker van te zijn dat de strijd van ons volk ordelijk
verloopt en met resultaat. Het is zeer zeker niet de bedoeling om bij deze informele ontmoeting beslissingen te
nemen. Wij willen slechts van gedachten wisselen met de
dames/heren/mejuf femws, hun mening te horen in deze kwestie.
Opdat het wisselen van ideeën vlot zal verlopen en alle
deelnerae.'rs aan deze ontmoeting hun bijdrage kunnen leveren
in de vorm van advies, voorstel en opinie inzake deze kwestie,
verzoeken wij u allen aandacht te willen schenken aan
mijn volgende uiteenzetting:
In het staatsbestel onderscheidt met» twee soorten leiders:
n.l. de traditionele-en de functionele leider.
Het voornaamste veschil
. tassen deze soorten leiders
ligt in de basis van hun verkregen macht, m.a.w. op
welke wijze zij de macht verkregen.
ZB is bijvoorbeeld de Koning/Koningin van Nsderland een
traditionele leider, terwijl Premier van AGT een functionele
leider is in hun land.' . $eze strijd, de strijd van het
Zuidmolukse volk hier in het buitenland wordt louter door
traditionele leiders geleid. Gezien de strijdperiode en
noodsituatie waarmee wij geconfronteerd worden, is het
huidige systeem, naar mijn mening, op zijn plaats.
Maar mag dit systeem zonder mee»' gehandhaafd blijven?
Is het niet ons aller plicht om te bedenken dat met de tijd
en door ouderdom,
op MKXB den duur w.s. het aantal
traditionele leiders minder wordt. Eveneens is het raadzaam
om ons volk, dat reeds lang in Nederland verblijft, politiek
bewust te maken door naast de traditionele leiders ook
functionele leiders een taak te geven om de strijd te leiden
-2-

-2in het binnen- en buitenland.Anderzijds beseffen wij
dat het niet gemakkelijk is een nieuw systeem in Je
voeren. Wij dienen het grondig te overwegen welke
maatregelen er genomen dienen te worden m.b.t. de
taakverdeling tussen traditionele- en functionele
leiders:volksregistratie en verkiezingsreglementen.
Ik vertrouw er op dat zij die uitgenodigd zijn om deel
te nemen aan de informele ontmoeting, bereid zijn
om van tevoren zich te verdiepen in de reeds genoemde
kwesties, opdat zij hun bijdrage kunnen leveren met
suggesties die nuttig zijn.
Tot dusver deze uitnodiging en uiteenzetting.
Tot ziens op de ontmoeting in de kantine in de woonoord
Oostgaarde a.s. zaterdag 21 februari 1901, aanvang
1^.00 uur tot ca. 16.00 uur.
met deze nationale groet
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Capelle aan den IJssel, 4-2-1981.
Akkerwinde 122.

-.

••--.*,. ï*:^::-. .;•= '•L*S^5S4i^^^^:;fei|^ïï^f^^4^0; * r- r ,
^^^mi^M^^^^^Sm^mm^^m^^^A^^ ^-.*'-

Paduka

jang terhormat,

Dengan surat ini mau bèta undang Paduka
Hona untuk' tramt mengamlDil bahagian dalam satu p
informeel, da^-g Peiaerintah. R«11,S« hendak adakan pada tarLggal
2.1 Februari j. a. d» di woonoord Oostgaarde (Capelle aan. den
IJssel),
Maksud pertemuan informeel ini ialah untuk nesfoit 3" arakan
dan, bertukar fikiran bersama nengenai dua pokok ja^5 berikut»
1» Sedjak pertengahan tahun jang lalu, kami adalai ^e-ger
kan deugan diam-diam (dengan tgiina beberapa crar.^ c'^^5
tahu sad^a.) cuatu pro^akfe guna kepeatlagan psrd.;-^^.^^^
kemerdekaaa Tanah. Air*. Oleh karena kami seraca sangat
penting bilamana pelaksanaan projekt itu didukuns cleh
bangsa kita aegenap, dan oleb, karena besar keaungkinan
bahwa tidak lama lagi pelaksanaan itu akan berlaku, saka
sebagai langkah pertama, mau kani uinunkan dalas perteauan
informeel ini beberapa hal-hal dari pada projekt itu,
Sudah barang tentu projekt ini nanti, bilasana waktun.ja
sudah ada, akan diumuiokan do'uga lebih d^jelas lagi kepada
semua bangsa kita. Tetapi baiklah sekarang hal iai didahulu kepada golongan ketjil dengan caksud
supaja mereka inilah sudah dapat nenjiapkan diri untuk
rentjana óang begitu penting itu.
2, Pokok jang kedua ^ang hendak dibitd arakan dalaa pertenuan
inforiaeel nanti, ialah mengenai pertanoaan? tindakaiitindakan dan usaha-usaha monakah hjorus kaai aabil untuk
mendjamin perdjuangan bangsa kita dapat berd^alan terus
dengan teratur dan dengan semestinga, apa djusa akan djadi<
Sekali-kali bukanlah maksud kani untuk menga-bil putusanputusan óang tetap mengenai hal ini dalam pertemuan
informeel j. a. d. Kami hanja mau bert;ikar fikiran cengan
. Paduka Tuan2/Njon;ja2/Nona2 dan mendengar perasaan dan , x
pemandangan Ühian2/Ngonja2/Nona2 terhadap perkara ini.
Supaja pertukaran fikiran itu dapai berdjalan den^s^
lantjar dan semua orang jang turut mengaabil bahagiaa
dalam pertemuan informeel dapat memberi su-:bangan nereka
berupa usul, nasihat atau pemandangannga dan pikirarLüó3terhadap hal ini, maka baiklah semua disilahkar. untuk
meaperhatikan uraian jang -hendak bèta berikar. dibawah ini»

-2Dalam ilmu ketatanegaraan dibeda-bedakan dua nat^aa
^
Jaïtu pemimpin tradisioneel (traditionele Isidcr; dan pesinpin
funksioneel (functionele leider). Boda jang terpentine ectara
kedua mat jam pemimpin ini, ialah suml'tr (da??:?) kobi-.aiiaan
mereka, atau dengan kata lain: dari siapa rsereka memperoleh
kekuasaan mereka. Begitulah umpainanja rad ja Belanda r„dalah
seorang pemimpin tradisioneel, pada hal Perdana Mentor i Van
Agt adalah seorang pemimpin funksioneel dalam negara cereka.
Perdjuangan kita, perdjuangan bangsa Maluku Selatan diluar
negeri sainpai kini semata-mata dikendalikan oleh peniEpinpemimpin tradisioneel. Mengingat masa perdjuangan dan keadaan
darurat Jang kita hadapi, sistem 39x1% berlaku saapai kini,
pada pandangan bèta, sudah memang pada tempatnja..
Tetapi bolehkah sistem ini diteruskan dan dipertahankan begitu
s adJ a? Eukankah kita semua wadjib meraikirkan bahwa makin
lamar maka makin tua dan mungkin djuga aakin karang banjaknja
pemiapin-peinimpin tradisioneel kita t Djuga bagi kesadaran
politik bangsa kita jang sudah inerantau begitu laaa dinegeri
Belanda ini, ada baiknja bilamana disamping pemimpin-poniEipin
tradisioneel ada djuga peainpin-peninpin ruaktioneel clans
mendapat tugas penuh mengendaliiran perdóuaagan Z-cita keluar
dan kedalaau Pada sebelah lain kami sadar bahva tóarsc:öa kaai
mau datang pada sistem baru niemang tidak gaspaag. Saisi harus
timbang dan pikirkan masak-masak lebih dahulu, tindakan dan
usaha manakah harus kami ambil sebagai peno3dia.an ciari5 perlu«
Umpaman^ja: membuat peraturan mensenai peinbaliagiaa l-ciaaa antara
pemiapin-pemimpia tradisioneel dan pemiapin-pa-inrin -iin^rrioneel nantit oengadakaii suatu pendaftaran bangsa d-23. -5j±;u.at
satu peraturan peailihan.
Bèta saugat berharap seiaua mereka itu. jarig oLiuada_i£ unttür
turut" mengambil bahagian dalan pertemuan infomsel j.a.d.
mau meno'sdiakan diri mereka serta menikirkan Isbih dahulu
segala hal-hal jang dikemukakan diatas ini, hingga csreka
dapat menjumbangkan suggestie-suggestie jang berguna.
Sekianlah sadja dahulu surat uridangan ini dengan uraian
diatas ini» Sampai bertemu sadja di pertenman jang akan
diadakan di kantine di woonoord OOSTGAARD3 pada hari Sabtu,
tanggal 21 Februari 1981 dari pukul 1^*00 sampai kira-kira ""
pukul 16.00.
i

Teriring salam kebangsaan kita,
KÜRIA!

ir7J.A.Manusaiaa.Kepala Negara.
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Info

: Molukse stichtingen

Bijl. :

1$-fi-.198l

werd

het volgende vernomen:

Door de BP (en ook door de reg. MANUSAMA) worden de verschillende
Molukse stichtingen gezien als ongewenste instellingen omdat
deze de invloed van de B.P. onderlijnen*
De kwestie is n.l. dat de plaatselijke (Nederlandse) overheid op
het gebied van Molukse aangeïgenheden overleg pleegt met het
Stichtingsbestuur en niet met de wijkraad die een verlengstuk
is van de B.P.
Dit alles maakt, dat de Molukse gemeenschap zich op de stichting
richt en de wijkraad in feite negeert. Dit tot ongenoegen van
de B.P.
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Badan Pereatuan
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Info: VI

werd

het volgende vernomen:

In bijgaand schrijven van de B.P. (nr. 091/81/K.I.) wordt een
opgave gedaan van de Molukselwijken en het aantal stemmen dat
per wijk bij een verkiezing Tcan worden uitgebracht.
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1581936
BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
SEKERTARIAT - BAZARSTRAAT 50
Nomor

, 091/81/K.I.

Lampiran

: t i dak.

Pokok

:"Hak

2518 AK

's-GRAVENHAGE, - Tel. : (070) 45.5191

'*GRAVENHAGE, 12 oktober 1981

berauara"
Kehadapan

Jth. Tuan2 Dewan Wijk/Dewan Kamp
(Pengurus Tjabang Badan Persatuan)
dl
N E D E R L A N D

Tuan2 Pemirapin dan Rajat jang terhorraat,
Pusat Pimpinan Eadan Persatuan, berhubun* denman Tuan2 ditugaskan lag!
untuk memilih 3 anggota Pusat Pimpinan jang inasih kekurangan, maka dengan sur» t ini, kepada Tuan2 Kami kirimkan banjaknja "Hak bersuara" dari Tuan2 dan Rajat ditiap-tiap tempat, seba^ai berikut:
Assen,............... 8 suara. Lunteren
l
suara
Koudskerke,............... l suara
Boven-Smilde ......... 7 suara
Moordrecht, .......... 5 suara
Twello,
2
suara
Vaassen, .«...•*.....• 5 suara

Roden,

l

suara

Marum, ............. «« ~5 suara
Middelburg, .......... 3 suara

Deventer,
l
Wonaerveer,............... l

suara
suara

Ni j verdal ,«*«........ l suara

Groningen,....

l
l

suara
suara

l
l

suara
suara

2

suara

2
l
l
4
2

suara
suara
suara
suara
suara

l

suara

Winterswijk........
Oostgaarde, ... ....... 8 suara
Lune tten f Kamp ) ,......2 suara Marine,
Lunetten(Wijk),...... 2 suara
Breukelen,
Den-Bosch,........... 2 suara
Huizen,..
Alphen a. d. Rijn...... 3 suara
Oosterwolde,..............
Appingedan,
Breda, ............... 5 suara
Vierden, ............. 5 suara
Opheusden,
Tiel,................ 3 suara Eist............
Barneveld, . . .........2 suara Culemborg,................
Oost-Souburg,.....«.* 2 suara
Waalwijk, ............ 2 suara

Tenlo,

Heer,
3 suara
Gennep ............... 2 suara
Bemmel,
l
suara
Hatert , . . . ........... 3 suara
Slikkerveer......
l
suara
Hoogkerk,...
* l
suara
Almelo, .............. 3 suara
Krimpen a.d.Tssel,... 2 suara
Doe sburg,
l
suara
Hoogeveen,
l
suara
Tilburg, .*....«.....* l suara
Leerdam,
.*..*. l
suara
Vlissingen,.......... 2 suara
Eerbeek, ............. l suara
Demikianlah kepada Tuan2 dikirim banjaknja "stembiljet", sebanjaknja
suara jang Tuan2 berhak atasnja, Sesudah stembiljet ini diisi sebagaimana mustin ja, terus dikirim kembali ke Pusat Pimpinan, Bazarstraat 50
s'Gravenhage,
Selaku penutup,Kami utjapkan Salam dan Hormat Kami jang patut kepad&
Tuan2 dan Rajat,disertai Salam Tanah Air kita jang bebas,
MENA MURIA
A. n. BADAN PEKSATÏÏAN( RAJAT MALUKU ES TAN)
ÏSAT
PIKPINAN/PENGUPUS HARIA
i .
Ltua ,
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Byl. :

Op. 3-2-'82

werd

het volgende vernomen:

Ontvangen werden:
persbericht
Brief B.P. over
oproep van Peter TATIPIKALAWAN
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BAOAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
SEKERTARIAT - BAZARSTRAAT 50

2518 AK

VGRAVENHAGE, - Tel.: (070) 45.52.91

P E R S B E R I C H T

Ter gelegenheid van de 32ste herdenking van de souvereiniteitsoverdracht
aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, zonden wij vandaag
het volgende telegram aan minister-president Van Agt:

Aan de minister-president van het Koninkrijk der Nederlanden
Mr. A.A.M, van Agt
Binnenhof 20
2500 EA 's-Gravenhage

Excellentie,
De Badgji Persatuan wenst u gezegende Kerstdagen en een voor-uw kabinet
in alle opzichten voorspoedig 1982.
Nu de Zuidmolukkers er voor het eerst sinds ruim dertig jaren in geslaagd zijn door te dringen tot de Verenigde Naties, verwachten wij van
de Nederlandse regering passende ondersteuning, aangezien onze zaak
nog steeds niet is afgedaan»
Opdat ook ons volk eindelijk de vrede vinde, waar dezer dagen zo veel
over gesproken wordt.

'Assen, 24 december 1981
S. Metiary, voorzitter

BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
SEKERTARIAT - BAZARSTRAAT 50

Nomor

: 12J/82/K.I.

2518 AK

's^RAVENHAGE, - Tel, : (070) 45.5291

'*GRAVENHAGE,

21 Januari

1982!^

Lampiran
Pokok

^Bantuan Paringatan
32 tahun bardirinja
R.M.S.Kita».

Kahadapan
Jth. Tuan2 Dawan Wijk/Dawan Kaap
(Pangurua Tjabang Badan Paraatuan)
di
N E D E R L A N D .

Tuan2 Paaiapin dan Rajat jang terneraat,
Pusat Pimpinan Badan Paraatuan, barhubung dangan Hari Paringatan bar*
dirinja Nagara Kita 32 tahun, jang akan dirajakan pada tanggal 24 apz
Jang akan datang ini, aaka «apart! biaaa Eita baraaaa-aaaa aananggung
parongkoaannja.
Saaudah dirantjangkan parongkoaan aanganai, babarapa hal kadalaa dan
kaluar, jang taraaauk dldalam programma Paringatan ini Jang dalaa hub
ngannja dangan Melanaaia Barat dan Badan2 intarnaaional,jang aangat •
aarlukan pangaluaran jang banjak, talah ditatapkan,
tlap2 anggota raJat R.M.S. jang ada pandapatannja, dibabankan untuk i
orang manjumbangkan f 25,-(dua puluh liaa rupiah).
Saaudah Tuan2 aanariaa aurat Ini, tarua mangardJakan dia.
üntuk oontrola Jang aalajaknja, Tuan2 aaaaaukkan vang taraabut aalalv
l* Giro Badan Paraatuant roorz/penn Badan Paraatuan
33^2013
Bazaratraat 50 a'Graranhaga.
2, Manjarahkan di Houtruathallanfkapadat pt.W.Hunatarf M.D.Latupairia
H.O.Tuhuaurij, J.P.Tatipikalawan, jang ada aananti Tuan2 diaanatb«
aaaa-aaaa dengan pt2 dari Fonda Naalonal.
Tahun jang lalu, ataa djalan ini, parongkoaan jang bagitu baaar, olafc
parhatian Tuan2 audah dapat dibalandjai, aaka tahun inipun parhatian
Tuan2 dan Rajat, aangat diperlukan, aamandang kapada parkaabangannja
jang harua diusahakan dangan giatnja.
Kiranja olah uaaha Tuan2, manaabahkan aaral kapada alat2 jang «da di<3
laa lapangan pekardjaan untuk makaud ini*
Kaai aohirkan aurat Ini, dangan mangharapkan barkat Tuhan ataa aegali
uaaha Kita aadiklt daai «adikit.
Salaa dan Horaat jang patur Kaai utjapkan kahad»pan Tuan2 dan Rajat
•aaua adanja, diaertai Salaa Tanah Air Kita jang babaa,
Taabuaan»
Paaarintah R.M.S.

MBNA MÏÏRIA !
BADAN PERSATUAN (RAJAT MALtTKU SELATAN)
PUSAT PIMPINAN/PENGUHUS HARIJ

J

JL.
ifatar.

BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
SEKERTARIAT - BAZARSTRAAT 50

Nomor

2518 AK ~s-GRAVENHAGE, - Tel. : (070) 45.52.91

1W/02/K.I.

VGRAVENHAGE,

21

Januari

1982.

Lampiran
Pokok

•Komité* Peringatan
32 tahun uaianja Negara
Kita R.M.S."

Kehadapan
Jth» Tuan2 Devan WiJk/Devan Kamp
(Pengurua TJabang Badan Peraatuan)
di
N E D E R L A N D .

Tuan2 Pemimpin dan Rajat Jang terhormat,
Puaat Pimpinan Badan Peraatuan, menjuaul auratnja bertanggal 8 Januax
1982 no. 114/61/K.I. mengenal tanggal memperingati hari proklamaai k«
marde kaan Tanah Air Klta tahun inif kini Kami memalumkaa "Komité' peringataa"teraebut, Jang sudah diauaun didalam rapat pleno Badan Peraatuan beraama-aama dengan PJm.Kepala Negara» tertanggal 16 Januari 196
di kantor Bazaratraat 50 a*Gravenhage.
Komité' diauaun aebagai berikut:
l.pt. J.J.Soulaa,
2.pt. J.A. J.Manuaama - aekertaria,
3.pt. S.Lekatompeaay - Daerah II
4.pt. J.Tomatala
Daerah I
5.pt. H.M.Saya
Daerah III
6.pt. P.Thenu
Anggota
Suaunan Komitrf ini terauaun me nu rut putuaan Kongrea Wierden, jang menetapkan pt. J.J.Souiaa aelaku Ketua dan klak dltambah dangan utuaan2
dari Daerah2f dan untuk ini, Ketua2 atau vakil ketua diambil aelaku
utuaan dari Daerah 2 teraebut»
Pt.J.A.J.Manuaama dltetapkan raendjadi eekertarie, adreanJatPr.Vilhelminaatraat 60 moordrecht. tel, 01827-4793.
Pt.Thenu untuk bahagiaa "djaminan keamanan".
ini, diberl hak untuk meluaakan dirinja bila perlu, berhubung
dengan tugaanja didalam beberapa lapangan Jang tertentu.
Supaja Kita berhaail menjuaun aeauatu programma, Jang aepadan dengan
auaaana politik R.M.S* zaman ini, raaka aangat perlu bantuan Tuan2 untuk membantu Komité* didalam hal menjuaun programma termakaud.
Diantaranja, uaahakan dengan aedapat mungkin, aupaja dari tahun ke ta
hun, djuga teriatlmewa dalam tahun ini dan aeteruanja, Dunia dapat ma
lihat, bahwa dengan melalui ban Jak 2 keaukaran dan pertjobaan2f Bangaa
Haluku Selatan ta' dapat dilemahkan untuk aelalu bergiat meneruakan pa
djuangan Tanah Airnja, hingga tertjapal kerinduannja Jang indah Itu.
Berarti, bandjirilah Den-Haag dalam waktu Jang audah ditetapkan itu.
Lengkapkan Rajat tua,mudaf beaar ketjil a e dar i tempoh, aupaja aemua
teraedia pada waktunja.""
Segala aunbangan2

Vervolgblad

2.

Segala auajbangan2, jang sudah dlaediakan untuk meramalkan Hari Nasional
Kita Jang beraadjarah Ini, aegera beraambungan dengan Komité*Peringatan.
Hornatilah "Korban2 jang audah gugur untuk Perdjuangan Ini" dan njatakan
sekali lagi dengan tagaa kepada Belanda dan Indon«sia ditangah-tengah
Dunia Internaaional, bahwa apa jang Kami punjatberikan kepada Kami, dan
tetap Kamt memmtutnja, aampai Kami mendapatnja barang jang Kami berhak
keatasnja.
Achirnja Kami utjapkan Salam dan Hornat jang patut kehadapan Tuan2 dan
RaJat aemua djua, diaertal Salam Tanah Air Jang bebaa,

MENA

Tembuaant
Peaerlntah R.M.S.

MURIA !

BABAN PERSATÜAN (RAJAT MAIUKÏÏ SELATAN)
PUSAT PIMPINAN/PENGURUS HARIAN

tua,

Sakert

Oproep

Reeds 30 jaar verblijft een zeer grote groep Molukkera, noodgedwongen,in
Nederland.
Uit deze groep Molukkers waarvan de gezinshoofden voordien uitsluitend
een militaire opleiding hebben gehad, is een nieuwe generatie Molukkers
voortgekomen, waarvan velen op diverse Nederlandse onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten zijn geschoold en gevormd tot goede vakmensen van verschillende disciplines.
Eén zo'n vakgebied is de "technologie" net de zeer waardevolle opleiding
in de technische wetenschappen. Hierin zitten vele afgestudeerde Molukkers, die momenteel over heel Nederland verspreid, bij Nederlandse bedrijven, Rijks- en Gemeentediensten en zelfs bij diverse olie-concerns
in het buitenland een betrekking als ingenieur vervullen.
Deze Molukse ingenieurs zijn, voorzover afgestudeerd aan de Technische
Hogescholen van Delft, Enschede en Eindhoven, vaak aangesloten bij de
Nederlandse Vereniging van Ingenieurs, de afgestudeerden van de andere
Hogere Technische opleidingsinstituten, merendeels aangesloten bij het
"Niria", de Nederlandse Ingenieurs Vereniging.
Enige Molukse leden van bovengenoemde Ingenieursverenigingen, te weten,
ir. Peter Ririasa, ing. Nico Tatuhey (werkt in het buitenland), ing.
Karel Latuhihin en ing. Peter Tatipikalawan, hebben thans het initiatief
genomen om te komen tot de oprichting van een Molukse ingenieursvereniging met als deelgebied de Molukken.
Met deze oproep via
richten wij ons tot alle Molukse ingenieurs, zich te laten registreren,
door zich op te geven bij:
ing. P.J. Tatipikalawan
Blijvenburgstraat 65
3042 KC Rotterdam,
waarna door ons een bijeenkomst zal worden uitgeschreven, leidende tot
de oprichting van de langgekoesterde "Vereniging van Molukse ingenieurs",
ten dienste van de verheffing en het heil van de Molukken en de inbreng
van onze technische know how bij de strijd van de Molukse mens daar, om
te kunnen overleven.

ing. P.J. Tatipikalawan,

p

ACD
datum

1601501
19 APR.1982

CO

&
C( CFO)nr.:

^/V^Y

d.d.:

. _ .„„ «oïrt

b.

/

a.

Info: IV

Aan

: CFB

Betreft

: Vergadering B.P., B.P.P. en Inspraakorgaan te Oosterwolde

Bul. :

werd

het volgende vernomen:
Op 20-2-1982 vond in Oosterwolde een bijeenkomst plaats waar de
B.P., de B.P.P. en het Inspraakorgaan aan de Molukse bevolking
van Oosterwolde uiteenzetten wat ze precies deden. Deze bijeenkoms'
was de eerste in zijn soort in die plaats sinds 25 jaar, iets waarover men toch wel ontevreden was.
Aanwezig waren: van het kabinet:
van de B.P.
: ds. METIARY
van de B.P.P. :
/*.
van het Inspr.O:
Uit Hoogeveen was een drietal personen aanwezig die belangstelling
hadden voor aspecten van de renovatie van woningen.
De B.P. zette uiteen, dat ze bezig was eenheid te scheppen onder
alle pro-RMS-Molukkers, zodat één vuist gemaakt kan worden, ook
tegen de Nederlandse overheden als die een zgn. verdeel- en heer
politiek wilden volgen.
")
De B.P.P. legde uit wat het doel en de reden van het front waren.
Daarnaast vroeg de B.P.P. of er in Oosterwolde mensen waren die
lid van de organisatie wilden worden.
Het inspraakorgaan hield een betoog over de aangelegenheden welke
komen kijken bij renovatie van woningen.
riep tenslotte andermaal de Molukkers op om niet
te veel naar Indonesië" te gaan op vakantie, omdat op die wijze
de R.I. indirect financieel gesteund zou worden.

301 A10-119332F
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PROGRAMMA

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST

DD. 20 FEBRUARI 1982 TE OOSTERWOLDE.

11.00 - 12.00 uur

Ontvangst.

12.00

HidxLagetejr» voor B.P.Hoofdbestuur,

- 13.00

uur

R.M.S.-vertegenwoordiging, Inspraakorgaan en Fonds Nationaal.

13.00 - 13.15 uur

Opening + welkomswoord voorzitter
Wijkraad Oosterwolde.
Uiteenzetting situatie Oosterwolde
door sekretaris.

13.15

Voorlichting.

- 14.45

uur

14.45 - 15.00 uur

Koffie of thee.

15.00 - 16.00 uur

Vrije diskussie.

16.15 uur

Sluiting.

Namens de Wijkraad
B.P. te Oosterwolde.

ACD

1602903

datum

29 APR1982

CO

C(CFO)nr.:

0 t-j \ J-ff

d.d. :

2 9 APP„ 1982

Info: II

Aan

: CFB

Betreft

: Indonesische inlichtingenactiviteiten in Nederland.

Bijl. :

23-2-1982

werd

het volgende vernomen:
beweerde dat zonder de inspanningen van (het inlichtingenapparaat van) de Republiek Indonesië onder Molukkers in Nederland, er
al geruime tijd geen RMS-streven meer zou bestaan.
baseerde dit op het feit dat de R.I. (Rep. Indonesië) al een
heel eind gevorderd is met het tot stand brengen van één Molukse
kerk in Nederland, die pro-R.I. gezind is. Circa tien jaar geleden
zou de R.I. speciaal voor dit doel diverse predikanten naar Nederland gestuurd hebben.
antwoordde desgevraagd dat, als men Molukkers wil "omturnen"
men dan op het kerkelijk gebied moet beginnen.
noemde in dit verband de namen van ds. METIARY en ds.
Deze wonen dan weliswaar al langer in Nederland, maar
heeft
t.a,v. dit tweetal geen enkele twijfel.
Op de vraag wat ds. METIARY dan te zoeken had in zijn functie van
Voorzitter van de Badan Persatuan, antwoordde
dat vrijwel deze
gehele organisatie (BP) bestond uit pro-R.I. gezinde Molukkers.
Doel van de R.I.: De RMS-aanhang kanaliseren en controleren.
Volgens
wordt de Badan Persatuan gefinancierd door Molukse
koppelbazen. In dit verband noemde bron de naam van de bekende
sex-, gok- en koppelbaas
Voorts zou er een "lijntje" van
naar de ambassade lopen,
waarmede de cirkel rond is, aldus
, die verder geen détails
prijsgaf.
Tenslotte zei
(die het boek "De Honden van het Verraad" zegt
niet gelezen te hebben) da-j^het hem niet zou verbazen als de R.I.
achter enige gijzelingsacties had gezeten.
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Betreft:

Badan Persatuan
Bijgaand correspondentie van de Badan Pereatuan.
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BADAN PERSATUAN. (RAJAT MALUKU SELATAN)
SEKERTARIAT URUSAN UMUM

-

BAZARSTRAAT 50

1715092
Nomor

2518jM^>GRAVENHAGE,

lampiran

2

(dua)

Pokok

Salinan telegram

27 desember 1983

Tel.: (070) 45.52.91

r
Kehadapan:
Jth. tuan2 Dewan Wijk, tuan2 Tjabang
Badan Persatuan dan Pemimpin2 Rajat

dl
L Sesetempat

Tuan2 dan Ra jat jang terhormat,
Putjuk Pimpinan Badan Persatuan, bereama ini sampaikan bagi
Tuan2 dan Rajat 2 salinan telegram jang kita kirimkan kepadat
1. Sekertaris Djenderal Perserikatan Bangsa2 di New York, dan
2, Perdana Mentri Keradjaan Pelanda di Den Haag.
JDalam mana kit» memperingati mereka mengenai penjerahan kedaulatan pelbagai bangsa di Hin'lia-Belanda dulu, kepada Repu/blik
Indonesia Serikat 34 tahun jang lampau.
Sekianlah sadja untuk ketahuan Tuan2 dan Hajat atas maksud
surat ini. Terimalah salam hormat kita disertal ealam tanah
air kami.-

M E N A - M U R I A
BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
a.n. Pusat Pimpinan,

alawan/sekertaris II
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bljiage(n):

Dlstr.:

Afschr.:

Betreft: Huur kwestie Capelle:
Op donderdag 10 mei jongstleden is er een bespreking geweest
op het kantoor van de BadalEt Persatuan, waaraan werd deelgenomen
door vertegenwoordigers van de BP, het Inspraakorgaan en het
Capelse Huuraktie-comité,
Het huuraktiecomité-Oostgaarde neemt het standpunt in, dat
er ten aanzien van de woning-problematiek in de wijk zekere
garanties ingebouwd moeten worden. Het comité is niet van plan
om van dit standpunt af te wijken.
In een onderhoud van het comité met B en W-Capelle op maandag 7
mei jongstleden is gesproken over het 3 a 4 keer ophogen van de
grond in de wijk, wil er enige stabiliteit komen. (Kosten per
keer een vijf miljoen gulden.) ecente grondboringen hebben evenwel uitgewezen dat deze zaak in tien jaar nog niet goed komt.

200 A 03

ACD
datum

„
1733817
1 l» JUNI

CO
1) Zo nodig endere rubricering omgeven.

Dist r.:

b.

.

iL

~T

Afschr.:

Betreft: Huurweigeringsactie Capelle;
In verband met een gesprek tuesen de BP, het Inspraakorgaan en
vertegenwoordigers van de Molukse kerk met minister Rietkerk
van Binnenlandse Zaken over de huuractie in Capelle aan de IJssel
heeft een gesprek plaatsgevonden tuesen een delegatie van het
actiecomité onder leiding van
Deze delegatie drong er bij de BP op aan zich niet te laten
"inpakken11 door de minister, omdat Capelle zich niet zou laten
zoethouden*
Als dreigement werd daaraan toegevoegd, dat «en op k januari
(de eerste ontruiming) de jongeren nog in de hand kon houden
en dat er toen nog slechts met stokken was gewerkt, doch dat
men bij een volgende ontruiming (met automatische wapens) "pang
pang" zou doen.

Berging:
Uit Co: l733&/?_
Origineel tn;i
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ACD

1733960

datum

1 B JUN11984

CO

b.

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

d.

Bljlage(n): .

Dlatr.:
Afschr.:

Betreft: Capelse huuractie.
De Capelse huuractie lijkt naar een climax te groeien* De grote vraag
is nu wat, wie precies gaat doen, of komt het bij een eventuele ontruiming tot grote ongeregeldheden of niet. Dit allee hangt af van de
invloed welke het actiecomité
heeft, of voorwendt te hebben. Van diverse zijden wordt namelijk gesuggereerd, dat die invloed
toenemende zou zijn.
Ook van invloed is de houding van de diverse Molukse organisaties. Nog
deze week zou de B.P. zich hebben geschaard achter het standpunt van
het actiecomité. Dit schijnt echter niet geheel het geval te zijn geweest. M.a.w. heeft ds METIARY, voorzitter van de B.P., zonder deze
organisatie te raadplegen/ zijn persoonlijke mening verkondigd.
Berging:

Uit Co:

200 A 03

Rn

ACD 1786097
- 2 APR, 1915
CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

b.
Bijlage(n):

Afschr.:

Betreft:

Naar aanleiding van alle gesprekken over vermeende KNIL-rechten
en de daarmee samenhangende huisvestingsproblemen (o. m. huur)
is bij de BP het plan ontstaan om de resterende Molukse woonwijken die nog eigendom zijn van Domeinen, te bundelen.
Bij deze bundeling zal waarschijnlijk ook het laatste woonoord
Lunetten te Vught, worden betrokken.
van de bundeling is het maken van een front tegen de
Nederlandse overheid in zowel KNIL- als hulsvestingsbespfekingen.

200 A 03

ACD

1796834

datum 2 9 ME 11985
CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
DlBtr.:

/S

b.
Bijlage(n):

/

d. ^
1

Afachr:

Betreft:

MATULESSY-dag.

Bijgaand een schrijven van de BP over MATULESSY-dag op 15-5-1985.
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Menaikan Lambang
Kebangsaan pada tanggal
15 mei 1985 j.a.d.

r

n
Kehadapan
Jth. Tuan2 Pimpinan Dewan Wijk / Kamp
( Tjabanxj Badan Persatuan )
di
Seseteapat,

Tuan2 Jang terhormat,
Pusat Pimpinan Badan Persatuan, melalui surat ini, menghampiri ':1uan2,
dengan makaud untuk memperingatkan Tuan2 terhadap tugas Tuan2 rnt-n^enal
harl Kebangeaan Jang kami njatakan Belandjutnja.
Pada tanggal 15 mei 1205 J«a.d., kena hari rabu, adalah hari "Pahlawan
Pttimura". Hari ïni dengan eendirinja harus diperingati oleh bangsa
Malukui selaku satu hari Kebangsaan, oleh karena Pahlawan kita, THOMAS
MATÜLESSIA alias Pattimura, telah serahkan njawanja bagi Nuea dan
bangaa "pada waktu pertempuran melawan tindiaan-pendjadjahan.
Hari Inipun tak boleh hilang dari ingatan kita, olehnja mana, Tuan2
diperingatkan untuk menaikan Lambang Kebangsaan kita seperti biasa;
djadi jpenuh tiang»
Lambang dinaikan sesudah matahari terbit, hingga matahari terbenam.
Dilarang eangat tinggalkan Lambang Kebangsaan berkibar pada waktu
malam.
Dengan penuh kepertjajaan bahwa Tuan2 mau djalankan tugas ini selaku
satu "perintah kebangsaan", jang djudjur terhadap sekalian Putra(i)
Maluku diperantauan.
Achirnja kami utjapkan Salam Hormat kami jang patut kehadapan Tuan2
dan Rajat sekalian, disertai Salam Tanah-Air.M E N A - H U R I A
BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELA^AM)
PUSAT PIMPINAN / BESTIR HARÏAN
Ketua,
Sekertaris II,

7PTTatipikalaw4n

1807589
BADAN PERSATUAN. (RAJAT MALUKU SELATAN)
SEKER7AKIAT URUSAN UMUM

BAZARSTRAAT 50

4//Ö5/X.I.
251?_AK

l (satu)
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raei

10-c'

Te!.: (070) 45.52.91

Mengu t j apkan
banjak2
Jiaaih .

Kepada
jth. Tuan2 Pimpinan Woonwi jV/Kairip
Pe^satuan)

Berging]

dan Ra.iat Kaluku Selatan

Uit Co:

Origineel in

,

tempat kediaraan masing-masingr.

ruan2 Pemimpin2 dan Ra jat Maluku Selatan jarig kekasih,
Puaat Pimpinan Badan Persatuan, Besudah melihat, aeaudah turut se r ta dan sesudah mengalami keeukaan perajaan ïïarl Lustrum ke V! 'l k o .-nerdekaan Negara Kita Republik Maluku Selatan pada tang-gal ?:> apt-i',
iang baru lalu itu, maka atas djalan ini, karai menjatakan kesukaar.
^ami jang amat besar, karena Ko ta Ben Haag sudah dibandjiri denman
beribu-ribu djiwa jang setia dan tjinta Tanah Airnja, hal mans perajaan Hari Nasional Kita sudah dirajakan dengan gembira, dibenpa'ilengah Dunia .jang penuh dengan penindisan2 dan keked jamari2, ur. tuk
menjatakan kepada Dunia jang Bematjam ini aekali lagi , diistiraewakar,
kepada Peraerintah Belande dan Indoneaia, bahwa:
Kita tidak akan mundur selangkahpun» karena Kita jakin, jang Kita
perdjuangkan ialah semata-mata hanjalah hak2 seeuatu Bangsa untuk
menetapkan naeibnja aendiri, diantaranja Kita Bangsa Maluku SelaUi".
Derdasarkan hukum-hukua Internasional, sedang Negara2 jang kedjair
ini, adalah anggota2nja.
Segala seauatu sudah berdjalan menurut rentjana, berkat kerd ja-sarr:a
diantara Pemimpin2 dengan Rajatnja, berkat kerdja-sama diantara Kom.ité perajaan dengan Pemimpin2 sesetempat, dengan Bunji2an Penjanji^
dan Pemain2 d. 1.1. jang atas senmanja itu, atas djalan ini, kami
ut japkan:
"BERIBÜ-RIBÏÏ TEflIMAKASIH".
Atas semuanja ini, menjatakan kepada kita dengan te rang selaku
bukti, bahwa:
. Semangat perdjuangan
berapi-api ;

dari tahun ke tahun, ada tinggal teta:

?. Perhatian terhadap Hari2 Kaeional kita dari tahun ke tahun sur,>-~
guh besar;
3. Terlebih Pemuda dan Pemudi Kita, makin sehari makin njata se:n ,ngatnja jang bernjala-njala, Jang ta'd?rpat dipadamkan oleh propaganda2 musuh jang alus, manis, tetapi kedjam.
Ja, Lustrum jang ke VII sudah lalu, kita berada didalam perdjuanga:i
dalam tahun jang ke 36.
Djangan berdiam diri, djangan duduk berlipat tangan, kerahkanlah per
hatianmu Iebih2 dalam tahun ini kepada Perdjuangan Tanah Airrru ;ar.-.kau tjinta itu.

Surat B.P. nr. 47/85/K.I.
tanggal 10 mei 1985

Alat2 perdjuangan harue banjak dan bertimbun-timbun. Sediakan dirimu bila diperlukan, teristiraewa Pemuda dan Pemudit Kaum2 terpeladjar kita.
Hinta perhatian
Kepada Tuan2 Pemirapin dan Rajat, kini kami sampaikan "Surat terimakaaih" dari KepalaNegara kita untuk dieebarkan keseluruh Rajat Maluku Selatan dimana-mana sadja mereka berada.
Bantuan2 perajaanLustrum ke VII, scöudah selesai dikerdjakan, akan
dikirim kepada Tuan2 dan Rajat seluruhnja jang sudah memberikan ban
tuan2 termaksud.
ïïntuk inipun, kami ut japkan ban^akg^ terimakasih.
Sabelah lain, jang belum raemberikan bantuan ini, djangan lupa kirim
segera, aebab sungguh2 amat diperlukan.
Achirnja kami utjapkan kepada Tuan2 dan Rajat semua punja Salam dan
Horraat jang patut, disertal Salam Kebangsaan kita

M B N A

M U R I A

BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SBLATAN),
PUSAT PIMPINAN/BESTIR HARIAN,
Ketua

Sekertaris,

Munster

1807589

Wpubfique
d«* Motuques du Sud

/ C x X
/,/ /N^UxXA

RePubtic
of the South - Moluccas

Utjapan terlrna kasih.
Lustrum ke-7 dari pada Proklamasi Kemerdekaan Republik
Maluku Selatan sudah lalu.
Bèta ras a bahwa segala sesuatu jang sudah didjalankan dan dikerdjakan pada hari jang bersedjarah itu adalah sangat menjenangkan dan baik sekali. Dengan kedatangan begitu ban jak orang
ke kota Den Haag pada tanggal 25 April j. l./ diantaranja jang
terbanjak generasi rrvuda, sudah dipertundjuk lagi kepada dunia
luar betapa bes ar dan betapa sungguh hasrat kemerdekaan bangsa
kita. Pada sebelah lain dapat kami semua saksikan djuga bahwa
dalam perdjuangan kami jang memang tidak gampang ini, bukan
kami sendiri-sendiri sadja jang mau melepaskan dan memerdekakon
kami punja Tanah-Air dari pada genggaman musuh, dari pada
penindisan Indonesia, melainkan adalah djuga bangsa-bangsa
lain jang senasib dan jang seperdjuangan dengan kami. Dan dari
pada kesaksian ini kami memperoleh kesadaran bahwa kami bukan
sadja mempunjai tanggung djawab terhadap kepada Tanah-Air kami
sendiri/ melainkan djuga terhadap bangsa-bangsa lain jang sudah
bersekutu dengan kami dalam satu perdjuangan bersama.
Untuk mengatur dan mempersiapkan segala upatjara peringatan ini,
hingga segala sesuatu sudah boleh berdjalan dengan lantjar dan
teratur/ maka memang sungguh banjak benar orang jang serahkan
mereka punja tenaga dan diri. Ta' mungkin bèta sebut disini namanama semua mereka itu jang sudah berdjas a dalam hal ini. Bèta
djuga tahu bahwa mereka ini bukan serahkan mereka punja tenaga
untuk dipudji-pudji kemudian. Apa jang mereka sudah buat itulah
karena mereka sadar akan kewadjiban mereka terhadap bangsa dan
oleh karena mereka semata-mata terdorong oleh perasaan tjinta
terhadap bangsa dan Tanah-Air.
Kepada semua mereka ini: jang duduk dalam Lustrum Comité atau
dalam Put juk Pimpinan Badan Persatuan, atau jang sudah turut
mengatur keamanan dan ketertiban, atau jang menjusun dan mengurus penjebaran brochure: "Konfrontasi dengan proCes-dekolonisasi
dari bekas Hindia-Belanda", atau jang sudah serahkan tenaganja
pada lapangan lain lagi, bèta, sebagai Kepala Negara mau menjatakan beribu-ribu terima kasih atas segala usaha mereka jang
sungguh berharga itu. Dan kalau bèta ingat lagi, bahwa diantara
mereka jang sudah berdjasa itu adalah terdapat djuga banjak
orang-orang muda, jang sebenarnja waktu R. M. S. diproklameer
belum lagi akil-balig, tetapi jang sekarang sudah perlihatkan
kesanggupan mereka itu untuk mengurus perkara jang begitu besar,
maka bes ar l ah hati bèta. Dan bèta pikir patutlah kita semua
bersjukurkan Maha Besar Tuhan bahwa Ia sudah memperkenankan kami
untuk mengadakan upatjara peringatan Proklamasi Kemerdekaan R. M. S.
set j ara begini. Bèta kuntji utjapan terima kasih ini dengan
berseru: marilah kita semua tetap mempërtahankan kebenaran dengan
S et i a dan Iman.

TNA MURIA!
i r. a. A. Manus ama. -

1807589
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DEMONSTREREN OP

25 APRIL

1985 TS

DEN-HAAG .-

- «ij demonstreren, om de wereld duidelijk te maken dat het ZuidMolukse volk nog steeds achter de proklamatie van 25 april •50
staat, en dus ten nimmer zich zal laten manupuleren door Indonesië als Nederland.
f

- Wij demonstreren, cm do wereld duidelijk te maken dat de strijd
voor onafhankelijkheid nog steeds leeft, zolang Indonesië de
Molukken blijven onderdrukken.
- Wij demonstreren, om de wereld duidelijk te maken dat elke poging van Nederland om ons aan Indonesië te verkwanselen krachtig zal bestrijden.
- Wij demonstreren, om de wereld duidelijk te maken dat zolang de
R. M. S. zaak nog niet is opgelost, wij genoodzaakt zijn onze
rechten te blijven bevechten.
- Het ontbreken van een fatsoenlijk dekolonisatieproces heeft geresulteerd tot brute neokolonis&tie in de Molukken, Papua, Atjeh,
en Timor.
- Elk opstand van volken in Indonesië afzonderlijk is een duidelijke voortzetting van strijd tegen elke vorm van kolonialisme.

Deze demonstratie zal gehouden worden op 25 april 1985 te Den-Haag.
.- verzamelen op het Malieveld om 10.30 uur.
- vertrek richting Houtrusthallen om 11.30 uur.
Een petitie zal aangeboden worden aan de volgende ambassadeurs :
U. S. A. en R. I. en de Nederlandse regering.
Ook zal een persconferentie plaatsvinden om deze zaken toe te lichten.
- Lustrum Komite.
- Badan Perembukan Politik R.M.S.

-. MEïIGAPA SAMPAI KAMI BBRDEMON3TRASI PADA TGL. '^ AKÏIL :1X DEIT-HAAG .-

Kami b er demon s t ra si untuk menundjuk kepada nunia, , bahwa ban p; sa Muluku
Selatan masih bèrdiri dan mendukung proklamasi ^5-4~ l c O, dan dekalikali tidak kehendaki dirinja dipermainkan oleh beland-a, pun Indonesia,
Kami berdemonstrasi untuk menundjuk kepada dun i a, bahv/a. per-ï,j \iangan
untuk keraerdekaan -masih hidup,. selama In don e?, .la tin,.0;,^,! ri'^Dirjdis
bangsa Maluku.
- Kami berdemonstrasi Tm.1iu^..menundjiik kepada .: ••;; i , l r./nv/a tiax>2 usaha
pemerintah. Belanda^.untuk- inend^via-l- kita kfep'...'^*; • Im*oru-üi-a., 'frami akan
menentang sekera&-kerasnjavJ ' ;: .. :":,/
,".„
''•
- Kami berdemonstrasi untuk menundiuk ker.aca i h m i a , bah\va scl;ima soal
R. M. 3. belum selesai, kami terpaksa untuk tiniTgal berkrO.nhi fpyia hak 2
kita Jang sutji itu.
- Dengan tidak adanja suatu proses dekoloniaatd .icuig sopan, t o i oh mengakibatkan neokol-onisaai jarig kedjam iü--ï-lr-i:it4tt<-? -.moua— bai'at, A t j e h dati
Timor-tiraxjr.
- Tiap2 pemberontakan daripada bangsa2 di Inoionecia adalah perla'.vanan
jang njata menentang kolonialisme setjara

Demonstrasi ini, akan diadakan pada tgl. 25 april 1985 di Jen -Haag.
- Berkumpul di Malieveld pada d jam 10.30 ( setengah seblas pagi )
- Berangkat menudju Houtrusthallen pada djam 11.30.

Sebuah petisi akan diperaembahkan kepada kc dut aan 2 jong borikut :
Amerika Serikat ( U . ü . A . ) , Republik Indoneaia ( R . I . ) dan PemtrintahBelanda.
Nanti diadakan perskomperensi untuk meneran^ktui mak au d t e r s e u u i »
- Lustruiii Koiidttj
- Badan Ptrerr.bukan Politik R. M. S
J.M. J. P. t .R. S.

Informatierapport
Door rapporteur In te vullen

Door BVD In te vullen
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Betreft:

ACD 860115 088

b.

/

d. —-

Molukse won ingproblematiek (landelijk)

Op 18-11-1985 zal een Molukse delegatie van de BP vóór-overleg plegen
met een Nederlandse Regeringsdelegatie over bovengenoemde zaak.
Een en ander houdt verband met een soortgelijke bespreking op hoger niveau
op 28 november aanstaande.
De Nederlandse delegatie
Dhr. HOLTSLAG - Min. van
Dhr. MOLLEMAN - Min. van
Dhr. BOTHE
- Min. van

bestaat uit:
Algemene Zaken
Binnenlandse Zaken
W.V.C.

De BP-delegatie is als volgt samengesteld:
DIMT.
Oh*.
Dhr.
Dter.

MATULESSY;
HITIPEUW;
RISAMENAPATTY;'
LILIPALY;

phr. HITIPEUW Sr.

20QA03

•0L l

860115 088
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Perundingan Penjediaan

r

'•

-i

Kehadapan, Jang Terhormat,
Tuan2 Pemimpin Wijk / Kamp.
TuanS Pemimpin Partij2,
Tuan2 Pemimpin Organiaatie2,
dl
SESETEMPAT.

Tuan2 Pemlnpin dan Ra jat lang terhormat,
Puaat P i mp l na n Badan Peraatuan, ataa djalan ini «wmalunikan kehadapan Tuan2 dan Kajat a«kallanf bahwai Ptrundingan Panjedlaan, «ii
antara dtlogatia P«n«rintah Balanda dangan dalagatia Badan Parsatuan, akan barlaku pada tanggal 18 novambar 1985 kana har! Sanin,
nulai pada d Jan 14.00, bartampat dl Blauwe Zaal van Alg. Zaken dl
Binnenhof 20
Dalagatla Pemerlntah Balftnda* .tardirl d*rl. ?
Ft* Holtalag
Algemene Zaken.
Pt. Molleman

-

Binnenlandse Zaken.

Pt. Bothe

-

W.V.C.

Delegatie dari Badan Persatuan, terdiri darl :

Pt. I.H, MatulasBlj.
Pt» S. Hitip«uw.

Pt, R, Riaauanapatty.
Pt. J. LUlpaly.
Pt. J. Hitipauw. ar.
Parundingan Panjediaan ini, untuk nanjediakan penmdingan nanti,
diantara Pemerlntah Belanda(Mln. President, Min. Bizatda» Min.WVC)
dangan Fuaat Pimplnan Badan Paraatuan, jang audah ditatapkan dan
berlaku nanti pada tanggal 28 november 1985»
Bararti, parundingan2 ini dianggap penting» karana Kita kehendaki,
mendapat djaminan kasalamatan bagi hldup Kita dan Turun-temurung
Kita, aementara Kita ada ma o in berdlam ditanah Belanda ini eetjara

kaaeluruhannja.
Soal2 ini talah d i bit J arakan didalam Kongrea2y da lam rapat2 denpan

Partij? dan OrganlaatlaZ, dan aamuanja ada menantikan hasi!2 ,1ang

dirinduinja.

2.
Terlebih pula mengenai aurat balasan darl Pt.Minister President,
"bellauw ada hadapkan beberapa perhatian dari Pemerintah Belanda
terhadap djazah2 ex-Knil Maluku Selatan, djuga akan mendjadi titik
perundingan nantl, hal mana Kami kehendaki supaja eemua ex-Knil Kita djangan seorang ketinggalan, vin tuk dari dekat Kita bersama-sama
dudk membitjarakannja, balk tidaknja, untung dan ruginja.Kemudian
Kita mengambil putusan bersama, tjaranja bagaimana Kita bersama-sama
raenghadapi persoalan ini.

Untuk ini semuanja, Kami andjurkan supaja aeaudah Tuan2 menerima surat ini, pergilah segera b^rtenu dengan Tuan2 Madjelis Djernat dan
tuan Pendeta, supaja Doakan makaud ini, didalan Kebaktian Djernat beaok harlnja, hal mana sang at diperlukan, karena auasana perundingan
dengan pokok2 jang dihadapkan dan dirundingkan sangat berat, sedang
semua Berkat itu datang darl Atas.
Sedang telah dimaltunkan, bahva aeaudah perundingan2 ini berlaku, berhasil atau belum berhasil, klak Kongres Istimewa dan semua Partij2 dan
Organiaatie2 dlundang berhimpun, untuk diberi berketingglan, mengenai
peraoalan termakaud.
Sekali lagit Kami aangat merindukan, supaja tidak seorangpun keting- galan dalam memperdjuangkan nasib Kita beremma, itupun dari fibak Kami sendiri, tetap menghormatl tlap? Partij dan Orgnnlnatie dengan
beleidnja maaing2f hal mana kalau2 atas djalan Int, Kita ramai-ramai ~
ada melihat djalan keluar dari keaukaran2 jang banJak kali sudah diderita dan jang nanti dlderita lagi bila tidak diperhatikan, berhubung*
dengan beleid Pemerintah Tanah ini.

Klranja Tuhan mau tolong Kita didalan tiap2 usaha Kita, untuk keselamatan beribu-ribu djiwa jang ada didalam perantauan ini.
Denikianlah dahulu, malumat jang pendek ini, supaja semua dapat berketinggian, dan turut menglkuti dj«djak2 aatu berikut jang lain.
Achirnja, Kami Utjapkan Salam dan Hormat jang patut, kehadapan Tuan2
Pemimpin dan Rajat semua djua, diaertai Salam Kebangaaan Kita jang
manis itu,
MENA ! MURIA !
Tembuaan, dikirim :
kehadapan : Pemerintah R.M.S..
- Badan2 Geredja- Inspraakorgaan

BADAN PERSATÜAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
PÜSAT PIMPINAN / PENGÜRÜS HARIAN.
Sekertaris II,

/
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Ho. BTA/857/86
Huidige situatie in de Molukse gemeenschap

"datum 2 2 DEC. 1986
CO

Algemeen
—————

i ri- li ku.
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L....«J
De reeds jaren bestaande tendens onder de Molukkers om' 'hei:
welzijn een hogere prioriteit te geven dan het streven naar een vrije
republiek lijkt zich in toenemende mate door te zetten.
Hoewel onder druk van de achterban (lees: wijkraden) zijn ook steeds
meer leden van het hoofdbestuur van de Baden Persatuan deze zienswijze
gaan delen. Slechts de "president" van de RMS, Ir. MANUSAMA, blijkt te
volharden in zijn ideologische strijd, maar moet lijdzaam toezien dat
hij hierin vrijwel alleen staat.
In het kader van voornoemde sociale welzijn richt de BP zich vooral op
verbetering van de woon- en werkgelegenheid en met name voor die wijken, die vanwege hun 'oude' KMS-sympathieë'n aan de BP gelieerd zijn.
Vooral de overdracht van woningen van Domeinen naar gemeenten, c.q.
particuliere instellingen valt in slechte aarde bij de Molukkers, daar
men het gevoel heeft door het Rijk in de steek gelaten te worden.
Die wijken zijn:
- Capelle a/d IJssel, waar zich al sedert 1983 een woningprobleem afspeelt, nadat de woningen van het Rijk aan een particuliere woningfederatie zijn overgedragen.
- Moordrecht, waar zich binnenkort een dergelijke overdracht zal voordoen.
- Krimpen a/d IJssel, de Dienst beschikt niet over gegevens met betrekking tot sociale onrust in deze wijk.
- Leerdam, de situatie in Leerdam hangt nauw samen met de activiteiten
van de plaatselijke Molukse bevolking. Alhoewel deze gemeenschap nauwe banden heeft met de BP, stellen zij er toch prijs op eventuele
problemen binnen de eigen kring op te lossen.
Voor wat betreft de wijken in Gouda, Alphen en Woerden kan worden opgemerkt, dat deze voornamelijk pro-Indonesisch gericht zijn en er derhalve uit deze wijken geen problemen te verwachten zijn.
Met betrekking tot bovenstaande volgorde van prioriteiten kan nog worden opgemerkt, dat voornamelijk in Capelle a/d IJssel en Moordrecht
onder de jongeren de RMS-gedachte nieuwe voedingsbodem vindt, hetgeen
zich uit in pogingen tot oprichting van "commando-units". Vooralsnog
bevindt een en ander zich in een primair ontwikkelingsstadium.
De oudere Molukkers lijken zich tevreden te stellen met de door de regering toegezegde erkenningen met betrekking tot het KNIL.
De uitreiking van de eerste vijf erepenningen, bijgewoond door de
Koningin en de betrokken Ministers, verliep zonder commotie. Slechts
met betrekking tot de vraag wie het nog op te richten museum gaat beheren, lijken de Molukse gemoederen het"kookpunt*'te naderen.
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Badan Persatuan (B. P.)

Tijdens een plenum (plenaire bestuursvergadering) van de B.P. welke op 28 februari
1987 in Den Haag werd gehouden kwam het periodiek aftreden van het bestuur aan
de orde, aangezien de zittingsperiode 1983-1987 ten einde loopt. Van het zittende
bestuur stelt zich alleen
niet herkiesbaar.
Voorzitter Ds. S. METIARY stelt zijn herkiesbaarheid afhankelijk van een Kongresbeslissing terzake.
Het Kongres vergadert op 29 augustus 1987, de plaats van samenkomst is nog niet
vastgesteld.
Kosten van deelname zijn bepaald op ƒ 15,— p.p.
Bestuurskandidaten dienen in te stemmen met vijf voorwaarden:
1. men moet overtuigd zijn dat de komst naar Nederland in opdracht is gebeurd.
2. men dient zich tijdens het verblijf in Nederland in te zetten voor de ZuidMolukse zaak. Het verblijf dient men als tijdelijk te beschouwen.
3. Men dient voorstander te zijn van een onafhankelijk vaderland.
4. Men dient de naam van de B.P. eer aan te doen d.w.z. de éénheid te bevorderen.
5. men dient zich gelovig te stellen onder Gods leiding.
Zie ook bijgevoegde stencilbrief van de B.P. d.d. 15 maart 1987.
Voorts is een gestencild schrijven van de B.P. bijgevoegd, dat gedateerd is 30
maart 1987, waarin wordt opgeroepen op 12 april de RMS-vlag halfstok te hijsen
in verband met de herdenking van de sterfdag van mr.dr.Chr. SOUMOKIL.
Tenslotte wordt nog bijgevoegd een stencil van de B.P. d.d. 28 febr. 1987,
waarin de Herdenking van de Proclamatie van de RMS op 25 april wordt aangekondigd.
Jlet organiserend comité is als volgt samengesteld:
-"Ï.S. TETELEPTA, Lelie 27, Krimpen a/d IJssel
- Ï.A.J. MANUSAMA, Pr. Wilhelminsjtr. 60, Moordrecht
- J.F. TATIPIKALAWAN, Berk 1, Krimpen a/d IJssel.
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Pera.jaan 25 april 1987,

r
Kehadapan
Pimpirion Wijk/Kamp dan Pengurus
Tjabanp Padan Persatuan,
di
Tempat tinggal raasing?

!Tuan2 Femimpin dan ra jat jang terhormat,
run;.'.'/!; Finpinan Bp.f'an Persatuan, kiranja t«?rlambat nwwilwnkaT) kepada
ï\ian'<? dan f'aja,*-. , l.»r.tpn<r hal nRnperJ.ngn.tk3n har:! proklatnasi Tanah
Air Kit.a B. M. o . , Jarig -ïalam tahun iïïtymn, klak üip*r.'i.ïi*'<?:tk«.n dengan
ke 3n.ifftftfi di ")r»r>-Haa.«: pad.a tan^ffaJ ?') aprl" 19'"-*7, j'inft- akan öatan^r
ini.
iiekailpun deïïij.kian, hanja kami jakin Tuan2 dan Ha.iet aüa eelalu bersedia, untuk turut meraperingati Hari Kebangs&an Kit» ini <1*»ssmangat jang ta'dapat dipadamkan.
p.n Ini, maka Puaat Plmpinan, memalumkar. kep?.da Tuar.? >3?n Ra jat,
| Eejcingatan;1 ini, jang sudah terbantuk, jang f.«ï.rcJri dari
: 1, I.S. Tetelepta, Lelie 27, Krimpen a/d I-Tssel, ^1. 01807-2092C
?» J. A, .T. f-'a-muaaraa, Pr. Wilhelminastr. 60 Moordrecht.
t»l. 61^27-4793
>« J'. F, ïatipiks.lawanjBerk 1, Kr» a/d IJsseJ., tel. 01807-2057?
^i rav.l«l dari sekaran?, Konit^ Ini klak berfiü.r.Vür.r.fran langsung
'uan?. untuk mengisi programma jan f: msn.ifinttngken ha t. i banjak
pedjuang2 jang setia hingga kini dan seterusn;ja. ï'-an bila perlu
Tv.an2 sendlri dapat bersambungan langsung dengan Komit£ in.it jang- alama'
r. .j a dan telefoon sudah kami tjatatkan diat&s ini *
"f-atitulah nereka, supaja oleh kerdjasama, antara '^aan.2 dan Komité menghasilkan natu programma jang membangunkan semangat baru.
iTntuk aeltngkapkan segala sesuatu, dan peronjikosav ge^i>'.g ^Icutrusthallei
sungguh daj.ar.-i waktrj Ini, jnemakan ongkoR js.r.p ?.gai: ti"JT«rJ . ITntuk ini
"••:?t'ni telah tel'ivpkfj.n, ui tuk f 25,- ( ^".TMilvh l.i.r^. nOdfin^ bagi tiap2
AT5«cguta jang setia. ?un dengan senaruc haj:,i ke-mi TCf!?tr.vil.-.;T. pei^berian,
l«i'b:t.h dart j?.n^: sudp,h d.1 tetapkan itu.
Seperti biasa, tiapS pemberian jang <:-it«tapïc9.n» tsrterr?..^ diatas kertas,
dan dikirim at au. diaerahkan:
1. Dikirim ke giro B.F. nr. 3^6?013
t. n. v. VOORZ/PEHN. EA35AÏ P3HCATOAN
BAZARS7R. 50, J? C- '16 Aïï 'C-GRAr<"5:NHAGE

2. tiiserahkan di Houtrusthallcn, kepada
Tuan2 jang sudahternodis. untuk menerimanja.
">-Iai cengirin dan menjorahkan, diser-!.-.-.-1'. j^ndaftaro.n,
Hng1 p^rln, " jang belum termuat dlataa curat ini, kla< dieampaikan
-;;ua.n2 Iromudian.
BflTikutrvia

Berikutnja: Tanggal 25 april dalam tahun ini kena hari aabtu, sehingga
tentu ta'yarlu surat Izin, bagi murid2 sekolah dan oranft? pekerdja.
£ekali lagi, djangan lupa, dan djangan lemah, njatakftnljth kesanggiipan
eebagai seoran^ FemimpJ.n, supaja Ra,1at tli'bFingunkan dan disadarkan selalu, untuk mengerdjakan tugas2 jang aAa ter.ta.ri?h di?,t&R bahunja.
Achirnja karai utjapkan Horraat kami jang patnt kepafla tuan2 dan rajat
sekalian, disettai Salam Ketangsaan Kita je.ng manie!

M E N A - H U R I A
BADAN P55RSATUAN (.RAJAT HALTJKIT SELATA.N)
PUS AT PIWINAN/BRSÏin HARIAK

Ketua f

S. MetiaAij

Teabusan dikirim kepada : 1. Kabinet Pemerintah R.W'.S.
2. Geredja2 kita ditanah Belanda.
3. Komité* Peringatan.
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Umpiran
Ptofcpk

-

Tel. t (070) 45.52.91
!-"Pemilihan sebahagian
Anggota2 Pusat Pirapinan"

r

1
Kehadapan

- Dan tanggal berkongres.

jth. Tuan2 Dewan Wijk/Kamp

( Pengurus Tjabang Badan Persatuan )
di
SESETEHFAT

L

J

Tuan2 Pemimpin dan Rajat jang terhormat,
Pusat Pimpinan Badan Pernatuan, dalara rapat /glenonja tertanggal
23 fsbruari 19.87 di Den-Haag, diantara banjak persoalan, djuga
telah membitjarakan suatu titik jang utama, ialah: Bahwa didalam
tahun inipun, akan diadakan pemilihan, sebab sebahagian An^ROta2
Pu^at Pirapinan sudah memenuhkan tahun pekerdjaannja A tah-un.. ialah didalam tahun kerdjanja T9Q3 - 1987..
Ang^ota2 Pusat Pimpinan jang sudah memenuhkan tahun pekerdjaannja,
namaSnja kaai sebutkan dibawah ini :
de Klenckestraat 109 Assen
1. S. Metiarij
- Ketua ~
2. K. Fr. Kual

- Vk. Ketua

Prof. L. Puchaln. 17 Utrecht

3. W. Munster

- Sekertaris

Esdoornln. 52 Doesburg

4. J.?. Tatipikalawan
5. M.D. Latupeirissa
6. J.A.J, Manusama
7.. J. Mnniharapon
8. G. Ririassa

- Sekert. II Berk 1 Krimpen aan den Yssel

. I,S. Tetelepta

- Anggrcta

Repelweg 79

Vu^ht

- Anggota

Pr. VJilhelminastr. 60 Moordrecht

- Anggota.

Anemoonstr. 19

- Anggota

Spiritoao 2 Krimpen a/d Yssel

- Anggota

Lelie 27 Krimpen aan den Yssel

Bameveld

Kenurut regleraen Badan Persatuan, tiap2 anggota jang turun, djikalau ia kehendaki, dapat ditjalonkan 'pula, hal mana tidak boleh
mempengaruhi sedikitpun hak2 Rajat untuk memadjukan "tjalon2nja",
jang dianggap tjakap dan berguna, terlebih dalam masa ini.
Dari antara Anggota2 Pusat Pimpinan jang sudah memenuhi tahun pekerdjaannja, tuan M.D. Latupeirissa oleh aebab kesehatan tubuhnja
selalu terganggu, maka ia tidak bersedia diri lagi untuk ditjalonkan.
Sedang Ketua, jang ditentukan dan dipilih oleh Kongres, pun sudah
memenuhkan tahun pekerdjaannja.
Tïntuk bangku inipun, harus dengan istimewa diperhatikan oleh tuan2
Pemimpin dan Rajat, untuk bangku ini dipenuhi.
Ada banjak jang bagus2 dan tjakap, pilihlah satu dari antara jang
banjak itu, jang dianggap tjakap dan berguna, dengan taeraperhatikan
beberapa hal jang berikut :
1. Memjmpin Ra.lat

019/87/K.I.

1.
2.
3.
4.
5.

Memimpin
Memimpin
Kemimpin
Memimpin
Meraimpin

Rajat,
Rajat,
Rajat,
Rajat,
Rajat,

dengan maksud hedatangannja keaini,
jang untuk sementara ada berdiam disini,
jang ada berdjuang untuk kemerdekaan Tanah Airnja,
kearah, Persekutuan menurut Naraa Organisasi»
untuk raendapat suatu kehidupan, jang membuka
pintu Berkat Tuhan,

6. d.1.1.
Tanggal berkongresa sudah ditetapkan, ialah: tanggal 2Q auffliatus,.
tahun^l ^B^jT^Gêngan ini berarti, Tuan2 dan Ra^at meuda^iat kesempatan
1;jalon2 Ariggota2 Puéat Pirapinan, dan
TJülcüp, untuk
Ketuamu.
Tempat berkongres, belum dapat ditentukan, hal inana kemudian, sesudah kami mendapat tempat itu, akan dimalumkari kepada Tuan2 dan
Rajat, bersama-sama dengan agenda Kongres jang cementara ini ada
disediakan.
Mengenai perongkooannja, ditetapkan J Tiap2 utuaan ke Kongres ini,
dibebanfcan, cseorang F 15»- ( untuk makan dan minum dan penjewa ini
dan itu ) .
Demikianlah untuk dimalumi oleh Tuan2 dan Rajat, supaja dapat dikerdjakan landjut, untuk raendapat haail jang memuaskan.
Achirnja, Kami ut japkan Salam dan Horraat Kami jang pa tut kehadapan
Tuan2 dan Rajat sekalian, disertai Salam Kebangsaan Kami jang nanis
itu,
M E N A - M U R I A
BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAN)
PUSAT PIMPIHAN/BE3TIR HARIAK
Ketua,
Sekertaris II,

HAOAN PERÏATUANI

Terabusan :
''-

Pjm. Kepala Negara
Anggota2 Pemerintah
Inspraakorgaan
Anggota2 Werkgroepen
Badan2 Geredja kita.

<?.F. Ta-tipikala
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• Menaikan Larabang Kebangsaan setengah tiang.

Kehadapan
Jth. Tuan2 Pemimpln Wijk/Kamp dan
PentfuruB T.tibang Biidan Ferea,tuan

di
Segeteapat.

Tuan2 Jan g terhormat,
Bestir Harian Pusat Pimplnan Hadan Persatuan me la] ui surat Ini
datang menghampiri tuan2, dengan maksud untuk merap«ringn.tkan
tyan2 terhadap tugas tuan2 mengenai Hari Pahlwvan Jang hendak
karoi t.*rnngkan seperti berikut.
Fada tan^gal 12 agril J.a.d., tiap2 Putra(i) Maluku diperingatkan, bahwa pa"da hari itu (21 tahun j^ng allnm) tf!»l?»h ffii^JT oleh
perbuatan k«rt,jahatan musuh kita jang sangat ngnri 'Vj, ï'ahlawan
n«gara kitat Faduka Jang Mul i a almarhum mr. dr. Chr. SOTTMOKIT,.
Eeliau telah gugur oleh p*rbuatn.n .lang ternina dan k*»rt,jara dari
rauBuh kita, akan tatapi bellau tinggalkan bagl kita satu kpwad.jiban untuk turut memikul beban perdjuangan Inl hlngga eekali
k*lak tugas itu sempat kita lepaskan dari pundak2 kita, didalam
perolehan kebebaaan dan kedaulatan Tanah Air Kita T'A.LüKTJ PFLATAN,
':'ada tttnfrgal 12 april .j. a. d. itu, adalah suatu hari ^--.^f pe-kali2
',ak bol en htlarfï dari ingatan dan kenangan kita.
Tuan2 pada hari itu, dipertugnakan untuk m^naikkaix "L4MBANR KRBANC5SAAN" kita fj«tengah tiang, mulai dari matahari Cerbit hingga
mntahari turb^nam. Dilarang aangat Lambang Kebangeaan tinggal
borkibar pada vaktu malam. Hal ini harus dikcrdjakan djuga oleh
penduduk Maluku di tempat tinggal masing2.
Sekian eadja untuk ketahuan tuan2 pada mengerdjakannja* Harapan
kami agar'supaja tuan2 dan rajat segenap mau men dj al an kan tugae
ini seperti Batu "PERINTAH KEBANGSAAN" jang djud.1ur terhadftp se
Iralian anak2 Maluku jang me r an t au ini.
Achirnja kami eampaikan bagi tuan2 dan rajat, snlam dan hornat
kami .lang patut dan dieortai Salam T.inah-Air jang
M E H A - K Ü H I A
BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKÏÏ SELATAN)
PUSAT PIMPINAN/BESTIR HARIAN
Ketua,
Sekertaris II,

{JAPAN ftni

Tombusan kepada : Pemerintah R.M.S,
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Congres Badan Persatuan (BP)

Op zaterdag 29 augustus 1987 hield de BP een congres in de Jaarbeurs
te Utrecht,
Voor z i tteis Ds. METIARY uitte zijn tevredenheid over de grote
opkomst (ongeveer 325 aanwezigen, onder wie veel jongeren.
Het agendapunt Bestuursverkiezingen leverde het volgende resultaat
op:
- nieuwe leden van het Hoofd Bestuur:

De positie van Ds. METIARY lijkt onaangetast. Hij zal bovendien
meer tijd kunnen vrijmaken voor de BP., omdat hij zijn werk als
dominee zal neerleggen. Opvolger in zijn gemeente zal worden de
onlangs in het kamp LUNETTEN tot dominee gewijde
Voorts werd de affaire
/Libië aan de orde gesteld. Ir.
MANUSAMA heeft de zaak, zoals deze zich volgens hem heeft voorgedaan,
tot genoegen van de aanwezigen uiteengezet. Kortweg komt het erop
neer dat
de opdracht van het Kabinet terzijde heeft
geschoven en zijn eigen weg is gegaan. Als gevolg daarvan is geen
basis meer aanwezig voor samenwerking en moet tevens de Libië-optie
als een afgesloten hoofdstuk v/orden beschouwd.
Overigens waren de Libiëgangers
en
, hoewel
zij waren uitgenodigd, niet op het congres aanwezig.
Op het congres werd voorts aandacht besteed aan het zgn. "1000banenplan" van de overheid. Dit plan maakt onderdeel uit van de
overeenkomst die na jaren onderhandelen met de Minister van Binnenlandse Zaken v/e r d gesloten.
Andere onderdelen van deze overeenkomst waren o.a. de zgn. Rietkerkpenning, de Jaarlijkse uitkering van ƒ 2000,-- en toezeggingen op het
gebied van huisvesting.

200A03

Vervolgblad nr.:

i

bij operatlerapport

nr.:
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Problemen lijken thans te ontstaan bij de ten uitvoerbrenging
van het "1000-banenplan". Bij het Ministerie van Sociale Zaken zou
tot op heden nog geen bereidwilligheid zijn geconstateerd om dit
plan daadwerkelijk te realiseren. Binnen de Molukse gemeenschap, zo
bleek tijdens het BP-congres, leidt deze lakse houding van de
Nederlandse Overheid tot brede onlustgevoelens. Het latente
wantrouwen van de Molukkers jegens de overheid wordt door deze gang
van zaken in ernstige mate aangewakkerd.
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Tijdens een plenaire Bestuursvergadering van de Badan Persatuan
(B.P.) welke op 26 september 1987 werd gehouden in Den Haag,
werd een nieuwe commissie geïnstalleerd.
Deze "Commissie Politiek" is samengesteld uit de volgende leden:

De commissie is ingesteld om de Kepala Negara (= Staatshoofd)
en Het Kabinet van advies te dienen in politieke beleidszaken.
Voorts heeft de commissie een ondersteunende functie door het
geven van voorlichting over de uitgestippelde politieke koers
aan de achterban. Daarmee wordt gehoopt de Molukse gemeenschap te
bewegen tot grotere betrokkenheid bij het beïnvloeden van haar
eigen weg in de geschiedenis.
Ti jdens de vergadering raakten de gemoederen verhit bij een
buiten de orde zijnde discussie tussen Ds. METIARY en
Ds. METIARY was van
over "de affaire
in
afwijking
van
de
Kabinets
beslissing,
dat nogmaals
mening,
gesproken
zou
moeten
worden
om
te
pogen
een compromis
met
verzoening
te
bewerkstelligen.
De
woordenstrijd,
die uiten een
jk
werd
afgekapt,
maakte
duidelijk
dat
Ds.
METIARY
nog
eindeli
voorstander
is
van
contacten
met
Libië
en
van
mening
is
steeds
daarvoor de aangewezen man is.
dat
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Politieke commissie B.P. voorgesteld aan MANDSAMA

Op 20 januari 1988 werd de enkele maanden geleden geïnstalleerde
Politieke Commissie van de Badan Persatuan formeel door B.P.voorzitter Ds. METIARY aan President MANÜSAMA voorgesteld.
De commissie is als volgt samengesteld:r
voorzitter
leden
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Het Molukse kamp Lunetten in Vught

Het Bandap^Persatuan hoofdbestuur acht bemiddeling tussen het Ministerie van WVC
en de bewoners van het kamp in Vught niet op haar weg liggen.
De elkaar beconcurrerende partijen in Vught accepteren bovendien geen bemoeienis van
de BP, omdat de BP het standpunt huldigt dat de kampbewoners zullen moeten verhuizen,
zij het onder acceptabele voorwaarden.
Hoezeer echter de ontwikkelingen rond het kamp de gemoederen van de individuele
BP-(bestuurs)leden kunnen verhitten, wordt geïllustreerd door de reactie van
op de ongeregeldheden van 15 april, toen de ME werd ingezet
nadat een tweetal WVC-ambtenaren was gemolesteerd.
een aangetrouwde nicht van
, toonde zich tijdens de bestuursvergadering van 16 april hevig verontwaardigd omdat de BP niet openlijk protesteerde
tegen het overheidsoptreden.
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Betreft: Verdeeldheid in Badan Persatuan (B.P.) en binnen regering MANUSAMA

Binnen het bestuur van de B.P. blijkt onenigheid te bestaan over het bepalen
van de juiste gedragslijn met betrekking tot het Kabinet NUNUSAKU.
• Ds ~ 'METIARY zou regelmatig contact hebben met NUNUSAKÜ minister van financiën
Drs.
Verwijten dienaangaande veegt METIARY.van de tafel met de mededeling dat niemand
hem iets kan bevelen of verbieden.
Ook binnen de regering MANUSAMA bestaat, met name van de kant van
sympathie voor de aanpak van Kabinet NUNUSAKÜ,
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Congres Badan Persatuan (BP)

Op zaterdag 3 september 1988 werd in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht een BPcongres gehouden.
De opkomst liet te wensen over. Slechts ongeveer 18 woonwijken hadden vertegenwoordige
afgevaardigd. Voorts waren enkele afvaardingen aanwezig van organisaties als het
Inspraakorgaan en de Kerken.
President Ir. MANUSAMA deed verslag van de politieke ontwikkelingen in de afgelopen
periode; geen meldenswaardige bijzonderheden. Wel uitte hij zijn ongerustheid n.a.v.
berichten over arrestaties en schendingen van de mensenrechten in Indonesië.
Aan minister president LUBBERS en Minister van Buitenlandse Zaken Van Den BROEK zal
in verband met hun komende bezoek aan Indonesië een resolutie over dit onderwerp
worden toegezonden.
Ook Ds. METIARY, voorzitter van de BP, wijdde aandacht aan de aanhoudingen van
Molukkers in Indonesië.
Hij pleitte voor een "oog om oog, tand om tand politiek". MANUSAMA, onaangenaam
verrast door deze harde uitlatingen van METIARY, probeerde de bewuste berichten^relativeren. Hij stelde dat de herkomst van de informatie onduidelijk, althans oncontroleerbaar is gebleken. Uit eigen informatiebronnen in Indonesië was geen bevestiging
van de berichten verkregen. Hij zegde toe de nodige stappen te zullen ondernemen
zodra concrete bevestiging over martelingen en arrestaties zou worden ontvangen.
Andere onderwerpen die tijdens het congres werden behandeld, zoals werkgelegenheid,
huisvesting en de "eregeld"-regeling leverde geen relevante informatie op.
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b. Dapat mendjadi anggota dari Badan Persatuan ialah orang2 Maluku Selatan diluar
tanah Belanda jang menjetudjui apa jang
tertjantum pada fatsal 2.a. dari Reglement
ini.

LINGKUNGAN PEKERDJAAN:
a. Badan Persatuan melingkungi semua orang
Maluku Selatan ditanah Belanda ini jang
berpendirian sesuai dengan apa jang tertjantum pada latsal 2 dari Reglement ini;

Fatsal 3

DASAR DAN TUDJUAN:
a. Badan Persatuan berdasar hak menentukan
dan mengurus rasib sendiri bangsa Maluku
Selatan;
b, Badan Persatuan bertudjuan membela hak2
dan kepentingan2 rajat Maluku Selatan dalam arti kata jang seluas-luasnja.

Fatsal 2

NAMA ORGANISASI:
Nama organisasi rajat Maluku Selatan ditanah
Belanda jang mempunjai dasar dan tudjuan
sebagaimana tertjantum pada fatsal 2 dari Reglement ini, ialah "BADAN PERSATUAN".

Fatsal 1

C. Pimpinan se-setempat merupakan Tjabang
Badan Persatuan dan mempunjai perhubungan lansung dengan Pusat Pimpinan Badan
Persatuan.
Wakil-wakil
adalah mereka jang berdiam
D
diluar hubungan Wijk2 atau Kamp2 jang
mengurus kepentingan Badan Persatuan
dan mempunjai perhubungan lansung dengan Pusat Pimpinan.
Utusan2 Wijk, utusan2 Kamp dan Wakil2
jang termaksud pada fatsal ini, ajat D. merupai Kongres.

c. Wakil-wakil.
B. Pusat Pimpinan terdjadi dari:
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekertaris l
d. Sekertaris II
e. Bendahara
f. Anggota-anggota.

SUSUNAN:
A. Badan Persatuan tersusun dari:
a. Satu Pusat Pimpinan;
b. Pimpinan se-setempat jaini DewanS Wijk
dan Dewan2 Kamp, Pemimpin Tjabang;

Fatsa! 4

a. Menetapkan djumlah wang dasar dan wang
juran;
b. Mempertjakapkan
ha!2
pembeiandjaan
usaha-usaha jang perlu;
c. Mengambil keputusan mengenai wang2
jang dipergunakan untuk usaha-usaha termaksud pada latsal ini, ajat b., terketjualt
keputusan2 jang dianggap terlalu bertanggung-djawab, dalam ha! mana keputusan
harus diserahkan kepada Kongres;

HAK DAN KUASA:
Badan Persatuan berhak dan berkuasa:

Fatsal 6

TUGAS DAN KEWADJIBAN:
Badan Persatuan mempunjai tugas dan kewadjiban:
a. Bantu usaha2 Anggota2 Pemerintah "REPUBLIK MALUKU SELATAN" jang dianggap
penting dan perlu;
b. Mengusahakan segala apa jang dianggap
penting dan perlu guna keselamatan masjarakat Maluku Selatan;
c. Memelihara dan memperkuatkan Badan
Persatuan.

Fatsal 5

jang

termaksud

Mensjankan Dewan2 Kamp dan Dewan2
Wijk;

C. Pada rapat2 jang termaksud pada fatsal ini,
ajat A dan B dapat diundang Anggota2
Pemerintah dan orang2 jang dianggap periu
untuk hadir pada rapat2 itu.

B. Badan Persatuan mengadakan Kongres dan
Rapat Pleno Pusat Pimpinan iuar biasa
djika dianggap sangat penting.

c. Rapat se-setempat dengan Dewan dan
rajat Wijk atau Kamp. (djika perlu)

b. Rapat Pleno Pusat Pimpinan Badan Persatuan. (Sekali dalam 3 bulan)

a. Rapat Kongres (sekali setahun);

RAPAT:
A. Badan Persatuan mengadakan:

Fatsal 7

g. Mengatur pemilihan termaksud pada fatsal
8.

f.

e. Mengatur susunan dan pe'mbahagian pekerdjaan dari Pusat Pimpinan;

d. Menundjuk Wakil-wakil
pada fatsal 4, ajat c.;

Fatsal 9
Dalam hal-hal jang tidak teratur pada Reglement ini, Pusat Pjmpinan Badan Persatuan
mengambil tindakan-tindakan jang dianggap
perlu.

d. Ketua dan Anggota2 Pusat Pimpinan jang
bergiliran letakkan djabatannja, djika bersedia, dapat dipilih pula.

c. PemiNhan terdjadi sekali dalam 2 (dua)
tahun dengan pengertian, bahwa dalam
pemilihan jang pertama sesudah perobahan
ini berlaku, anggota2 jang berangka gandjil
letakkan djabatnnja dan pada pemilihan
jang berikutnja anggota-anggota jang iain;

b. Ketua Pusat Pimpinan dipilih dalam sidang
Kongres, sedang susunan Pusat Pimpinan
selandjutnja diatur oleh Pusat Pimpinan itu
sendiri;

PEMILIHAN:
a. Anggota2 Pusat Pimpinan dipilih oleh
utusan-utusan Wijk/Kamp/Tjabang dan
oleh Wakil-wakil jang termaksud pada fatsal
4 ajat c. dalam Kongres;

Fatsa! 8

8.

Fatsall O

ASSEN, 23 JUNI 1973
BADAN PERSATUAN
(RAJAT MALUKU SELATAN)
PUSAT PIMPINAN

