
Aan ZJ]ae Xxeellentie 4»
Miniater*Preaidant
Plein 1813* ao k

CX

10 februari 1976
B«>oti«s uit Zuid-
«elnka» kringen

«og* ik U«*r £xo«ll«nti* «en rapport aanbieden o.a. behelsende
enige reactiea uit 2uid»oluk»e kringen op het gesprek van 1? januari
1976 tussen de Regering en «en Zuidnolukae delegatie, naar de inhoud
waarvan ik *4j verwüning veroorloof*

Het Hoofd van de Dieast

dra A« Kuipers



VERZENDLIJST

Ho i

Betreft: Reacties uit Zuid-
molukse kringen

Datum J 10.2.1976

V J

1. Minister-President

2. Minister van Binnenlandse Zaken

5. Minister van Buitenlandse Zaken
»

4« Minister van Justitie

5. Directeur-Generaal 0.0. en V.

6. Directeur-Generaal van Politie

7. Chef Directie Afrika en Midden Oosten

8. Chef der Directie Oosten



Bijlace bij brief nr 1261*664 ex. nr: CO

ZUIDMOLÜKSS NOTITIES

1. BEZOBK VAN ÏÏANÜSAMA AAN SENEGAL.

Voorafgaande aan het gesprek met de Nederlandse Regering

op l? januari 19?6, heeft Ir. J. MANUSAMA. een kort. bezoek

gebracht aan Senegal, om via dit land steun te verkrijgen

voor de internationale erkenning van een R.H.S.

De Regering van Senegal zou Ir. J. HANUSAMA hebben toe-

gezegd de S.M.S.-gedachte te zullen steunen indien e.e.a.

bij de Verenigde Naties aanhangig is genaakt; daarna

zullen zij bij andere Afrikaanse landen erop aandringen

het voorbeeld van Senegal te volgen.

NOOT; Kennelijk voelt Senegal zich niet geroepen de eerste

stap te zetten.

Het contact met Senegal is tot stand begracht -door de

"vice-president" van de "Republiek Westpapoea", H. WOMSIWOR,

die in Dakar een vertegenwoordiging heeft.

In tegenstelling tot de "Republiek Westpapoea" is het de

R.M.S. nog niet gelukt in Dakar een vertegenwoordiging te

openen.

2. REACTIES OP HET OVERLEG MET DB REGERING.

In een eerste reactie op het gesprek met de Nederlandse

Regering op l? januari 19?6 lieten de Zuidmolukse leiders

zich tegenover de pers tamelijk optimistisch uit over het

bereikte resultaat.

Inmiddels is echter uit verschillende bronnen bekend ge-

worden dat de Zuidmolukkers intern minder enthousiast zijn

over het resultaat.
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Het hoofdbestuur van de Badan Persatuan is van mening dat

de instelling van een commissie overbodig is, omdat de

Molukkers reeds 25 jaar in Nederland verblijven en de

Nederlandse Regering zo langzamerhand wel op de hoogte

moet zijn van hun problemen. Het hoofdbestuur is bevreesd

dat met de instelling van de commissie de problemen van de

Zuidraolukkers weer op de lange baan zullen worden geschoven,

Ook afgevaardigden van Pemuda Masjarakat, de jongerenorgani-

satie, konden geen enthousiasme opbrengen voor het bereikte

resultaat en lieten weten de werkzaamheden van de commissie

nauwlettend te zullen volgen.

Een ander facet dat bij de Zuidmolukkers in minder goede

aarde viel, is dat onmiddellijk na het gesprek de minister

van Buitenlandse Zaken contact gezocht zou hebben met de

Indonesische Ambassadeur om hem over de inhoud van het ge-

sprek te informeren. Hierbij zcm de minister hebben toege-

zegd niet van het eerder genomen standpunt t.a.v. de R.M.S.

te zullen afwijken.

De Zuidmolukkers vrezen dat Nederland onder één hoedje

speelt met Indonesië.

De mogelijkheid kan niet worden uitgesloten dat de waarneem-

bare tekenen van teleurstelling, vooral bij de jongeren,

zullen kunnen leiden tot een actie, zowel tegen de Neder-

landse- als Indonesische objecten.

Een aantal jongeren liet zich reeds in deze zin uit.




