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'13 Jó
stuk bestaat uit 6 blz.

Ex.No. : 2

MOLUKSE NOTITIES

I. Reacties en activiteiten rond de Molukkennota

1.1 . Algemeen

In de afgelopen week is de nota van de Nederlandse rege-

ring over de problematiek van de Molukse minderheid in

Nederland binnen deze Molukse samenleving onderwerp ge-

weest van diepgaande studie en intern beraad. Afgezien

van enkele voorlopige indrukken zijn er nog nauwelijks re-

acties gegeven door de officiële Molukse organen die echter

op korte termyn met hun standpunten zullen komen.

II» Eerste critische geluiden over de Molukkennota

II. 1. - Kort nadat de Molukkennota op 26 januari 1978 door de

minister van Binnenlandse Zaken openbaar was gemaakt,

werden enkele voorlopige reacties vernomen. Het betrof

hier onder meer de indrukken van de heren

respectievelijk vice-voorzitter van de Cie. KöBBEN en

hoofdbestuurslid van de Badan Persatuan. Beiden onthiel-

den zich van critiek op het inhoudelijke van de nota en

beperkten zich tot critische opmerkingen over de proce-

dure volgens welke de nota tot stand was gekomen -"4̂

en de mening, dat de nota aan duidelijkheid niets te wensen

overliet

II. 2. ~ Een tweede categorie waarvan enige reacties werden ver-

nomen betrof de groep zogenaamde "semi-intellectuelen".

Vernomen werd, dat enkele van tot deze groep behorende

Kolukkers als mening gaven, dat de Molukkennota in feite

geen nieuws bevat 'dan dat nu "zwart op wit" is neergelegd

het beleid dat al ?.7 jaar lang door de Nederlandse rege-

ring wordt gevolgd. Wel is men daarby van mening, dat

do - goede - sociale en maatschappelijke voorzieningen
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in relatie tot de negatieve politieke aspecten over-

komen als "pleister op de wonde".

II.-3- ~ Een derde categorie waarvan enige reactie werd ontvangen

is de groep van radicalen uit de noordelijke bolwerken

van Assen en Bovensmilde, waar de Molukkennota bepaald

nietgunstig is ontvangen. .

!̂*r (bekend van zijn deelname in augustus 19?6 aan

een P.F.L.P.-trainingskamp in Yemen - fel tegenstander

van de oriëntatiereizen) zou hebben uitgelaten, dat deze

nota de Molukkers het motief in handen heeft gegeven

voor nieuwe gewelddadige acties (sic!).

NOOT: In het bijzonder voor de radicale jonge Molukkers in

de "terreurwijken" van Assen en Bovensmilde geldt,

dat zij én door het negatief uitvallen van de

Molukkennota én door het feit, dat hun eigen leiders

met de "vijand" in contact treden (oriëntatiereis

c.s.) in grote verwarring verkeren.

II.k. Voor het overige werd in bredere Molukse kring critiek

geuit aan het adres van de Nederlandse regering vanwege het

feit, dat de regering met het openbaarmaken van de Molukken-

nota niet had gewacht op het resultaat van het historisch

onderzoek gepleegd-door de Commissie KöBBEN»

Nu dit niet Is gebeurd heeft men in.Molukse kringen uit-

gelaten, dat het historisch overzicht, zoals dat is neer-

gelegd in de Molukkennota, in ieder geval getoetst dient

te worden aan de resultaten van het rapport van de Commissie

KöBBEN.

Een tweede grief die gehoord werd, betrof het feit, dat

uit berichten in de pers was gebleken, dat de Indonesische

ambassade van tevoren over de inhoud van de Molukkennota



op de hoogte was gebracht. i-x'|/ zou hierover
JL?

hebben uitgelaten, dat mocht het inderdaad zo zijn, dat de

Indonesische ambassade voor de publicatiedatum op de hoogte

zou zijn gebracht over de inhoud van de Molukkennota hij

hiertegen zou protesteren.

III. 1. Tegennota van het "kabineij
....r.~- B̂ W*̂ ^̂ . • - _̂--̂ *-̂ *' ' *

X̂H *is voornemens pp donderdag 9 februari 19?8

te circa 16.30 uur in de Molukse woonwijk "Oostgaarde"

te Capelle a/d IJssel een persconferentie te beleggen

tijdens welke hij zijn "tegennota11 aan de pers bekend wil

maken.

NOOT; Vernomen werd, dat de tegennota circa 55 bladzijden

zal bevatten en dat er 2000 exemplaren gedrukt sul-

len worden. Vóór de persconferentie zullen de Neder-

landse regering, de Tweede Kamer en de pers hiervan

reeds een aantal exemplaren ontvangen.

III. 2. Over de tegennota, die tot stand is gekomen tijdens beraad

van zijn "kabinet" op zondag 29 januari 1978, werden de

volgende kernpunten bekend:

a* Ket "kabinet" van* . "'"IT̂. |acht het standpunt van
de Nederlandse regering ten opzichte van de S.H.S.-
proclamatie, die niet door de Nederlandse regering
wordt erkend, als onjuist en ongehoord;

b. Met betrekking tot het zelfbeschikkingsrecht, dat door
de Nederlandse regering niet wordt erkend, wijst het

-. "kabinet" erop, dat zij dat standpunt ongegrond en
onjuist acht;

c. Het "kabinet" protesteert tegen de oriëntatiereizen
naar Indonesië die worden georganiseerd door de
Nederlandse regering;

d. Ook met de overige in de Molukkennota genoemde punten
verklaart het "kabinet" het niet eens te zijn.

-.1 voorzitter van de Badan Persatuan, over de

tegennota geïnformeerd door • verklaarde, dat^({
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hij het volledig met de strekking van de tegennota eens
9& J^^™" ^"'

is. Tegenover*! /ft*- gaf -^fT ' voorts nog
*̂ *̂  Ât*--•••"•»-""•

als eindconclusie, dat aan geen der in de Molukkennota

genoemde onderwerpen medewerking moet worden verleend.

IV.1. Activiteiten van de Badan Persatuan

Op donderdag, 2 februari 19?8 heeft het hoofdbestuur van

de Badan Persatuan vergaderd over de Molukkennota. Over

de inhoud van deze vergadering is het volgende bekend

geworden.

^XM * hoofdbestuurslid van de Badan Persatuan, tevens

voorzitter van het Molukse Inspraakorgaan bracht het stand-

punt van het Inspraakorgaan over de Molukkennota naar voren.

Dat hield in, dat het Inspraakorgaan teleurgesteld is over

de nota die naar haar mening geen nieuws biedt. Hoewel

sprake is van een groot aantal maatregelen met betrekking

tot het behoud van de eigen identiteit, vindt het Inspraak-

orgaan de Molukkennota toch gesteld in de sfeer van "aan-

passen".

De Badan Persatuan is het met de stellingname van het

Inspraakorgaan volledig eens en acht de ontkenning vam

de rechtmatigheid van het zelfbeschikkingsrecht volkomen

misplaatst.

IV.2. Tydens de vergadering kwam de Badan Persatuan vervolgens

tot de volgende standpunten:

a. Er zal naar gestreefd moeten worden om met een gezamen-

lijke Molukse tegennota te komen.

b. Hiertoe zal een brochure moeten worden samengesteld

waarin de volgende paragrafen zullen worden opgenomen:

- Er zal een reactie gevraagd worden aan de Bond van
ex-KNIL militairen.

- Het Inspraakorgaan is ingesteld op basis van een be-
schikking in afwachting van de werkelijke regeling op
grond van artikel $7 van de grondwet. In de Molukkcn-
nota doet de heer WIEGEL voorkomen, alsof de
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Nederlandse regering een regeling aanbiedt op grond
van dit artikel. De Badan Persatuan nu wenst een
duidelijke uitspraak, dat de Nederlandse regering
zich vergist heeft en dat het de Molukkers zijn
geweest die een en ander gevraagd hebben. Bovendien
wil men, dat de betreffende regeling nu gehonoreerd
zal worden op basis van de Molukkennota.

- Het politieke standpunt zal worden verdedigd aan de
hand van:

1. Zeven rechtelijke uitspraken. *1)

2. Het citaat van de voormalige minister van
Buitenlandse Zaken, de heer LUNS. *2)

3. De uitleg van een aantal prominente Nederlandse
juristen voor wat betreft artikel 2 van de Ronde
Tafel Conferentie. *3)

c. Het Inspraakorgaan zal vervolgens op 8 februari 19?8

bijeenkomen voor een nadere bestudering.

d. De definitieve brochure zal vervolgens verspreid worden

onder onder meer:

- de Molukse jongerenorganisatie - Pemuda Masjarakat,
- het Moluks Politiek Forum - Perumbuk Politiek,
- de eenheidsorganisatie van Molukse jongeren -
Susunan Pusat Pemuda,

- de hoofden van de drie Molukse districten in
Nederland - de dearah-hoofden.

e. Tenslotte zal de Badan Persatuan aan

verzoeken een commissie samen te stellen die uiterlijk

op 18 februari met vertegenwoordigers van alle Molukse

groeperingen bijeen dient te komen om een gezamenlijke

tegennota te formuleren.
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M) Naar aangenomen wordt doelt de Badan Persatuan
hier onder meer op uitspraken van de Arrondisse-
mentsrechtbank (2 november 1950) en het Gerechts-
hof (8 februari 1951) van Amsterdam, die de
proclamatie van de R.M.S. rechtmatig verklaarden.

'2) Op 28 november 1956 hield de heer LUNS een rede
voor de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties. In een aan de pers verstrekte tekst van
zijn rede - check upon delivery - stond opgenomen
de door de heer LUNS niet uitgesproken zinsnede,
"dat Indonesië het zelfbeschikkingsrecht van de
Kolukkers gewapenderhand heeft onderdrukt".

*3) In de Molukkennota opgenomen op blz. 75«

februari 19?8


