
To gminaz nl]
@minbuza nl]

I0 2e

]@minbuza nl] I0 2eCc 10 2e10 26

] g minDU2a nl] gminaz nl]10 2«10 2^

From

Sent

Subject RE ft lolukse herdenking
Mon 9 13 2021 3 59 24 PM

iOK2e

Mon 9 13 2021 3 59 23 PM

Received

Bestel 10 2e

We delen je inschatting dat formele deelname van RMS president of het RMS kabinet onwenselijk is Nlet de bedoellng dat zij op

gelijke voet met MP worden gezien Op persoonlijke titel staat hen inderdaad vrij

Groeten

minaz nlFrom 10 2«

Sent maandag 13 September 2021 11 09

^minbuza nl g minbuza nlTo | I0 2e 10 26

]gminaz nlCc 10 2e

Subject FW Molukse herdenking

Besef me datandere onderwerpen meer aandacht vragen maartoch graag aandachtvoor onderstaande vraag verzoek deelname

afgevaardigde van het RMS kabinet of de president aan de herdenking aankomst Molukken

Lijkt mij absoluut niet aan de orde Op persoonlijke titel natuiirlljk wel welkomI0 2a

Hoor graag hoe jullie dit zien

Groet I0 2e

Van

Verzonden maandag 13 September 2021 9 46

Aan I I0 2e |

10 26

CC 1Q 2e

Onderwerp FW Molukse herdenking

Check jij bij bz

Verzondeti met BlackBerry Work

www blackberrv com

Slminaz nLVan I0 2e

Datum vrijdag 10 sep 2021 11 04 AM

Slminaz tiL Slminaz tiL [
1@ininaz nl

10 2^

S mLnaz nl Jio if29[i

Aan 10 26 10 26

@minaz nl

5^ minaz nl

10 2e 10 2910 2e

10 26

Onderwerp RE Molukse herdenMng

Beste allemaal^

Ik heb een week verlof en zie jullie gesprek van 09 30 uur nu pas

Maandag ben ik er weer als ik nu iets kan doen bel me dan

GroeKl0 2e

Verzondeti met BlackBerry Work

wwvv^ blackberrv com

00002

Van |_
335007

I0 2e



Datum vrijdag 10 sep 2021 9 01 AM

Aan 10 2e1@minaz nl

3 mitiaz nl
glminaz nl

_

^@minaz nl [

5 minaz nl

^@minaz nl 10 2e

I0 {2e10 2e

10 26 10 2g10 2«

@minaz nlI0 2e

Onderwerp RE Molukse herdenkii^

Hier moeten we even goed over nadenken Laten we vandaag even contact hebben

I0 2e kan jij vandaag eigens een webex prikken met en ik10 2e

Groefelj^

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

@minaz nlVan

Datum donderdag 09 sep 2021 11 31 PM

S minaz nl

g minaz nl

Onderwerp RE Molukse herdenkii^

10 2e

@minaz nl

@minaz nl

I0 2e 3 mitiaz nlAan I0 |2e 10 2e

10 2 10 2e

DankCiOK^^

[l^l^doet deze herdenking dus ook evennaar hem Lijkt mij een lastig verhaal overigens

10 2e

10 2e

Ministerie van Algemene Zaken

Rijksvoorlichitingsdierist
f10K2e

10 2a giminaz nl

10 2g

00002 335007



To ^minbuza nl]10 2e

Cc lOK^e ]£6minDuza nij
From

Sent Wed 9 15 2021 1 29 14 PM

Subject RE Molukse herdenking
Received

10 2e

Wed 9 15 2021 1 29 15 PM

Dagtl0 2e

We hebben het hier in juni al even over gehad en ik heb het vanochtend nog even met de post in Jakarta besproken Dit resulteert

in onderstaande appreciatie

Excuses zouden natuurlijk een mooi gebaar zijn 10 2a

10 2a

10 2a

Deze zin komt var 10 2^^n mij zonder dat we de inhoud en toon van de speech van MP kennen Maar zoiets in ieder geval

Een paar aanvullende punten

Pas op dat MP niet gefotografeerd of gefilmd wordt met RMS vlaggen op de achtergrond Dat zou door voorstanders van

onafhankelijke Molukse staat misbruikt kunnen worden

i eel aanhangers van

een onafhankelijke Molukse staat menen dat de Nederlandse regering de Molukkers in 1951 een eigen staat heeft beloofd

en dat deze belofte vervolgens gebroken is Een dergelijke belofte is door de Nederlandse regering echter nooit gedaan

Evenmin staat de territoriale integriteit van Indonesia voor het Kabinet ter discussie Het Koninkrijk der Nederlanden

erkent de Republiek der Zuid Molukken niet

10 2^

I0 2a

10 2a

10 2a

Groeten

10 2e

®minbuza nlFrom 10 26

Sent woensdag 15 September 2021 10 00

@minbuza nlTo 10 2e

g minbuza nlCc 10 2e

Subject FW Molukse herdenking

Kun jij vast kijken adviseren

S minaz nlFrom

Sent woensdag 15 September 2021 09 53

10 2e

@minbuza nlTo 10 {2e

Subject Molukse herdenking

Beste i0 2e

We hadden eerder contact de geplande herdenking van de aankomst van de Molukkers in NL op 7 oktober aanstaande MP is

voornemens daar te spreken Vrijdag a s zal hij kort mondeling in de MR aan de orde stellen wat hij ongeveer wil gaan zeggen Dat

Wilde ik jullie bij dezen vast vooraankondigen

00003 335008



In de kern gaat het om de ontvangst van de eerste generatie in NL met als bijzonderheid onder meer het verlies van hun positie als

militair Een belangrijke notie daarover staat al in een passage uit een regeringsnota over de Molukkers uit 1977 die ik als

achtergrond hieronder voeg

Evennvn is de rechtmatigheid van het hun in Nederland aangezegde ontslag uit de Landmacht aan twijfel

onderhevig Ditneemt niet weg dat er gerede twijfel kan bfijven of het sociaal psychologisch verantwoord was

de door de gebeurtenissen in Indonesie toch al gedesorienteerde Molukse militairen onmiddellijk na aankomst in

de voor hen vreemde omgeving hun status te ontnemen De daardoor geschapen leegte heeft zich later

gewroken De ruim zesentwintig jaar geleden genomen beslissingen zljn echter nu niet meer te corrigeren Op de

Molukse militairen heeft het ontslag uit de militaire dienst dat zij wellicht tegen beter weten in niet meteen

verwachtten grote indruk gemaakt Zij voelden zich op ruwe wijze door de Nederlandse overheid aan de kant

geschoven In een staat van totale afhankelijkheid gebracht zonder de status waaraan zij tegenover hun

omgeving hun zelfrespect ontleenden richtten hun wrok en frustraties zich tegen het Nederlandse bestuur

nota over de problematiek van de Molukse minderheid in Nederland TK1977 1978 14915 nrs 1 2 p 21

Met vriendelijke greet

10 2e

Kabinet Minister President

Ministerie van Algemene Zaken

Binnenhofl9 | 2513 AA | Den Haag
Postbus 20001 I 2500 EA | Den Haag

10 2e

giminaz nl

00003 335008



To 10 2» @minbuza nl] I0 2e @minbuza nl] iD 2e

^minpuza nl]10 2e

From

Sent

Subject RE Molukse herdenking
Received

I0 2e

Mon 9 13 2021 10 39 37 AM

Mon 9 13 2021 10 39 38 AM

Lijkt mij ook een no go dat president RMS Rutte zou ontmoeten juist om niet die gelijkwaardigheid te hebben waar hieronder aan

gerefereerd wordt Bij ok vanQo {2^al ik I0 2e antwoorden

S minbuza nlFrom

Sent maandag 13 September 2021 11 36

10 2d

l@minbuza nl [S minbuza nlTor 10 2e10 2e

5 minbuza nlI0 {2e

Subject FW Molukse herdenking

I0 2e

Ref onderstaand lijkt me een goede middenweg Bens If so kun jij I0 2e antwoordenf 0 2«l Blj ons is het nu crunchtime {en

datweet 10 2e ook

Groet

t®

Reeds openbaar blnnen verzoek

00004 335009
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