Overleg Molukkers en minister Lodewijk Asscher, namens de Nederlandse regering

Ter inleiding
De aanloop om met de Nederlandse regering in overleg te treden begint op 19 november
2014 als het rapport over de Punt door de minister van V&J wordt gepresenteerd. Deze
presentatie van het rapport wordt door verschillende vertegenwoordigers uit de Molukse
gemeenschap bijgewoond. Gezien conclusies van het rapport door de Molukse aanwezigen
niet voldoende worden bevonden zullen vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap,
via de Tweede Kamer, aandringen tot nader onderzoek.
Op 16 april 2015 is er in het parlement een overleg geweest tussen de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) met minister G.A. (Ard) van der Steur van V&J en
minister Hennis-Plasschaert van Defensie. Diverse politici zijn van mening dat na 38 jaar het
boek over deze moeizame en slepende geschiedenis eindelijk naar behoren gesloten zal
moeten worden. Maar eerst moet dit gevoelige dossier open besproken worden en dienen
door dit kabinet de nodige stappen worden ondernomen. En ook zullen diverse geledingen
binnen de Molukse samenleving een representatief en voor alle partijen acceptabele
platform in het leven moeten roepen.
Op 8 juli 2015 vindt er een derde bijeenkomst plaats op het departement van V&J. Het is een
informele bijeenkomst in het kader van de beëindiging van de gijzeling op 11 juni 1977 bij de
Punt. Het gaat over het nabespreken van het rapport van het archiefonderzoek over de
toedracht van de Punt. Deze bijeenkomst is op verzoek van de Vaste Kamercommissie van
V&J aan de minister van V&J en waar nu ook de vicepremier, L.F. (Lodewijk) Asscher
aanwezig is.
Er zijn 50 uitnodigingen de deur uitgegaan naar de Molukse gemeenschap en mensen die
zich daarmee verwant voelen.
Vervolgens…..
Het is in ieder geval duidelijk dat bij de bovenvermelde bijeenkomst de Molukse aanwezigen
niet tevreden zijn met de uitkomsten van het archiefonderzoek en men vindt dat hier sprake
is ‘dat de slager zijn eigen vlees heeft gekeurd’. Vervolgens willen de aanwezigen het hier
niet bij laten zitten en zullen in ieder geval de nabestaanden bij de rechtszaak willen
ondersteunen.
Voorts laten de Molukse aanwezigen vicepremier Asscher weten dat hij bij de kennismaking
met Molukse vertegenwoordigers gesproken heeft over een verbinding met de Molukse
gemeenschap.
De heer Asscher antwoordt dat hij desgewenst met de Molukse gemeenschap in overleg wil
gaan. Zeker met het oog op het feit dat de Molukse gemeenschap in 2016 65 jaar in
Nederland zal zijn en hij noemt daarbij ook topics als de huisvestingsproblematiek, de
gezondheidssituatie onder de Molukkers en het onderwijs.
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Na de bijeenkomst op 8 juli 2015 is heeft substantieel deel van de Molukse aanwezigen en
aanwezige organisaties besloten om (1) in te gaan op het aanbod van de heer Asscher te
accepteren en (2) stap voor stap te beginnen met de oprichting van een voor alle partijen
een acceptabele Moluks platform op te richten. Stichting Aliansi Maluku (ALMA) is gevraagd
om hier het voortouw te nemen. Op 12 september 2015 wordt het ‘Moluks Platform Den
Haag, 8 juli 2015’ opgericht.
De intentie is dat
 genoemd platform namens de Molukse gemeenschap zelf een aantal onderwerpen
vaststelt ter bespreking met de heer L. Asscher en mogelijk andere vakministers
 het platform stap voor stap zal worden uitgebreid, waarbij wordt uitgegaan van voor
Molukkers belangrijke thema’s
 er verkenning wordt gedaan door eerst met ambtenaren van het betreffende
departement van vicepremier Asscher te overleggen/sonderen
 er verbindingen worden gelegd met de Nederlandse overheid en Indonesië c.q. de
Molukken
 er zo spoedig mogelijk een overleg met minister Asscher c.q. de Nederlandse regering
zal plaatsvinden
Wat is nu de bedoeling…..
 het ‘Moluks Platform Den Haag, 8 juli 2015’ heeft aan alle leden van het platform
gevraagd om zijn/haar netwerk te benaderen om te vragen aanwezig te zijn bij de
informatiebijeenkomst, welke
 om 12.00 uur in Tiel zal plaatsvinden in het gebouw van stichting Buah Hati, Lambert
Hendriksstraat 10 (naast de Molukse kerk)
 Met nadruk wordt aan eenieder gevraagd aanwezig te zijn en vooral jongeren zijn
hierbij van harte welkom……
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