Oriëntatiereizen van
Zuid-Molukkers
naar Indonesië
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het navolgende vernomen:

De in Smilde woonachtige
en
zijn door
enkele journalisten uitgenodigd om met hen een bezoek te brengen aan Indonesië. Betrokkenen zijn op
die uitnodiging ingegaan.
De jongeren in Smilde en Assen zijn met de voorgenomen
reis echter minder gelukkig. Zij zijn van mening dat
het dagblad "De Telegraaf" achter de reis zit en
aangezien dit blad zich in het verleden meerdere malen
pro-Indonesië heeft opgesteld hebben zij weinig vertrouwen in de goede bedoelingen van die reis.
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20 december 1977
Zuid-Md»lukkers

In de afgelopen nacht van maandag, 19 op
dinsdag 20 december 1977, is door een groep jonge ZuidMolukkers een aanslag gepleegd op de heer MANTOUW woonachtig in Tiel. Er zijn op hem enkele schoten afgevuurd
en van zijn woning zijn de ruiten vernield.
Deze MANTQUW Öaakt deel uit van de commissie
xRubben die binnenkort een bezoek zal brengen aan Ambon.
Binnen de Zuid-Molukse gemeenschap, met name bij de jongeren, is nogal wat verzet gerezen tegen dit bezoek en
de werkzaamheden in het algemeen van deze commissie.
Volgens de heer
is er binnen de
Zuid-Molukkers een nieuwe groep gevormd, die zeer extreem is en tot alles in staat moet worden geacht.
De aanslag op de heer MANTQUW is volgens
het
werk van deze groepering.
Aangezien de heer
ook deel uitmaakt
van deze commissie is hij bevreesd voor gewelddadige akties van deze groep tegen zijn persoon en familie.
Hij vraagt dan x»k enig toezicht van de zijde van de
Haaptse Politie.
""""^
~
Tenslotte deelde de heer
nog mede,
dat gezien de toch wel gespannen sfeer binnen de ZuidMolukkers, akties - in welke vorm kon hij niet zeggen 7
niet tot de onmogelijkheden moeten worden gerekend. V*
Met name de datum van 27 december 1977 (herdenking
)
Soevereiniteitsoverdracht) noemde hij als een mogelijke
dag van akties en demonstraties.
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!'"Guided" en "package" tours"
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Op 7-12-1977 werd
vernomen:

het volgende

deelde mee wat de Joint Committee verstaat onder
de speciale reizen van Zuidmorukkers naar Indonesië t.w.
de "guided tours" en de "package tours".
- De "package tours" naar Indonesië zijn bedoeld voor
de staatloze Zuidmolukkers, die, omdat zij geen Indonesisch of Nederlands paspoort bezitten, anders geen
mogelijkheid hebben om naar Indonesië (nun« Ambon)
te reizen*
Deze Zuidmolukkers moeten hun reis boeken via het reisbureau Intras in Amsterdam. Dit reisbureau '..zorgt
dan voor visa.
De reis is ƒ 200,- duurder dan een normaal geboekte
vliegtocht. Tijdens de reis wordt in Indonesië een
aantal tussenlandingen gemaakt, o.m. in DJakarta en
Makassar, waarbij deze Zuidmolukkers in de gelegenheid
worden gesteld deze steden te bezichtigen.
- De "guided tours" zijn een uitvloeisel van de besprekingen in het Joint Committee.
De bedoeling van deze groepsreizen is om Zuidmolukkers
(vooral RMS'ers) Ambon en andere plaatsen in Indonesië
te laten zien, waardoor deze RMS'ers hun mening over
een vrij Ambon zouden kunnen wijzigen.
In augustus 1975 kwam men binnen het Joint Committee
tot overeenstemming over deze reizen.
Drie maal per jaar mogen er 3 groepen Zuidmolukkers van
5 tot 10 personen op kosten van CRM naar Indonesië.
Daartegenover staat dat er ook soortgelijke groepen
Indonesische" Molukkers naar Nederland mogen komen,
lyrincipe komt elke Zuidmolukker in Nederland, die de
een of andere organisatie vertegenwoordigt, in aanmerking voor zo'n gesubsidieerde reis. Hij of zij moet
zich hiervoor aanmelden bij CRM.
-2-
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In het Joint Committee wordt elke keer bekeken of
de Zuidraolukkers, die zich aanmelden, toestemming
kunnen krijgen.
Een aantal groepen heeft reeds gebruik gemaakt van
deze "guided tours" o.a. een groep pro-Indonesische
vrouwen en de werkgroep Eist, die uit een gemêleerd
gezelschap bestond.
Binnenkort zal een groep Keiezen en een groep o.l.v.
vertrekken.
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Op 11-1-1978 werd
het

volgende vernomen:
Volgens
is het Kabinet MANUSAMA in principe
een tegenstander van de Indonesië-reizen.
Men ksn er echter niet onderuit, om er de nodige
aandacht aan te besteden en de ontstane dialoog te
accepteren.
Zo is men ook nieuwsgierig ,'aldus
, naar de
uitslag van de reis van
in februari a.s.
heeft zich uitgelaten dat een ieder
die naar Indonesië gaat zich bewust moet zijn van
.zijn verantwoordelijkheid 4^<x*y. de achterban.
Zo was de reis van
en
in
feite een mislukking. ZÏJ waren niet representatie!
en werden in Indonesië ook niet als zodanig beschouwd, zodat hun reis en ervaringen geen enkele
invloed heeft op de Zuidmolukse problematiek. Dit
wordt"ahdejs als
~~c-.s. terugkomt met hun
ervaringen.
Het beleid van MANUSAMA zal o.a. afgestemd moeten
worden op deze ervaringen of hij dat nu wel of niel
wil.
Volgens
zal het B.P. congres, dat binnenkort
te verwachten is, helemaal in het teken staan van
deze reizen en de ontstane dialoog. De mogelijkheii
bestaat dat het congres pas zal plaatsvinden als
terug is van zijn reis.
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Op 2-8-1978 werd i

het volgende vernomen:
Zuidnolukkers in Nederland krijgen van de Indonesische
Ambassade in Den Haag slechts dan een visum voor Indonesië verstrekt, wanneer zij aan de volgende voorwaarden
voldoen:
a. het bezitten van de Indonesische nationaliteit;
b. een garantverklariag van een Zuidmolukker in Nederland die de Indonesische nationaliteit bezit;
c. een brief van familie in Indonesië, waarin eij uitgenodigd worden voor een bezoek.
Noot: E.e.a. zou een gevolg zijn van het optreden van
de Molukker
in Indonesië.
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Op 16-8-1978 werd
volgende vernomen:

het

Sedert enige tijd bestaat er een nieuwe werkgroep,
üasohi genaamd, die zich tot doel heeft gesteld:
Opbouw van de Holukken.
De werkgroep staat ónder voorzitterschap van
Voorts maken
deel
uitTvan de werkgroep.
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Op IJ november 19?8 werd
volgende vernomen:

het

Op 15 november 19?8 is een aantal Molukkers voor een
oriëntatiereis vertrokken naar Indonesië.
Van de groep zouden deel uitmaken:
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Voorgenomen repatriëring Molukkers
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Op.

17-10-79
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het volgende vernomen:

Op vrijdag 12-10-1979 heeft een groep van 200 Molukkers onder
leiding van
en
een bezoek gebracht aan
de Indonesische Ambassade, ter bespreking c.q. verkrijgen van
voorlichting van hun voorgenomen repatriëring naar de Molukken.
Hoofdzakelijk bestond deze groep uit ex-Siwa Lima-gezindten.
Het betreft hier niet alleen oudere Molukkers, maar ook een groot
aantal van middelbare leeftijd en hun gezinsleden.
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Oriëntatiereis Mol. studenten.
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het volgende vernomen:
het navolgende
Op l if. 11.1979 werd
vernomen.
De studentengroep o.l.v.
die, na eerder uitstel in december naar INdonesië zou reizen moett* deze reis weer uitstellen omdat
zij van de KI-ambassade vernam** dat de studentenvertegenwoordigers
in Indonesië zich nog niet hebben kunnen prepareren op het bezoek
uit Nederland.
Voorlopig is het bezoek uitgesteld tot augustus 1980.
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pordjnlaran p^nlndjauan ka-ïndoneaifx.

Kehad.i.pan

Jth. Tuan2 E-^van Wijk/Dovan Kaap
(Pengurus Tjabang Badan Pe
di
N E D E R L A N D .

Tuan2 jang terhorraat,
Dengan melalui Inspraakorgaan Welzijn Molukkera, Pnsat
Pimpinan menesrima satu ichtisar dari tudjxian (asas) dan
Iain2 tjorak mengenai psxdjalanan pisnindjauan (ovorsicht
van doelstellingen en andsre aspect-sn verbonden a,?.n oriï:r2tatiersizen naar Indonesië), ichtisar mana kani ada laiapirkan beraama aurat ini.
->

Puaat Pimpinan barharap tuan? janu meaipeladjarinja
tinggal berketinggian dengan baleidnja Kemonterian C. R, M,
mengenai aoal ini dalam hal mengsluarkan wang untuk pardjja-»
Ianan2 jang tidak mecsbawa barang manfaat itu.
Sekianlah sadja untuk dik^tohui. Terimalah hornat karoi jang
pa tut diaertai salara Tanah-Air jang merdeka
"MENA-IOTRIA"
BADAN PERSATUAN (RAJAT MALUKU SELATAÏT)
PU3AT PII^PINAN/PENGURUS HARIAN

M.E.A.POETIR.IT,

H.?. ^tï^^rlS^V^-E*-

S.ir.u'J r. n i ge t i j d l o s t n n r . voor in Nodsclaryl wotionrlc Kol akkers
ir:fjf;r lij!:!,'; i.cl een or i en t: «t.i. f M: a i:? t r- r, aken naar de Molukken.
£
J)1:.~.e vo;;elxjkl!r-id xr poepen'' op f»roii'.3 v.:i ; n c ^ p r a k c n die ^ x j n •
grri'Oa'-.t tassen r\a t'cg^rla.r'.cti vaa Ntd-Trl-".i,'3 v^u Xndoncr.ie iu 19'''•/''v J 3
te W,5s
- .
Het belangrijkste doel. van cHxc reizon is c* a kennismaking- of
hernieuwing hiervan - van de ia Nederland verblijvende HolukVer-;
mat hun land van herkomst.
De bevorc!erir.g<Bn van cuntactin en dialoog tussen r?e bfiid^ 1-'oi"i'.'~'gerjoenschappcn in Nederland en ïnd.oneGJ.e jt^an hiermee hand in
hand. De reizen kunnen ovar ea weer
Dit algcaienc doel wordt doorgaans i-angGvuld r.at een of E
onderwerpen üoals:

- oriëntatie in asaer globalo sla op da cticvikkelir.g vaa
en - speciaal - van de Molukken,
— Oriëntatie op specifieke cnd^rvarperi al'; ondcïvijs, ge
zorg, cultureel-historische achcargronc-jn, st^die-Eogoli
enz. enz.
_- Oriëntatie op da geboorr.enstreek» en Molukse identiteit.
In principe wordt uitgegaan van 2 x 3 reizen per jaar.
S^tt^t/v -sTa. & C-jt-t^j-.)
Gro cp_s
_ es C e go r i een en __a in e -r*, sjtft lli n g ,
Drie csLrjgorioen worden onderscheiden:
'1. Z i j , die zich op een of 'ce-sr van buvcnrrc.nrjc-r.de oïidfirw^rjan •.•l'-'.^:-.
oriënteren in Indonesië en in de gaboortons trcfik,or.£-ï.ar.h^ r: i T: '.-•.?. L ;',
Omgekeerd z i j , die gsxntaresscard zijn ia da Molukse £a.T.eo:is ;h;.p
, '-in Nederland.
2. Zij, die zich in groepsvarbarv! -willen ori^ntar^ri op eenjüc^^ L i ' k o
^^t^ru^kg-jr naar Indonesië. Da Indonesische nationalicei; rr.c-s: üui,-..7.i

aantoonbaar in aanvraagprocedure zijn.
3. Zij die net ! s p e c i f i e k e o pd r a ch t an vanuit eigen bepaalde orscnisu^
naar de Molukken reizen.
Die opdracht- zal noodsakelijkcrwijs in het taken ma e u e n st?.sn ven
-:• de bevordering van 'conEsunicatie of groepiwelzijn; b«v. de kerk-ïn
en ne^erivercnigingen.
Mits in groepsverband wordt gereisd, zijn er geen problemen zz va
vachten qua nationaliteit.
Financi e rin^ .
Afhankelijk de doelstelling zijn nuanceringen nojalijk in de
financiering, die variëren van totale verzorging net e-^n eig^n
bijdrage van ean nog nader te bepalen bedrag, toe een overhexdi;bijdrage in de reiskosten.
i

\.

Voorvraardcn.

De genoende doelstellingen en de omschrijving van de categorieën
brengen enkels criteria mee:
a. de aanvrage dient vergezeld ce gaan van een duidelijk doel, taakomschrijving of progranniavoorstel.
b. De samenstelling van de groepen moet een afspiegeling zijn van h-j
doel.
c. Aanvra^jrc :\\^c'^-:.\d n:ij- :^r ^c-^;^-_.;L •;,• ^^r•?'•.':• c-r». ^? '•:.;,
ministerie van C.R.M., ,^-ia'rin tot uici:>3 zal nr.oeuön kor.cn nto:
alleen waarop de interesse is gericht, tr.aar ook, dat gegadigden
zich voldoende hebben voorbereid.

d. Aanvragers moeten in principe bereid zijn te combineren mot f
andere groepen.
0. Een gezamenlijk verslag van de reis is vereist. Vóór vertrek
zal de groep een penvoerder aanwijzen.
f. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij aich in Indonesiö hou:'.
aan de algemeen geldende wettelijke rebels en normen.
g. Eventueel zal een organisatorisch begeleider meereizen.
Eerdere reizen..
Vanuit Nederland zijn tot nu toe de volgende groepen op oriëntati .
rois geweest:
1. Hukun Maluku;
2. Qrwana Vrouwen;
3. De werkgroep Eist;
k. De groep Kuhuwael;
4. 2uid-0ost Molukse jongeren;
6. Masohi/Masmalra.
Vanuit Indonesië:
1. Vrouwenorganisatie V/,1.M.-vrouwen
2. De groep Islamitische prominenten.
Knelpunten.
1. Het is haast ondoenlijk het programma tevoren onveranderlijk
vast te leggen. Ds groepen zullen daarom rekening moeten hoeder,
rast teleurstellingen of wi^soling van reisdoelen»
2. Vast staat dat de reis een vermoeiende en mede daarom vaak in
grijpende aangelegenheid i-s.
Aan de nazorg wordt sinds kort ook aandacht besteed. v
•J. G.R.M, zal bevorderen dat de verslaglegging binnen redelijke tijri,
ongeveer 2 maanden, tot'stand komt.
Evaluatie en follow-up moeten voldoende garanties bewerkstelligen
voor een continu proces.
Aanvullende voorzieningen.
Behalve de, oriëntatiereizen voor groepen Molukkers die naar Lidcnecl-s'
kunnen reizen en; v.v., verleent het ministerie var. C.IÏ.M. incidentol-.subsidies voor eenmalige projecten die een bijdrage leveren aan de co:
raunicatie tussen; Molukkers hier te lande en personen, groepen ei' organisaties uit het land van herkomst. Ook wordt van belang geacht
dat de Nederlandse samenleving
mede hierdoor zo goed mogelijk i;.foriTvstie -over de relaties tussen Indonesië, de Indonesische sarceïiie-v:.:
en Molukkers hier kan verkrijgen.
Het Ministerie van C.H.M, verleent aan deze projecten uitsluiter.c eo:.
bijdrage in de onkosten onverlet latend de verantwoordelijkheid voor :
inhoud die bij de initiatiefnemers in kwestie berust; Tot nu toe v.e;---j
b.v. een bijdrage gegeven voor de productiekosten va:; de IKO;J-televisieserie "Ambon door de Eeuwen heen" en "Van Kakasar tot Dovencr.i?.:

r
PEMUDA MASJARAKAT

1.

De Molukse jongerenorganisatie Pemuda Masjarakat heeft in
een "open brief".aan de Minister-President Mr. A.A.M, van
AGT geprotesteerft^tegen het beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van de "Suidmolukse problematiek".
Pemuda Masjarakat, in naam de officiële jongerenorganisatie
van ir. MANÏÏSAMA, heeft na de gijzelingsacties van 1977 sterk
aan belangrijkheid ingeboet, hetgeen veroorzaakt werd door onderlinge controverses in het hoofdbestuur en door een falend
beleid van voorzitter
.
De laatste jaren functioneert de Pemuda Masjarakat dan ook
nauwelijks, kan zij niet meer bogen op een achterban en kan
zij bestempeld worden als een "papieren organisatie".

2.

De indruk bestaat dat enkele Molukse jongeren binnen het bestuur van Perauda Masjarakat zich door middel van deze brief
distanciëren van het voornemen van de voorzitter,
om deel te nemen aan een door Indonesië geïnitieerde oriëntatiereis naar de Molukken.
Voorts beoogt Pemuda Masjarakat met haar verklaring de Indonesische autoriteiten in Nederland ervan te doordringen, dat de
Molukse bevolking in Nederland de oriëntatiereizen nog steeds
als "indoctrinatiereizen" beschouwt.
De Nederlandse regering wordt "het blijven steunen en stimuleren van de Indonesische regering" verweten, daar zij financiële steun verleent aan het organiseren van oriëntatiereizen.
De verklaring van Pemuda Masjarakat, waarin zij zich van een
fors taalgebruik bedient, is echter vooral bedoeld om de Molukse gelederen van haar trouw aan de R.M.S.-grondbeginselen
te overtuigen.
Op grond van het bovenstaande is het niet te verwachten dat
Pemuda Masjarakat haar uitspraken zal waarmaken.

3.

Deze uitspraken kunnen echter een negatief effect hebben op
politiek minder begaafde, jonge Molukkers, die de open brief
zouden kunnen interpreteren als een goedkeuring vooraf om
tot uitvoering van terroristische acties over te gaan.

10.1.1980
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Oriëntatiereizen.
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het volgende vernomen:

Van

werd OT> 2A februari 19&0 het navolgende vernomen:

Het pamflet "EMS/en de realiteit" dat in ctè1 afgelopen week in
diverse Z.M. woonwijken werd verspteid zou zijn opgesteld door
. Aanleiding hiertoe was
de kritiek van een groot aantal Molukkers op hen die aan de
oriëntatiereis deel zouden nemen. Men verweet hen Pro Indon.
te zijn. De groep van dertig wilde hier wat tegenover stellen,
overeengekomen werd dat de drie eerder genoemden een pamflet
op zouden stellen.
Voor reacties op dit schrijven heeft
in Apeldoorn

een postbus geopend*
M.b.t. de onzekerheid omtrent het al dan niet doorgaan van de
oriëntatiereis deelde
mede dat
hiervoor CRM
aansprakelijk stelt. De Indon. ambassade zou hem te kennen
hebben gegeven dat van hun kant alles was geregeld.
Op 31 januari j.l. zijn enkele leden van de coördinatie-commissie bijeen geweest t.h.v.
Men kwam overeen om
de oriëntatiereis te beperken tot een bezoek aan de Molukken.
Het oorspronkelijke plan om Timor, Ternate en het voormalige
Ned. Nw* Guinea te bezoeken vond men niet nodig omdat er met
die eilanden geen enkele binding was.
M.b.t. de HMS deelde
mede dat er steeds minder activiteiten worden ontplooid. De bewuste toespraak van MANUSAMA op
25 april in de Houtrusthallen waar hij zei dat men zich niet
blind moet staren op het RMS-ideaal, heeft bijgedragen tot de
bestaande situatie. Bij een groot deel van de Molukkers leeft
thuis de RMS niet meer, in huiselijke kring wordt er niet over
gesproken. Onder vrienden doet men, uit vrees te worden buitengesloten, nog wel voorkomen RMS-er te zijn.
Niettegenstaande*leiders trachten de RMS staande te houden,,is
het duidelijk dat bij de achterban de fut eruit is. Als er nu
onder de Molukkers in Nederland een enquête zou worden gehouden
over terugkeer bij realisatie van de RMS, zou het merendeel
kiezen voor verblijf in Nederland.
301 A I O 919260F

-2-

Vervolgblad nr. 2

bij C-rapport nr.

De oudere generatie zegt n.l. niet meer te kunnen wennen
aan het warme klimaat en ook moeilijkheden te hebben met
het in de dertig jaar gegroeide mentaliteitsTerschil.
De jongeren die hier geboren en getogen zijn vinden het
fijn om met vakantie naar de Molukken te gaan maar willen
de luxe die zij hier hebben voor geen prijs nissen.
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Van die commissie maken1 deel uit prof.
ir.
,
(KRPPT), ir.
(Rukun Maluku) en
(St.
Tjandu).
gaf te kennen dat nu men zich uitsluitend bezig
gaat houden met hulp, het RMS-ideaal geheel is teruggedrongen. Allereerst wordt nu gedacht aan de opbouw/
hulpverlening, als dit eenmaal is gerealiseerd kan
men gaan denken aan een zekere vorm van autonomie en
als dat bereikt is kan men naar andere mogelijkheden
uitkijken.
Over een eventuele deelname van METIART aan de reis bestaat volgens
nog geen enkele zekerheid.
De Indon. Ambassadeur en zijn adjudant
zijn
voor overleg naar Djakarta vertrokken.

301A11

c

21 t

datum
CO

d.d.

C( CFO )nr. :
Aan

Betreft

.

\0

Info:

l

:

Oriëntatiereizen Indonesië .
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nr 25-1-1980

werd

het volgende vernomen:
Volgens een mededeling van
is alles geregeld voor
de oriëntatiereis naar Indonsie".
Het wachten is slechts op de vaststelling van de vertrekdatum.
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15-.in.-1979

werd

het volgende vernomen:
In het te Arabon verschijnende nieuwsblad "Nasional" is een
interview opgenomen met de in Nederland Woonachtige Molukkers
en
In dit interview verklaart
ondermeer dat de Molukkers
in Nederland steeds verkeerde informaties betreffende Indonesië
hebben ontvangen.Door het bezoek dat
en
aan
Indonesië hebben gebracht kunnen zij nu concluderen dat de door
de Nederlandse pers en extreme figuren verspreidde nagatieve
berichten over Indonesië op onwaarheden berusten»
en
zijn tot het besef gekomen dat het streven naar een
H.M.S. zinloos is en dat zij al die jaren een verkeerd ideaal hebben
nagestreefd.
Volgens het artikel heeft
in 1970 deel genomen aan de
bezetting van de Indonesische residentie en is hij één van de
vooraanstaande Molukkers in Nederland.
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werd

het volgende vernomen:

Volgens ds. METIARY nemen vee} jongeren in het Noorden en vooral
in Assen het
Her£ kwalijk, dat hij met de 9 anderen in het kader van een oriëntatiereis naar Indonesië
is gegaan. Men (waarmee mogelijk QOHEBA is bedoeld) wil hem
bij terugkeer er ernstig over onderhouden. Hij wordt beschouwd
als de plaatsvervanger van ds. METIARY. METIARY is van mening,
dat hij beter zelf als leider had kunnen gaan. Dit had de
duidelijkheid ten goede gekomen.
Wellicht had het hem de politieke kop gekost, maar zoals de
zaken er nu voorstonden, ware het hem om het even. METIARY
zei, dat MANUSAMA's verbod om mee te gaan welhaast zeker was
ingegeven uit vrees, dat METIARY bij terugkeer meer aanzien
zou verkrijgen.
Volgens hem stoelt MANUSAMA's positie voornamelijk nog op het
aanzien uit het verleden. Ook de Stuurgroep klaagt er, aldus
de dominee, over, dat er mei MANÜSAMA weinig uitwisseling van
gegevens is. De zin om te vergaderen vervalt dan.
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na
het volgende vernomen:
In Smilde en Assen wordt veel gepraat over de oriëntatiereis o.l.v.
en de perspublicatie gedaan door
- C.B.
Over dit alles bestaat geen opwinding en over represailles tegen
wordt niet gerept.
Wel denkt men erover om binnen afzienbare tijd
en
voor een
forum te dagen en hen uitleg te doen geven over de gedane uitlatingei
en ervaringen waarop deze zijn gebaseerd.
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het volgende vernomen:

Volgens
was het niet nodig on te reageren op dejiitlatingen
van o.m*
en
, gedaan n.a.v. hun oriëntatiereis
naar Indonesië»
"De meningen blijven toch verdeeld", aldus
• Dat is met iedere reis al zo geweest en dat zal ook wel zo blijven*
is evenwel nog steeds van mening, dat het een typische
zaak is om met "vette letters en grote koppen" te schrijven
over iets wat niet zou bestaan....*....
Oorzaak is nog steeds het soepele en inconsequente beleid dat
door MANDSAMA gevoerd wordt. Dit impliceert dat hij bij ieder
akkevietje weer op kan draven.
Hoe lang en hoe vaak nog?
is van oordeel dat de gedane uitlatingen niet perst voor

c „s. persoonlijke consequenties behoeven te hebben.
Wat dat aangaat konden de zaken voer Ds. METIABY wel eens aanzienlijk moeilijker komen te liggen.
De Molukker die terug kijkt naar het recente verleden zal zich
ongetwijfeld herinneren, dat METIARY enige jaren geleden op
een congres een brief van de Indonesische ambassade heeft voorgelezen. Begin vorig jaar werd zijn woning (in het Molukse RMSbolwerk Assen) met minder vleiende leuzen beklad.
Begin dit jaar werd bekend dat de dominee zelf een oriëntatiereis wilde gaan maken en zojuist is
}
van zo'n reis teruggekeerd en heeft naar aanleiding daarvan
opmerkingen gemaakt die een RMS-er weinig welgevallig in de
oren klinken.
Noot;
houdt evenwel ook nog rekening met een mogelijke opzet
van Indonesische kant om Ds. METIARY indirect te "pakken"
en dat in dit geval middels
te doen.
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I.

INLEIDING

Sedert het najaar van 1979 heeft de Indonesische Ambassade
h.t.l. pogingen in het werk gesteld ora een dialoog tot stand
te brengen met Molukkers in Nederland.
Zo werd in oktober 1979 ds. METIARY door ambassadefunctionarissen benaderd. In november van datzelfde .jaar heeft de ambassade
d.t.v. de Molukkers,
en
, contacten gelegd
met diverse vooraanstaande Molukse jongeren. Deze Molukse jongeren
werden uitgenodigd voor een gesprek in de ambtswoning van de
Indonesische ambassadeur op vrijdag 30-11-1979II.

HET EERSTE ORIËNTERENDE GESPREK

Op 30 november 1979 waren voor het eerste gesprek in de residentie
de volgende jongeren aanwezig:

De Molukkers werden ontvangen door ö.a. de ambassadefunctionaris
, die na een inleiding een uiteenzetting gaf over
het doel van de uitnodiging.
In zijn inleiding heeft
de zogenaamde Molukse problematiek
en de situatie van de Molukkers in Nederland kort samengevat.
Volgens
ging het bergafwaarts met de R.M.S.-gedachte, daar
vele Molukkers de hopeloosheid van een eigen republiek na 30 jaar
wel inzagen. Voorts heerste er onder de Molukkers in Nederland
grote criminaliteit en werkloosheid, aldus
. Vele van de
(momenteel) nutteloze Molukse jongeren zouden zich kunnen gaan inzetten voor de opbouw van de Molukken d.m.v. het opzetten en uitvoeren van projecten op Molukse eilanden. Met deze woorden landde
aan bij het doel van de bijeenkomst: Hij stelde de bijeengekomen Molukkers voor een oriëntatiereis naar hun vaderland te
maken.In samenwerking met de Indonesische autoriteiten zou dan bekeken kunnen worden of en welke projecten er opgezet konden worden.
De Indonesische Regering zou bereid zijn om geschoolde krachten in
te zetten op bepaalde projecten. Van de aanwezige Molukkers op de
residentie werd hiertoe een (stimulerende) aanzet verwacht.

-3-
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Tot slot heeft
de noodzaak beklemtoond dat iedere participant aan het project het R.M.S.-ideaal diende op te geven. Met
de raad alles nog eens rustig te overdenken werd na een lange
discussie besloten om op 16 december wederom bij elkaar te komen.
Op deze bijeenkomst zou dan dieper worden ingegaan op de eventuele
projecten en de oriëntatiereis die de jongeren was aangeboden.
De Molukkers waren duidelijk verrast
van de Indonesiërs. Desondanks waren
geluiden te horen van o.a.
niet afwijzend t.o.v. het besprokene
te overdenken, terwijl
waren dat niet met Indonesiërs samen
III.

door de overrompelende aanpak
er wel een paar positieve
.
stond
doch wenste alles nog eens rustig
en
van mening
aan een projekt gewerkt kon worden,

HET TWEEDE GESPREK
Op zondag 16 december 1979 heeft het tweede gesprek plaatsgevonden
tussen ambtenaren van de Indonesische Ambassade en de Molukse jongeren.
Slechts
was afwezig.
Tijdens de bespreking heeft
het accent iets meer gelegd op
de oriëntatiereis die de jongeren zouden maken. De reis was gepland
voor half januari terwijl men vóór 25 april in Nederland terug zou zijn.
De oriëntatiereis zou ook een breder kader krijgen. Indien mogelijk
wilden de Indonesiërs van elke Molukse organisatie een vertegenwoordiger meesturen. Zo had men besloten ook
van Masmalra
en een zekere
voor de reis uit te nodigen.
Enkele Molukkers, onder wie
, werd gevraagd een lijstje
met ongeveer acht medekandidaten voor de reis op te stellen. Op de
lijst van
prijkten later o.a. de namen
Voorts werden de aanwezige Molukkers gevraagd onderling plannen en
ideeën uit te werken over uit te voeren projecten op de Molukken.
Hierover zou dan op 19 december tijdens een derde gesprek op de
Indonesische Ambassade van gedachten kunnen worden gewisseld.

Op 18-12-1979 gaf
te kennen niet meer aan de gesprekken
met de Indonesiërs deel te willen nemen. Ook
heeft zich
teruggetrokken.
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IV.
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REAKTIES UIT DE MOLUKSE SAMENLEVING

QOHEBA
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PEMUDA MASJARAKAT (P.M.)

Op 7 januari 1980 gaf P.M. in een open brief aan Premier Van AGT
uiting aan haar misnoegen over de door Indonesië georganiseerde en
mede door Nederland gefinancierde "indoctrinatiereizen".
Voorts wilde P.M. middels dit schrijven haar achterban laten weten
niet achter het besluit te staan van hun (ex)-voorzitter
en
(ex)-bestuurslid
om aan de reis deel te nemen.
Voor P.M. betekende dit dat
en
niet naar Indonesië
zouden reizen in hun hoedanigheid van bestuurslid van Pemuda
Masjarakat.
-3

DE GEVOLGEN
Ongetwijfeld hebben de artikelen van GOHEBA en Pemuda Masjarakat
bijgedragen tot de afzegging van enkele kandidaten voor de reis.

Op 28 december 1979 had de Indonesische Ambassade nog een lijst van
29 kandidaten voor een oriëntatiereis. Op deze lijst prijkten nog
slechts vijf namen van Molukkers van "het eerste uur":

V.

HET PAMFLET
Zoals reeds in hoofdstuk IV is vermeld ontlokten de plannen voor
een oriëntatiereis de Molukse gemeenschap kritische reakties.
Om deze kritiek te ontzenuwen werd begin februari in diverse
Molukse woonwijken een met "De Realist" ondertekend pamflet verspreid.
De strekking van het pamflet was anti-R.M.S.
De schrijver(s) vroeg(en) zich o.a. af of er op de Molukken onder
de bevolking nog wel een R.M.S.-ideaal leefde. Voorts werden de
lezers eraan herinnerd dat de R.M.S.-strijd niets dan slachtoffers
had gekost terwijl er in de dertig jaar strijd niets was bereikt.
Daar tijdens de koloniale overheersing door Nederland en de afgelopen
JO jaar als deel van Indonesië vrijwel niet aan de economische opbouw van de Molukken was gewerkt stelde(n) de schrijver(s) voor
om, i.p.v. voor een R.M.S. te strijden, als Molukker in Nederland
zijnde hier iets aan te doen.
Slechts op deze manier kon men hun landgenoten op de Molukken daadwerkelijk van dienst zijn.
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Reakties op dit pamflet kon men sturen naar
Apeldoorn.

VI.

te

DE INDONESISCHE AUTORITEITEN
Medio januari werd de Indonesische Ambassadeur voor overleg teruggeroepen naar Djakarta. De indruk bestond dat Djakarta de activiteiten van de ambassadeur overijld en contraproductief vond.
Dit had gevolg dat de Indonesische autoriteiten diverse vertragingsakties toepasten.
Opm.; Volgens de ambassade-medewerker
was door het optreden
van de ambassadeur de geplande oriëntatiereis van Molukse
leiders naar Indonesië nu definitief van de baan. Naar zijn
mening zou er een einde aan de R.M.S. in Nederland zijn gemaakt
indien de reis doorgang zou hebben gevonden.
Medio februari deelde ambassadefunctionaris
na een kort
bezoek aan de Indonesische ambassadeur in Bonn mede, dat in tegenstelling tot wat in de pers staat vermeld de groep van 30 jongeren
na 25 april naar Indonesië zou gaan*
In een spoedberaad van de Joint Committee enkele dagen later
deelde dezelfde
mede dat de Indonesische autoriteiten
accoord waren gegaan met een groep van hooguit 16 personen
(tussen 25-^ en 17-8-'80).
Uit Djakarta kwam echter op 18 februari bericht dat kolonel
(coördinator-oriëntatiereizen) geen toestemming voor een reis
gaf daar dit zou wijzen op legalisering van de R.M.S.
Eind februari deelde
echter mede dat de oriëntatiereis
wel zou kunnen plaatsvinden, doch binnen het kader van de accoorden
van Wassenaar, d.w.z. in groepen van maximaal 9 personen. Ook
bezoeken aan Oost-Timor en Irian Jaya zouden van het reisprogramoa
moeten worden geschrapt.
Op 14 mei 1980 werd bekend dat nog slechts tien Molukkers aan
de reis zouden deelnemen.
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VII.

DS GROEP
De groep van tien Holukkers die uiteindelijk op zondag 1 juni
1980 voor een oriëntatiereis naar Indonesië zou vertrekken
bestond uit:

De terugkeer van de groep was gepland op maandag 7 juli

-8-

1980.
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VIII.

NAWOORD
Begin juli 1980 keerden acht van de tien deelnemers aan de
oriëntatiereis in Nederland terug. De twee organisatoren, Daan
en
, zouden nog enkele maanden in Indonesië
verblijven voor besprekingen met de Indonesische autoriteiten.
Bij terugkomst in Nederland ontkende
namens de meerderheid van de groep dat op de Holukken het R.M.S.-ideaal nog werd
aangehangen, ^eze uitspraak bracht een grote beroering teweeg
in de Molukse samenleving in Nederland.
Op een inderhaast door ir. MANUSAMA belegde persconferentie
verklaarden
,
en
echter het tegenovergestelde. Ir. MANUSAMA veroordeelde de
uitlatingen van
en benadrukte nogmaals zijn visie
dat hij oriëntatiereizen als indoctrinatiereizen beschouwde.
In hoeverre de uitlatingen van
zullen leiden tot
repercussies vanuit de Molukse samenleving valt nog niet te
bezien. Enkele kritieken, o.a. van QOHEBA, zijn echter al vernomen.
In herinnering wordt gebracht dat enkele jaren terug aanslagen
zijn gepleegd op de Molukkers
en
die toen
in een soortgelijke positie als nu
verkeerden en de aanslag,
eind april van dit jaar, op het huis van
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het volgende vern dneh:

De Molukse bevolking in Hoogeveen is vrij geïrriteerd
over de uitslag van de oriëntatiereis. Men is van me$'ing, dat de groep in tweeën is gevallen en nu verdeeld overkomst.
Het ware beter geweest, als men tevoren had afgesproken wat en hoe een en ander naar buiten uit te dragen.
De huidige gang van zaken zaait alleen tweedracht.
Men is van mening, dat de drie voorstanders voor de
RMS beter overkomen, omdat aldus
1. men deze mening
graag hoort verkondigen en 2. men een vlag had getoond,
die ze van een student hadden gekregen.
Op een gigeven moment was de groep in de gelegenheid
gesteld om op zichzelf inkopen te doen. De drie RMSaanhangers hadden daarvan gebruik gemaakt om gesprekken
aan te knopen met enkele Molukse burgers. Deze mensen
zeiden hen, dat de RMS nog steeds leeft in het hart
van de Molukker, waar ze zich ook in Indonesië bevinden,
maar dat het te gevaarlijk is om deze mening uit te
dragen.
Ook Ds. METIARY had onlangs uitgelaten met deze verdeelde opstelling van de groep niet gelukkig te zijn. De
Molukse wijken in het Noorden reageren feller op de
stellingname, aldus bron. Reden, waarom
en
angst hebben om naar Bovensmilde te komen en naar
s mening niet zonder reden, waarbij hij
de vergelijking trekt met de oriëntatiereis van
met dit verschil dat
nog naar Indonesië moest.

29.9.1980
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werd

het volgende vernomen:
De oriëntatiereis waar Indonesië zoveel verwachtingen van had
is een groot fiasco geworden. De meningen van de deelnemers
waren sterk verdeeld, Indonesië heeft niet alle deelnemers
kunnen indoctrineren. Voorts werd de verklaring van
niet serieus genomen omdat betrokkene als gevolg van in het
verleden opgelopen hoofdletsel niet geheel toerekeningsvatbaar zou zijn.
heeft zichzelf voor schut gezet door te verklaren
dat hij nu tot de ontdekking was gekomen dat hij 25 jaar door
MANUSAMA was misleid.
Men vraagt zich af hoe of het mogelijk is dat zo'n bereisd
man als
vijfentwintig jaar nodig heeft gehad om hier achter te komen.
heeft na zijn terugkeer niets van zich laten horen
en is elders ondergedoken.
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werd

het volgende vernomen:
Naar verluidt gaat de oriëntatiereis nog dit jaar plaatsvinden.
De coördinatiegroep zal hierover verdere besprekingen met
CRM en met de achterban gaan voeren.
Het verkrijgen van de benodigde visa zal - naar verwachting geen problemen opleveren.
Getracht zal worden om deze reis te combineren met een reis
die in 1979 aan Ir.
is toegezegd. Dat zou betekenen
dat er dan een groep van ca. 20 personen op reis kan gaan.
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het volgende vernomen:

De groep Z.O.-Molukkers heeft reeds enige tijd geleden een oriëntatiereis naar de Z.O.-Molukse eilanden aangevraagd bij CRM. CRM zou
dit bij het Joint Committe naar voren brengen.
De reacties op de aanvraag zouden positief geweest zijn.
Het doel van de reis is:
- De relaties met de bewoners aldaar - na 3° jaar vrijwel geen contact - nauwer aanhalen, om vervolgens
- in overleg met de plaatselijke bevolking aan de opbouw mee te
werken, middels het financieel steunen van ontwikkelingsprojecten.
Om e.e.a. voor te bereiden werd een coördinatiegroep opgericht, bestaande uit
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werd

het volgende vernomen:
Gesteld kan worden, dat onder de Molukkers in Nederland geen kwalijke geluiden te beluisteren vallen m.b.t. het Oriëntatiebezoek
van de Molukkers uit Indonesië.
Wenselijk is echter, dat deze RI-Molukkers zich onthouden van eventuele persverklaringen waarbij zij provocerende opmerking maken.
Dit (vooral rond de 25e april) zou kunnen leiden tot ongewenste
reacties uit de Molukse gemeenschap in Nederland en gericht op
Indonesische objecten.
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het volgende vernomen:

Bijgaand het verslag van de oriëntatiereis in 1978 genaakt door
de heren KÜHÜWAEL, MANTOUW, METEKOHY, HANUHUTU en RUTUMALESSY.
zie bijlage.
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L.S.

Disini kami mempersembahkan anda laporan perdjatanan orientasi jang berlangsung
dan' tanggal 4 Februari hingga 4 Maret 1978.
Dengan perasaan berduka patutlah disini kami memperingat, bahwa Tuan Th. O. Kuhuwael/ang selama perdjalanan itu dan diwaktu menjusun laporan ini mengambil kedudukanjang penting, tidak dapat lagi mengatamipenerbitannja. Waktujang te/ah lafu, antara
achirnja perdjalanan itu dan penerbitan ini, adalah lebih pandjang dari apajang kami kirakan. Penjusunan laporan kami dan beberapa faktor set/ara teknis memakan lebih banjak wakw dari jang dinantikan.
Pada achirnja hendak lagi diperingat, bahwa dalam laporan ini diusahakan satu keobjektifan (ha/2 jang tidak berat sebelah) se-dapat2nja. Tidak semua hal dapat disebut dengan kata2, tetapi hal ini tidak berartl, bahwa int/sart' dariperundingan2 kami tidak dapat
dinjatakan dengan se-terang2nja.
y

Kami berharap bahwa dengan laporan ini, masarakat Maluku Selatan dan Bef anda akan
mendapat satu pandangan jang terang tentang perdjalanan ini, pun tentang tjaranja
kami lakukan kerdja kami disana.
Selandjutnja kami berharap, bahwa laporan inidjuga akan merupakan barang pendorong
untuk memberi bentuk dan isi kepada dlalog (pembitjaraan antara dua orang atau golongan) itu.

L Ch. Man touw
A. Manuhutu
R. Metekohy
J. Rutumalessy

Ede, september 1978

L A PO RA N
TENTANG PERDJALANAN ORIENTASI KE MALUKU SELATAN
dari 4 Februari hingga 4 Maret 1978

dibuat oleh rombongan-orientasi, terdiri dari oknom2 jang berikut:

Th. O. Kuhuwael
L. Ch. Mantouw
R. Metekohy
A. Manuhutu
J. Rutumalessy

IS l
Kata pendahuluan

Atjara untuk hubungan2 resmi.
NEGERI BELANDA
Penjediaan - susunan rombongan - tudjuan perdjalanan - mupakat2 - susunan atjara rangka perdjalanan setjara kasar - pesuratkabaran - kedjadianZ jang tidak dinantikan.
DJAWA
Perdjalanan orientasi itu sendiri - Kedutaan Besar Belanda - dr. R. Albulgani - Djenderal
Muskita - Kementerian Dalamnegeri - Mr. Moh. Roem - J. Manuhutu - KNPI - dr. F. Pattiasina - PUOD - DPRRI - kesimpulan sementara.
AMBON
Kesan2 setjara am - Staf Gubernur - BAPEDA - kaum Wanita ABRI - J. Wairisai - perdjalanan kepulau-pulau - perikanan - Ujung Pandang - Djenderal L Lopulissa.

Informasi dibidang Ge redja Protestan Maluku.
Informasi tentang pendidikan.
Tambahan.
Kesimpulan.
Rekomandasi2.
Pandangan achir.

KATA PENDAHULUAN

Laporan ini bermaksud memberi sebuah kesan dari perdjalanan orientasi jang dibuat sebagai langkah pertama pada satu djalan jang pandjang jang harus didjalani dengan tudjuan untuk tiba pada satu dialog jang berguna antara orang Maluku Selatan dinegeri
Belanda dengan orang Maluku Selatan di Maluku dan orang Maluku Selatan diluar kepulauan Maluku.

Djangka waktu jang pendek dari perdjalanan ini dan djarak-antara jang harus ditempui djuga dalam arti kiasan - merupakan sebab2, sehingga dalam laporan ini dapat diberi
satu pandangan hanja setjara garis2 besardari suasana diwaktusekarang. Kami samasekali tidak menganggap untuk memberikan dengan laporan ini satu warta jang sempurna.

Informasi2 jang dikumpulkan dikerdjakan se-dapat2nja dengan peri ber-hati2, berdasarkan pokok2 pemikiran jang berikut:
a. perdjalanan ini ada perdjalanan jang pertama dari banjakZ perdjalanan jang akan
menjusul;
b. pembatja akan harus dapat menindjau laporan ini menurut tjaranja dan dari sudut
pandangannja sendiri;
c. diusahakan memberikan se-dapat2nja satu gambaran jang objektif tentang segala
penindjauan.

Penjusun2.

ATJARA UNTUK HUBUNGAN2RESMI
Atjara ini disusun di Negeri Belanda dalam perembukan dengan instansi2 pemerintah di
Indonesia. Dalam perdjalanan, atjara ini beberapa kali dirobah.
Rombongan orientasi diterima untuk berunding dengan instansi2 dan oknom2 sebagai
dibawah ini:
Di DJAKARTA.
Mr. J. F. Boddens Hosang dan stafnja

Menteri jang berkuasa penuh
dari Kedutaan Besar Belanda
di Indonesia

BAPENAS

Badan Perentjanaan Nasional

PUOD

Pemerintah Umum dan
Otonom Daerah

Kementerian Pendidikan dan Kebudajaan
KNPI

Komite Nasional Pemuda
Indonesia

DPR-RI

Dewan Perwakilan Rajat
Republik Indonesia

PANMAL

Panitia Maluku

Prof. dr. G. Siwabessy

Menteri Kesehatan

Dr. Roeslan Abdul Gani

Bekas Menteri
Luarnegeri R,l,

Mr. Mohammed Roem

Bekas pengikut Konperensi
Medja Bundar

Djenderal-Major J. Muskita

Direktur Djenderal dari
Perdagangan dalamnegeri

J. Manuhutu

Bekas-presiden R.M.S.

Dr. F. Pattiasina dan
beberapa pemuka2

Kepala Dinas Kesehatan
Muiter

Ds. S. Marantika

Bekas kepala biro Dewan
Geredja2 di Indonesia

Di AMBON.

UNPATTÏ

Universitas Pattimura

Sekolah Theologia Tinggi
DPRD

Dewan Perwakilan Rajat Daerah

Dewan Synode G.P.M. (Geredja Protestan Maluku)
PGRI

Persatuan Guru2 Republik
Indonesia

A. Warrisal

Bekas Wakil-presiden R.M.S.

Njonj'a Dra. Engko

Direktur Wanita Akademi
Pemerintahan

Drs. Engko

Sekertaris Gubernur

BAPEDA

Badan Perentjanaan Daerah

Drs. J. Mailoa-

Direktur gedung artja
"Siwa-Lima"

Brigade-Djenderal B. Sumitro
dan stafnja

Komandan Regio Muiter
ke-15 Pattimura

Monseigneur Sol

Geredja Rum Katholik di Ambon

Di UJUNGPANDANG

J. Rehatta dan sekebanjakan
orangZ Maluku
Letnan-Djenderal L Lopulissa

Komandan Regio Defensi ke-3
(Kowilhan Sulawesi dan
Kalimantan)

Di BALI
Joint Committee di Sanur

Komite Gabungan di Sanur

LAPORAN PERDJALANAIM ORIENTASI DIBAWAH PIMPINANz TUAN TH. O.
KUHUWAEL
KE INDONESIA, JAKARTA, AMBON, UJUNG PANDANG.

Rantjangan, penjediaan, perkenalan (introduksi),
Telah lama banjak orang mempergunakan kesempatan jang sedjak tahun 1975 diberi
oleh kementerian Kebudajaan, Rekreasi dan Kemasarakatan untuk membuat perdjalanan2 ke Maluku.
Sekumpulan banjak orang2 Maluku jang membuat perdjalanan kenegeri asal - mau setjara perseorangan mau setjara rombongan - makin mendjadi besar. Lima orang jang
mempunjai niat2 tersendiri untuk bepergian kesana. diinsjafi oleh Tuan De Lima tentang
maksud2nja. Keinsjafan jang diberikan oleh Tuan De Lima ini adalah sebab pertama untuk merupakan satu rombongan terdiri dari 5 orang. Satu sebab lain jaitulah bahwa pekerdjaan kelima orang ini terletak pada pelbagai bidang pengetahuan, hal mana boleh
berguna kepada pembagian tugas masing2.
Sedjak permulaan sekali pemikiran ini telah dibitjarakan dengan Tuan Manusama. Tuan
ini pada umumnja menjetudjui rentjana ini. Djuga dalam pembitjaraan2 kemudian dirumah beliau, mau dengan Tuan2 Kuhuwael dan De Lima mau dengan rombongan ini
seanterunja, Tuan ini menurvdjukkan pengertiannja terhadap rentjana ini. Beliau djuga
madjukan permintaannja kepada kam i untuk sesudah kami pulang kami akan memberitahukan nama oknom2 jang boleh dipakai untuk membuat perdjalanan2 orientasi jang
berikut.
Pertemuan2 dengan Tuan Manusama ini dipandang oleh kami sebagai informasi2 berterus-terang, demikian djuga harus dipandang oleh mereka jang berorganisasi dalam badan pimpinan R.M.S.
Pemikiran ini jaituiah bahwa informasi2 ini atas tjara istimewa akan diteruskan dan diterangkan kepada organisasi2 dalam lingkungan masarakat Maluku.
Satu suasana jang sangat bertjelaka perdjadi, manakala dengan melalui alat2 publikasi
maksud2 tentang perdjalanan orientasi jang sama tengah.di-djalankan itu ditjap sebagai
perdjalanan2 indoktrinasi, a-politik atau jang Iain2.
Kami harus memandang hal ini sebagai satu perlakuan jang tidak benar terhadap initiatip2 jang berterus-terang dan benar.
Diluar itu ternjata. bahwa datam golongan2 tertentu timbul pikiran bahwa se-akan2
rombongan kami telah melepaskan tjita2 R.M.S. atau se-kurang2nja mengobahkannja.
Perdjalanan ini akan merugikan tjita2 R.M.S.
Bagaimanapun djuga utjapan2 tersebut tidak dapat tolong mentjiptakan satu udara jang
dalamnja orang2 dan maksud2 dan hasil2 jang mungkin didapat dapat dibitjarakan sesudah kepulangan dari Indonesia. Oleh sebab itu tepat dimuka kami hendak berangkat
ke Indonesia, kami memberi sebuah pengumuman melalui radio dan televisi, dimana
kami sekali lagi dengan terangnja menguraikan pendirian kami.

Susunan rombongan.
Rombongan perdjalanan orientasi terdiri dari oknom2 jang berikut:
Th. O. Kuhuwael
(pemimpin rombongan)
J. Rutumalessy
(pendeta G.I.M.)
A. Manuhutu
(anggota N.G.P.M.B.)
R. Metekohy
(pengerdja kesedjahteraan masarakat)
L Ch. Mantouw
(pengerdja kesedjahteraan masarakat)
Achirnja pembagian tugas dalam rombongan 5 orang ini diatur sebagai berikut:
Tuan Th. O. Kuhuwael akan memperhatikan ha!2 pendidikan;
Tuan2 Rutumalessy dan Manuhutu akan menindjau aspek2 hidup geredjani dan kesosialan;
Tuan2 Metekohy dan Mantouw akan menindjau sudut2 hidup kesosialan dan politik masarakat.
Sebenarnja minat (perhatian) dari rombongan seanterunja ditudjukan kepada pelbagai
perhubungan2 masarakat Maluku setjara arn dan dengan ïstimewa kepada perhubungan2 di Maluku Selatan.
Tudjuan perdjalanan.
Tudjuan jang kami tudjui:
- satu orientasi dibidang geredjani, kearah sektor2 sosial-politik dan satu
penindjauan dibidang pendidikan.
Orientasi ini akan dapat menghentar kepada mendalami pandangan tentang djalan jang
boleh didjalani untuk tiba pada satu pembitjaraan antara orang Maluku di Indonesia(berdiam di Maluku dan diluarnja, tetapi didalam perbatasan Indones/a)- dengan persekutuan2 orang Maluku Selatan di Negeri Belanda.
Mufakat2.
- Perdjalanan akan berlangsung dari 4 Februari hingga 4 Maret 1978.
- Delegasi akan mendapat kebebasan jang se-luas2nja untuk berbitjara diwaktu pembitjaraan dengan instansi2 resmi dan oknom2.
- Diluar pertemuan2 resmi delegasi mempunjai kebebasan penuh untuk menghubungi
siapa2 djuga.
- Dengan melihat kepada kenjataan, bahwa bagian terbesardari orang2 di Negeri Belanda (kepadanja anggota2 delegasi terhisab) berpegang pada tjita2 R.M.S., delegasi ini
bebas untuk menghadapkan problematik ini djuga dalam diskusi2.
- Anggota2 bepergian setjara oknom2 dan oleh itu tidak mempunjai hak dan pertanggungandjawab untuk berbitjara atas nama barang instansi.
- Penginapan dan peraturan untuk melaksanakan atjara resmi terletak dalam tangan
Joint Committee (Komite Gabungan), sedang anggota2 delegasi djuga mendapat kebebasan untuk memilih satu tempat penginapan sendiri.
- Ongkos perdjalanan dan penginapan delegasi mendapat bantuan penuh dari kementerian C.R.M.
- Selama waktu di Indonesia haruslah terdjamin satu waktu jang sedapat2nja tenang
untuk perundingan2 dengan oknom2 dan golongan2.
- Tempat2 jang akan dikundjungi jaitulah: Jakarta, Ambon dan beberapa pulau di Maluku
Selatan, diwaktu kembali, sedapat murigkin Ujung Pandonr, fdutunJa Makassar) dan
pada achirnja akan singgah di Den Pasardipulau Bali dan dari sana perdjalaiidi, pu
akan dimulai, dan tegal itu tidak lagi akan singgah di Jakarta.

Susunan Atjara.
Susunan a tja ra dibitjarakan dengan pembesar2 dari kedutaan Besar Indonesia. Hal ini
terdjadi beberapa kali di kedutaan Besar Indonesia di Den Haag. Hal mengatur pembitjaraan2 dengan pembesar2 orang Maluku jang terkemuka mau jang berdinas atau jang tidak lagi berdinas; instansi2 dalam lingkungan penugasan kami, tentangnja kami ingin
mendapat informasi2; bekas2 orang2 R,M.S. mau di Jakarta dan di Ambon, jang diwaktu dahulu adalah oknom2 jang memberi pimpinan; golongan2 mahasiswa dan Iain2 golongan dan oknom2 dari masarakat Maluku Selatan, kesemua ini berasal dari pemikiran
dan kemauan dari rombongan kami.
Setjara am boleh dikatakan, bahwa diwaktu pertemuan di kedutaan Besar Indonesia itu
nampak satu udara jang berterus-terang. Kadang2 diminta keterangan landjut tentang
pengantaran jang akan diorganiserkan untuk kami.
Pengantaran jang kami akan mendapat di Indonesia diterangkan sedikit banjaknja
sebagai "menundjuk djalan kepada kami di Indonesia sekarang ini, jang se-dikit2nja telah asing bagi kita". Diwaktu pertemuan terachir dikedutaan Besar Indonesia
ditetapkan dari fihak Duta Indonesia bahwa kami dengan kebebasan penuh boleh
bertukar fikiran tentang R.M.S., tetapi untuk mengorganiser organisasi2 R.M.S. dibawah tanah adalah satu pemikiran jang salah.
Satu dua hal tepergantung dari hal sampai dimana pembesar2 jang bertanggungdjawab
di Jakarta akan menjetudjui susunan rombongan ini dan atjara jang telah diserahkan. Hal
ini berlambatan dan menimbulkan hingga saat penghabisan barang ke-ragu2an disekitar
perginja rombongan kami atau tidak.
Pada achirnja djawaban dari Jakarta itu positif dan perdjalanan dapat dimulai.
Rentjana Perdjalanan setjara kasar.
Pada garis2 besar kami akan tinggal kira2 9 hari di Jakarta, 14 hari di Ambon, beberapa
hari di Ujung Pandang dan 1 hari di Bali dengan maksud untuk mendjumpai anggota2
Joint Komite lain jang kembali untuk bersama memulaikan perdjalanan pulang.
Pesuratkabaran.
Sama sendiri diadakan permufakatan akan mengadakan pekabaran kepada pers manakala terdapat ketentuan, bahwa perdjalanan dapat dimulai. Hal2 ini amat ruwet dan
menghirau perasaan dan akan membawa kepada tafsiran2 jang salah mau di Indonesia
mau di Negeri Beldanda. Oleh sebab2 ini kami merasa ada lebih baik, bahwa tidak ada
pewarta2 pesuratkabaran dari Negeri Belanda jang mengiringi kami.
Djuga di Indonesia hubungan dengan pers tidak akan diadakan oleh sebab2 itu.
Kedjadian2 jang tidak dinantikan.
Beberapa orang jang berkelakuan djahat mentjoba menghalang-halangi perdjalanan
rombongan kami. Pada 20 Desember 1977 pada pagi2 sekali katja2 djendela ruangan
tamu Tuan Mantouw dilempar petjah dengan batu, sedang sebuah peluru ditembak
menerusi pintu muka.
Pada tanggal 24 Januari 1978 dua orang memberitahukan kedatangannja kepada Tuan
Kuhuwael dirumahnja dan hendak menjampaikan sebuah surat dari sebuah golongan
pemuda. Diwaktu Tuan Kuhuwael meminta mereka untuk masuk dan tatkala beliau
membelakangi mereka untuk membawa djalan kearah kamar tamu dilepaskannja satu
tembakan jang kena dibelakang beliau. Kemudian dari tiap2 kedjadian jang terdjadi, kami

menentukan pendirian kami, Sikap kami tidak lain jaitulah: tidak menjerah kepada perbuatan2 rendah jang telah diperlakukan.
Kami tinggal berpegang pada putusan untuk membuat perdjalanan itu, oleh karena kami
jakinkan akan pertanggungandjawab kami sendiri jang dengan terangnja telah dinjatakan itu. Diluar itu kami jakinkan akan kuasa2 positif dalam masarakat kami jang welakinpun segala sésuatu akan merupakan imbangan terhadap kuasa2 jang negatif dan jang
merusakkan, jang hendak mendjauhkan kami dari usaha kami dan tudjuan kami bersama.
Perdjalanan orientasi itu sendiri.
Hendak diperingat, bahwa waktu jang diberikan kepada kami untuk berkundjung ke Indonesia tidak sekali-kali memberi kesempatan kepada kami akan mendalami barang pokok manapun.
Hanja kebenaran ini, bahwa kami ini terhitung kepada orang2 jang lahir dan pernah hidup disana, menolong kami pada bagian besarnja untuk dalam waktu jang pendek dapat
mengumpul informasi dan dapat menghadapi situasi Indonesia diwaktu sekarang ini,
kemudian dari 30 tahun tidak lagi berada disana.
Satu hal pertama jang mempengharui setjara negatif perdjalanan kami jaitulah
bahwa banjak kali atjara itu dirobah oleh pembesar2 Indonesia dengan tiba2 dan
setjara mendalam, hal mana dialami oleh kami sebagai gangguan.
Oleh perobahanZ ini kami kurang mendapat kesempatan untuk dengan setjara
tenang bertukar fikiran dengan golongan2 dan oknom2 dari masarakat Maluku, sebagai jang tersebut dalam atjara itu.
Kebanjakan bahan2 kami mendapat diwaktu pembitjaraan2 partikulir. Djuga waktu2 kesenangan kami terganggu. Oleh sebab2 itu hubungan2 dengan keluarga dan
kenalan amat terbatas.
Boleh djadi berhubung dengan sebab2 keamanan, kami sangat diawasi. Seruan
kami telah mendahului kami, jaitulah bahwa kami berpegang pada pendirian
R.M.S. Haf achir ini memberi tjap kepada pertemuan2 jang kami adakan jang
menampak pada fihak tuan2 tamu kami dalam sikap berdiam diri, takut untuk berkata-kata dengan leluasa dan djuga oleh rasa kedjengkelan.
Pertemuan2.
BAPENAS.
Jang menarik hati jaitulah keterangan2 jang kami mendengar dari pegawai2 resmi terhisab kepada staf dari Badan Perentjanaan Nasional (BAPENAS). Kepada rombongan
kami mendjadi terang masaalah2 jang digumuli di Indonesia.
Beberapa utjapan BAPENAS hendak diberitahukan disini. Kami diberitahukan. bahwa
sebuah rentjana-pembangunan-lima-tahun telah dikerdjakan. Rentjana pembangunan lima-tahun kedua berachir pada achir tahun 1978 / 1979; tahun depan akan dimulai rentjana-pembangunan-lima-tahun jang ketiga. Rentjana2-pembangunan-lima-tahun, Repelita2 ini berurutan satu mengganti jang lain dengan teratur. Kami mempunjai kesan,
bahwa barang rentjana-pembangunan-lima-tahun jang satu sudah dimulaikan, dengan
tidak mendapat hasil jang dimaksud dari rentjana-pembangunan-lima-tahun jang mendahuluinja. Kami mentjatatkan disini, bahwa kesan ini boleh djadi dapat disungguhkan
oleh kesempitan waktu jang sebagai telah ditundjukkan. Disamping itu dengan djudjur
harus dikatakan, bahwa sebuah daerah jang sebesar dengan penduduk jang demikian
padat sebagai di Indonesia, masaalah2 dipelbagai bidang adalah sangat besar. Penduduk ber-tambah2 mendjadi 1 60 juta. Penambahan djiwa tiap2 tahun selalu 24%.

Orang mengusahakan satu pembagian pendapatan nasiona! jang adil, demikian diberitakan kepada kami dengan jakin.
Tiap2 daerah harus mendapat bagiannja dari pendapatan nasional. Bantuan kepada
tiap2 daerah dinaikkan tiap2 tahun. Segala sesuatu bernafaskan udara pembangunan,
dan segala sesuatu diuntukkan kepada pembangunan itu.
Maluku, sebagai dikatakan merupakan sebuah daerah-minus (daerah-kurang). Ukuran
pembagian diatur menurut kepentingan daerah.
Demikianlah Maluku, oleh sebab tidak memberi hasil tjukup, terhitung amat kurang penting dari daerah2 lain dan tegal itu mendapat bagian jang amat ketjil dari
anggaran belandja total.
Demikian pendapat orang tentang satu pembagian jang adil.
Meskipun demikian ada djuga sisa wang dari bagian anggaran belandja jang diberikan.
Bagaimana hal ini boleh djadi tidak terang kepada kami.
- institut ilmu semudera - diwaktu lampau dibangunkan oleh orang Rusia pada sebagiannja - djuga dibitjarakan. Diwaktu ini institut ilmu semudera tidak ada lagi.
Kenjataan ini, bahwa di Ambon dan ditempat-tempat lain - lebih banjak dari diwaktu
pendjadjahan - terdapat universitas2, menundjukkan kearah jang baik, demikian kata
orang.
- Pemerintahan sesetempat harus lebih lagi diperkuat hal mana menundjukkan tudjuan
kearah otonomi daerah jang dipudjikan.
- Transmigrasi (petnindahan orang2) harus dipandang dari sudut penambahan bilangan
penduduk jang besar.
- Repatriasi (kepulangan) orang Maluku dari Negeri Belanda harus berlangsung dalam
rangka rentjana pembangunan.
Kedutaan Besar Belanda di Jakarta.
Kami diterima oleh karena tidak hadirnja duta dari Keradjaan Belanda di Jakarta oleh
Tuan drs. J. F. Boddens Hosang, menteri jang berkuasa penuh dari Kedutaan Besar
Belanda di Jakarta dan stafnja. Tuan Boddens mengutjapkan kami selamat datang di
Indonesia. Sesudah itu dibitjarakan tudjuan perdjalanan dan rentjana perdjalanan.
Dalam perbitjaraan selandjutnja diterangkan titik2 jang berikut:
- 2.000 permohonan menurut peraturan pembajaran kurban2 perang telah diselesaikan; 1.400 masih lagi tengah diurus. Tuntutan jaitulah bahwa orang harus orang
Belanda atau orang Belanda diwaktu perang.
Pemeriksaan kesehatan selalu dituntut untuk menentukan hubungan asasi antara kesukaran2 jang diderita dimasa perang dengan keadaan djasmani (tubuh) diwaktu ini.
Ada kerdjasama antara Kedutaan di Jakarta dan Uitkeringsraad (Dewan Pembajaran}
di Den Haag.
Himpunan orang2 jang banjak terdapat di Jakarta, Bandung dan Surabaya; usaha2
penerangan terdjadi melalui kantor2 daerah, sedang djarak antara jang besar menjukarkan satu penjelesaian pemberian pertolongan jang lantjar.
Selandjutnja diberitahukan kepada kami bahwa Tuan Hulsman dart Kedutaan di Jakarta
bersama Tuan De Winter dari kementerian C.R.M, dan Tuan De Jong dari Kementerian
Luarnegeri, keduanja dari Den Haag dan lagi Tuan Soerjadi dari Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag djuga sementara mengadakan perdjalanan. Perdjalanan mereka dimulai lebih dahulu dari perdjalanan kami dan akan berachir sesudah perdjalanan kami.
Tuan2 ini Iebih2 mengarahkan perhatiannja ke-pulau2 Kei dan Tanimbar.

PEMBITJARAAIM-PEMB1TJARAAN DEIMGAN:

Dr. G. Siwabessy
Pembitjaraan ini Iebih2 merupakan sebuah kuliah ilmu bumi dari satu pembitjaraan jang
berguna dengan mempunjai pokok2 mengenai masaalah2 dan soa 12 jang ada pada kami. Dr. Siwabessy adalah Menteri Kesehatan. Pembitjaraan ini ada sebuah pembitjaraan
jang melalui hanja satu djurusan. "Saja beberapa tahun bekerdja untuk Atom, dimuka
saja mendjabat pangkat ini. Sebenarnja sudah lama saja hendak berhenti. Tetapi hal ini
tidak begitu sadja terdjadi. Orang mengatakan bahwa saja ini seurat benang dari bendera Indonesia dan tegal itu saja tidak dapat dilepaskan pergi", Demikianlah dimulai dr.
Siwabessy pembitjaraan ini.
Dari sudut kesehatan diberitahukan beberapa hal, sakitan2 mana telah dibasmi dan saki
tan baru mana menampak.
Tidak terdapat daiam pembitjaraan barang hubungan dengan dialog diwaktudatang. "Pada saja R.M.S. tidak ada. Saja hendak katakan R.M.S. berada dari Sabang hingga
Merauke". "Sajang", demikian ia melandjutkan, "ada dikatakan bahwa kaum tepeladjar
lari keluar tinggalkan Maluku".
Bertentangan dengan sakitan tanah panas (tropis) jang ber-kurang2 terdapat penambahan kenaikan gedjala2 jang menekan, sakit djantung - urat darah dan ketjelakaan2 lalulintas. Baru dalam rentjana-pembangunan-lima-tahun jang ketiga terdapat minat untuk
memoderniserkan rumah2 sakit di Maluku. Terdapat amat kurang tabib2. Pelajanan kesehatan rriendapat perhatian terbesar dari Pemerintah.
Dr. Ruslan Abdul Gani.
Amat lain pembitjaraan dengan dr. Ruslan Abdul Gani. Kemungkinan untuk dapat berbitjara se tja ra terang2 tentang perkara2 sebagai R.M.S., dialog dan Iain2 hal jang menjangkutnja memberi satu perasaan jang menjenangkan. Atas djalan ini bolehlah diusahakan ha!2 kearah satu dialog jang berguna diwaktudatang.
la mengakui hak-penentuan-nasib-sendiri, tetapi mengatakan, bahwa hal ini tidak boleh
membawa kepada separatisme (hal mentjeraikan tf/>/V."Bagaimana kita akan terus, sekarang ini UNCI tidak ada lagi", demikian Tuan Ruslan Abdul Gani bertanjakan dirinja. "Hal ini ada djuga satu masaalah".
la menjebut beberapa faktor: kesalahan dan ke-ragu2an. la berpendapat bahwa radikalisasi sebenarnja tidak baik kepada perkara R.M.S. "Mengapa kita tidak boleh datang
pada berdialog tentang R.M.S. Datang bersama dalam satu dialog itu djuga normal dan
hal ini harus bisa djadi, bukan?"
"Indonesia menderita tegal satu sentralisasi jang melebihi batas (over-centratisatie)". "Kirimkan saja informasi2 - surat2 kabar harian dan mingguan dan madjalah2 tentang
R.M.S.; bahan2 ini amat berguna untuk didjadikan bahan-diskusi kepada mahasiswa2
kami disini.
Diwaktu kaping di De Punt saja berada djuga di Belanda. Sajang sekali saja tidak dapat
mendekati tempat kedjadian itu."
Menurut beliau untuk mengupas persoalan R.M.S. boleh difikirkan ha!2 jang berikut:
- Menundjuk kepada kedua Pemerintah (Indonesia dan Belanda) akan pertanggungandjawab masing2 dalam perkara ini atau kepada pertanggungandjawabnja bersama.
Djenderal Muskita.
Kundjungan dirumah Tuan Muskita - beliau direktur-djenderal dari Perdagangan - ber-

langsung dalam udara ramah-ramah. Kundjungan dirumah beliau menurut permintaannja. Ternjata dengan terang, bahwa beliau menganggap sangat perlu dengan kata
pembukaannja jang pandjang akan menolong kami dalam pengetahuan kami tentang Maluku. Boleh djadi beliau merasa hal ini sangat perlu sesudah didapatnja pengalaman2
dalam pembitjaraannja dengan orang2 dari Negeri Belanda diwaktu perdjalanan mereka.
Pada fihak kami, kami menjatakan kepadanja, bahwa kami asjik mengurus persoalan
orang Maluku Selatan di Negeri Belanda dan di Indonesia atau se-kurang2nja kami tinggal memikirkannja.
Beliau menerangkan lagi, bahwa sedjumlah orang Maluku Selatan besarnja 40.000 bilangannja jang berdiam di Jakarta mempunjai banjak perhimpunan2 jang berkepentingan. Untuk menggabung semua perhimpunan2 ini adalah satu persoalan jang besar.
Permintaan kami untuk berbitjara dengan golongan2 tertentu ada bagi beliau satu tugas
jang sukar dikerdjakan. Meskipun pertjakapan berlangsung dengan amat senangnja ternjata,bahwa Tuan Muskitadahulu merasadirinja seorang Indonesia baru seorang Maluku
Selatan, sedang kami merasa diri dahulu orang Maluku Selatan barti orang Belanda.
Oleh itu pandangannja tentang satu dialog jang berguna tidak njata terang, meskipun
beliau menjatakan dirinja seorang penjokong usaha ini untuk mentjapai satu dialog dan
lagi akan mempermadjukan perdjalanan2 orientasi.
Sajang oleh karena larut waktu dan keadaan tubuh dari Tuan Kuhuwael, pembitjaraan ini
dihentikan meskipun ada lagi banjak tanjaan. Hendak lagi diberitahukan disini, bahwa
dalam pembitjaraan ini turut hadir djuga Tuan2 Hahyary, presiden-direktur dari Jakarta
Lloyd dan Mailoa, Kepala Dinas Perhutanan dan kementerian Pertanian bertempat di
Ujung Pandang. Diwaktu bagian landjutan dari pembitjaraan itu jang tidak setjara resmi
mendjadi terang kepada kami, bahwa isteri Djenderal, njonja Muskita banjak melaksanakan kerdja2 untuk mempertahankan Kebudajaan Maluku.
Kementerian Dalamnegeri.
Kementerian Dalamnegeri membentuk diantaranja sebuah Panitia Maluku dengan tugas
menampung dan membimbing orang2 Maluku jang berepatriasi dari Belanda.
Mereka mem-beda2kan 3 golongan orang: orang2 A.O.W., repatrian2 jang bersekolah
dan jang tidak bersekolah. Pada umumnja menempatkan orang2 A.O.W. tidak membawa kesukaran. Mereka itu pergi ke-tempat2 jang dikehendakinja, pun djuga ke Maluku.
Hal ini disebabkan, oleh karena golongan ini mempunjai pendapatan2 jang teratur dan tidak tepergantung dari peraturan pembantuan ditempat.
Pada golongan orang2 jang bersekolah terdjadi, bahwa mereka ditempatkan di-tempat2
lain dari jang dikehendakinja, jaitulah ditempat dimana kurang sekali terdapat tenaga2
kerdja jang bersekolah. Amat dengan hati2 mereka berlaku terhadap golongan tenaga2
kerdja jang tidak bersekolah. Mereka ini hanja boleh ditempatkan dalam projek pembangunan tertentu. Projek2 pembangunan ini kebanjakannja sama2 dibelandjai oleh
Pemerintah Belanda. Djuga dibitjarakan soal pas-djalan. Mereka tidak senang'dengan
pengurusan pas-djalan melalui undang2-fasilitas (ficiliteiten-wet). Di Indonesia orang
sukar menerima keabsahannja (berlakunja menurut hukum).
Mr. Mohammed Roem.
Dirumahnja mr. Mohammed Roem kita djumpai seorang jang tel a h berumur, jang lagi
dengan terangnja boleh mentjeriterakan beberapa perkara dari Konperensi Medja Bundar. Beliau pada mulanja Menteri Luarnegeri semasa Sukarno dan kemudian seorang
ternama dalam gotongan oposisi.

Beberapa peringatan istimewa dari beliau tentang Konperensi Medja Bundar adalah sebagai berikut:
"Fa ha m federal adalah satu tjiptaan dari Tuan Van Mook. Oari fihak Indonesia
kami menurut memainkan permainan ini dengan f a ha m jang terpenting, bahwa
bagaimanapun djuga kami harus bebas dan merdeka".
"Undang2 Dasar seharusnja dibuat oleh Konstituante (Dewan Pembuat Undang2).
Hal ini tidak lagi dapat dikerdjakan oleh Konstituante ini. Saja merasa bahwa hal
ini menjebabkan ketidakdjelasan jang kita mendapatsekarang. Saja merasa bahwa
meskipun demikian kita lagi bertanggungdjawab atas perkembangan2 jang berlaku
dalam sedjarah".
Tuan Roem berpendapat, bahwa hak-penentuan-nasib-sendiri setjara intern boleh dipandang telah diselesaikan, tetapi ada lagi perlu banjak keterangan dalam perkara hak-penentuan-nasib-sendiri setjara ekstern.
Tuan Mohammed Roem tidak dengan sebenarnja menentang satu dialog tentang persoalan jang hidup disekitar R.M.S., tetapi beliau bukan penjokong pergerakan2 separistis
(jang mentjeraikan diri). Sumpah Pemuda tahun 1928 - satu bangsa, satu bahasa dan
satu Tanan Air - kepadanja satu fakta jang tidak dapat disangkal.
J. Manuhutu.
Dalam pasanggrahan Dewan Geredja2 Indonesia kami temui Tuan J. Manuhutu, presiden R.M.S. jang pertama. Beliau memulai pembitjaraannja dengan mengatakan, bahwa
didalam kitab Ben van Kaam "Ambon door de eeuwen heen" (Ambon menerusi abad2)
terdapat kebenaran, tidak jang lain dari kebenaran. Oleh itu kita harus membuka kitab itu
untuk mendapat djawab jang kita perlukan. Diluar kitab itu tidak lagi apa2 jang dapat ditanjakan dan beliau djuga tidak dapat memberi djawab atas tanjaan2 diluar kitab ini!
Beliau merasa dirinja dahulu dan sekarang seorang Indonesia serta merasa, bahwa hal
ini jang terbaik. Djikalau diminta, beliau hendak datang ke Negeri Belanda, manakala
keamanannja terdjamin; beliau mengatakan lagi, bahwa haruslah ada satu djaminan
wang sebesar 10 juta rupiah guna isterinja, djika seandainja ada apa2 terdjadi dengannja.
Soal2 tentang sikapnja dihari-hari diwaktu proklamasi didjawab dengan katanja "Apa
lain saja harus buat, saja hanja seorang pegawai bawahan". "Saja dipaksa untuk mengerdjakannja. Apa jang saja harus buat lain dari pada mengerdjakan perkara jang dituntut dari saja", demikianlah beliau membela dirinja tiap2 kali. Selainnja tidak terdapat
ha!2 jang baru dari apa jang ditjeriterakannja. Meskipun demikian, beliau bersikap positif
terhadap dialog jang akan diselenggarakan diwaktudatang,
K.IM.P.I.
Diwaktu pertemuan dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (K.N.P.I.) diterangkan
tentang fungsi2 kaum muda, mahasiswa dan pemuda buruh, jang diempunjakannja. Organisasi ini boleh disamakan dengan pressure groups (go/ongan2 berpengharu) düuar
parlemen, "Kami merupakan sebuah organisasi baru, jang baru sadja berdiri pada tahun
1974. Meskipun demikian kami mempunjai satu tugas njata, Iebih2 untuk memperlihatkan kekurangan2 tertentu dari badan Pemerintahan, supaja diketahui orang".
Djuga disini disebut "Sumpah Pemuda" dan bahwa segala perkara digunakan untuk
pembangunan nasional dalam negeri, jang disebut "one nation building" (bangunan
satu bangsa). Mereka pun djuga menjokong usaha untuk berdialog. Dirasanja satu keuntungan, bahwa banjak partai diwaktu lampau dileburkan kedalam beberapa partai.
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Waktu berfilsafat telah lalu, demikian mereka berpendapat, bahwa sedjak tahun 1965
menurut "Orde Baru" orang mulai bekerdja, dimana segala sesuatu harus digunakan untuk ideologi (adit/iïa) pembangunan nasional.
Dr. F. Pattiasina.
Dibawah pimpinan djenderal dr. F. Pattiasina diadakan sebuah perundingan dengan beberapa pemuka orang Maluku di Jakarta. Hal jang menarik perhatian jaitulah, bahwa
mereka dengan sungguh tengah mengusahakan satu identitas baru dari keberadaan Maluku (hal berada sebagai orang Maluku), sedjarah, bahasa, pendek kata mereka asjik
dengan mengisikan identitas diri. Diwaktu beristirahat jang disisipkan, ditanjakan oleh
seorang jang baru datang latar belakang dari kedatangan rombongan kami ke Indonesia,
Ditjeriterakan, bahwa di Jakarta djuga orang mengusahakan sekedarnja membantu masarakat Maluku dengan mentjari nilai2 baru.
Pertjakapan serupa ini, dibawah pimpinan dr. Pattiasina, berlangsung dengan berterang-terangan. Tentang banjak pokok - dengan istimewanja mengenai identitas Maluku -.kami dapat mengerti satu akan jang lain. Identitas Maluku bukan begitu sadja dapat diganti dengan identitas Indonesia. Kekuatiran tentang kehilangan identitas
tampak dengan terangnja. Dalam pertjakapan ini dibitjarakan ketidakadaan kesusasteraan (buku2, batjaan2) tentang sedjarah dan kebudajaan sendiri, jang ditulis
dalam bahasa sendiri. Mereka mengatakan, bahwa tengah diusahakan olehnja akan
menutup kekurangan ini.
Setjara positif mereka mendukung satu dialog diantara orang Maluku. Dirasa besar gunanja nanti, manakala golongan2 orang Maluku dari Indonesia djuga boleh membuat
perdjalanan orientasi ke Negeri Belanda.

PUOD.
Djuga disini diterangkan dengan resmi tentang organisasi aparat Pemerintah (perlengkapan dan tenaga Pemerintah), pembagian keuangan negara dan usaha sefakat untuk
melaksanakan pembangunan nasional.Disini djuga disebut lagi ke 5 asas ilmu kenegaraan
"Panca Sila" sebagai ukuran.
Kembali ditjoba untuk mejakinkan kami, bahwa sangat di-beda2kan daerah2 jang
penting, dalam pada mana kembali ditekan bahwa Maluku termasuk "daerah2-minus".
Kepada daerah2 sebagai Sumatera dan Kalimantan (Borneo) dengan kekajaan2 bahan2 tambang jang banjak akan - demikian kata orang - diberikan bantuan setjara
lain dari kepada daerah2 miskin sebagai umpamanja Maluku. jang ada satu dari padanja. Demikian hal ini berarti. bahwa daerah2 kaja dianggap dulu mendapat prioritas (pertama berhak) atas pembajaran lebih besar dari kas negara dan bantuan untuk pembangunan disesetempat dan investasi (penanaman modal dalam barang
perusahaan).
Dalam rentjana-pembangunan-lima-tahun berikut akan lebih diperhatikan perkembangan turisme di Maluku.

DPR-RI.
Dalam pembitjaraan di gedung parlemen Indonesia (DPR) kami mengemukakan alasan2
kedatangan kami. Dari fihak panitia penjambutan diterangkan kepada kami, bahwa
mereka hanja mendengar kami sadja berhubung dengan fungsi mereka dan oleh sebab
beberapa anggota tidak hadir. Mereka djuga bersedia menjampaikan keterangan2 kami

didalam sidang pleno (lengkap). Oleh sebab itu pembitjaraan ini tinggal satu pembitjaraan
jang resmi.

"""

Kesimpulan sementara dari kundjungan di Jakarta.
Sosial dan politik:
Pembitjaraan dengan orang2 Maluku memperlihatkan. bahwa mereka Iebih2 tengah
menjedari identitas2 dirinja. Djuga dalam satu pembitjaraan dengan seorang muda, (diwaktu penundaan sementara waktu dari pertemuan dengan pemuka2 di Jakarta) kembali ternjata bahwa identitas Maluku tidak dapat diganti dengan identitas jang lain
(Indonesia). Hal ini tidak berarti, bahwa orang menjangkal akan dasar Panca Sila, sekalipun disebabkan oleh peri berhati-hati.
Pada asasnja terdapat kemauan sebagai orang2. Maluku sama-sendiri-demikian djuga
dengan orang2 Maluku di negeri Belanda - untuk berdialog. Memang pokok ini harus
lagi diperdalam. Waktu jang diberikan pada kami pendek untuk mengadakan mufakat2
jang mendalam.
Tambahan lagi perdjalanan kami jaitulah usaha pertama untuk pada achirnja tiba pada
satu dialog.
Mereka menginsjafi, bahwa harus dikerdjakan barang sesuatu. Kenjataan bahwa mereka
merasa, dimana djuga mereka berada, bahwa mereka adalah orang Maluku, perasaan ini
mengatasi batas2, djangka waktu perpisahan dan pelbagai faham politik. Kadang2 tampak perihal.berdiam diri, manakala R.M.S. dibitjarakan. Meskipun demikian mereka berbitjara tentangnja dengan sehat fikiran. Djuga di Jakarta terasa kebutuhan untuk datang
pada persatuan.
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KEBERANGKATAN KE AMBON PADATANGGAL 12-2-1978.

Kesan2 setjara am.

Setiba dilapangan terbang Laha kami disambut oleh Tuan De Lima dan pembantunja
Tuan Nanlohy. Selama peninggalan kami 14 hari lamanja, selalu kami disertai Tuan2 ini.
Djuga disini di Ambon dinas pengawasan bekerdja sangat tertib. Dinas ini harus
memata-matai tingkah laku kami sebagai rombongan. Meskipun jang demikian
kami disini djuga tidak ragu2 bertukar fikiran tentang R.M.S. dengan berterus—
terang dan tentang perkara2 jang dipubliserkan mengenainja dalam lingkungan
masarakat Belanda. Tidak sukar untuk kami akan menjesuaikan diri di Ambon diwaktusekarang. Satu peringatan tentang bahasa pergaulan. Hal melahirkan pikiran tidak merupakan barang persoalan kepada kami, mau di Jakarta pun di Ambon. Persoalan ini timbul
mengenai arti dari sekian banjak singkatan2. Setjara kelihatan terlihat oleh ka'mi, bahwa
tiap2 orang di Ambon berpakaian jang patut. Di Ambon tidak kami melihat orang pengemis, hal ini bertentangan dengan apa jang kami lihat di Jakarta dan kemudian di
Ujung Pandang. Segera manakala kami usahakan melihat dibelakang dinding - dan
siapakah sempat berbuat demikian dari orang Maluku sendiri - maka nampak kepada kami kesukaran. dalamnja orang sebangsa kami ada hidup dan djuga tindisan
jang harus mereka deritakan, datangnja dari kekuasaan jang mempunjai mata2 diamana-mana sadja.
Orang Maluku diwaktu lampau pun sekarang selalu berpendapat harus berpakaian jang
pantas untuk hadir dimana-mana. Tetapi kehidupan jang mahal kepada penduduk rata2,
pengangguran dan hidup dibawah tindisan, memberikan sebuah gambaran jang lain.
Suasana hidup demikian tidak dapat dihapuskan oleh kompleks2 gedung-gedung untuk
bank2 dan pelbagai lembaga umum, jang hanja mempunjai nilai sebagai Iambang2 kedudukan negara (status symbolen).
Pendapat rata2 dari seorang biasa sekian besar, sehingga - dengan memperhatikan suasana hidup di Ambon - sekali-kali tidak dapat dipandang tjukup untuk hidup.
Akan memberi satu gambaran tentangnja, adalah sebagai berikut:
Seorang pensiunan pegawai tinggi mendapat pensiun RP 35.000.
la mempunjai 2 anak jang bersekolah dan tintuk mereka harus diusahakan
pendapatan R P 45.000.
Satu kemampuan mengatur (kapasitas improvisasi) jang besar dan kenjataan, bahwa
perhubungan keluarga di-negeri2 masih berlaku, memungkinkan mereka itu, bagaimanapun sukar, dapat tinggal hidup.
Gambaran Ambon boleh dilukiskan sebagai: hal-hal terkebelakang jang ditutup
dengan bagusnja.
Disebelah lain ternjata lagi dengan terangnja satu keinginan untuk mengisikan satu identitas baru. Terdapat sebuah gedung artja (musium) "Siwa Lima" jang menjumbangkan
pemeliharaan kebudajaan sendiri dibawah pimpinan jang bersemangat dari direkturdrs.
J. Mailoa. Pengalaman2 kami selalu terbatas oleh kesempitan waktu. Olehnja itu djuga
kami tidak dapat mengundjungi projek transmigrasi di Kairatu (orang2 Djawa jang
menanam padi), lagi Amahai dan Masohi.
Djuga di Maluku kita menemui kesukaran oleh sebab atjara di-robah2. Tegal itu kami sukar membagi-bagi waktu kami. Demikianlah kundjungan2 kesebuah projek transmigrasi di Ceram dan ke pulau Nusalaut tidak djadi.
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PEMBITJARAAIM-PEMBITJARAAN DENGAIM:

Pedjabat2 Staf Gubernur.
Gubernur sendiri oleh karena tugas2 tain karena pangkatnja berada di Jakarta. Kami ditetïma oleh sekertaris Tuan Engko. Dengan Tuan ini kami membitjarakan pembagian
atjara. Sebenarnja segala sesuatu harus diatur kembali. Kami berikan Tuan Engko sebuah ringkasan dari latar belakang kedatangan kami ke Ambon.
la memberi kesan tidak merasa senang terhadap keterangan ini, tetapi ia menahani dirinja. Pada penghabisan pembitjaraan diberi Tuan Engko kepada kami sebuah rentjana
setjara kasar.
Sikapnja mempunjai sifat tidak menarik hati dan resmi. Ketidakadaan gubernur boleh djadi mendjadi salah satu sebabnja. Kurang kerelaan dalam memberi dumbangan pelajanan sebagai di Jakarta, terasa oleh kami sebagai satu kekurangan. Demikian satu permintaan kami kepada Tuan Engko adakah beliau bersedia memberi
perintah mengadakan satu pertemuan di Saparua dengan penduduk disana, agar
supaja delegasi dapat berhubung setjara langsung dengan me r e ka, permintaan
mana dengan segera ditolak olehnja. Menurut beliau, dengan permintaan ini batas2 kemungkinan dilewati, oleh karena kami bukan warganegara Indonesia.
Penolakan 'mi kami taksirkan menurut nilainja adalah satu hal berterang-terangan
jang harus dihargakan dan satu keputusan jang patut djuga diindahkan.
BAPEDA.
Dikantor Perentjanaan Propinsi Maluku pada tingkat propinsi diberi keterangan kepada
kami tentang pembangunan nasional dan untuk pembangunan ini segala sesuatu dan
tiap2 orang dipakai. Dalam rangka ini disebut pembangunan2-lima-tahun, Repelita I. II
dan III. Atas tanjaan kami bagaimana sehingga terdjadi, bahwa dari fihak Kantor Perentjanaan Nasional (BAPENAS) di Jakarta, Maluku ditjap sebagai sebuah "daerah minus"
sekalipun ada terdapat sisa wang dari anggaran belandja jang diberikan oleh Pemerintah
Pusat kepada daerah2, mereka mendjawab penuh keheranan, tidak mengerti akan hal ini
dan achirnja disangkal.
Djuga disini orang sukar mengerti akan hal anggota2 rombongan kami mempunjai
warganegara Belanda, Mereka berpendapat bahwa sebenarnja kami tidak mempunjai suara dan tegal itu seharusnja tidak boleh m entja m pu H situasi intern di Maluku. Tentang hal ini terdjadi satu pertukaran fikiran dan sesudah kami memberi
keterangan tentang kewarganegaraan Belanda itu, djelas djuga kepada mereka tugas kami dan ketidakadaan kami di Ambon. Tegal itu tidak seorang djuapun dapat
menjangkali dan membantahi asal kami jaitulah bahwa kami berasal dari Maluku,
kendatipun pas-djalan dan kenasionalan kami itu.
Rombongan jang terdiri dari semata-mata sardjanaZ, hampir semuanja keluaran universitas Gadja Mada di Jokja, menekan kepentingan Indonesia mengenai kesatuan disegala
bidang, pelaksanaan kesempatan kerdja, besarnja pendapatan dari barang daerah tertentu, perkembangan barang bidang umpama turisme dll.
Memang satu dan lain harus lagi berlaku, tetapi segala sesuatu ada sementara dikerdjakan, demikianlah ditegaskan dengan sungguh2. Mereka tidak mengerti dialog jang kami
andjurkan. Pula disini tampak kurang penerangan tentang keadaan di Negeri Belanda,
hal mana menghalang halangi pembitjaraan itu.
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ABRI-perkumpulan wanita.
Dalam satu pertemuan isteri2 dari anggota2 tentara (perkumpulan wanita tentara,
ABRI) dikatakan dengan terangnja oleh seorang dari njonja2 jang hadir, bahwa R.M.S.
telah lampau. Mereka berpendapat bahwa hal ini sudah haruss njata dalam laporan ORWAMA, sebuah organisasi wanita dari Negeri Belanda, jang beberapa waktu lalu mengundjungi Maluku. Mereka sedikit tidak senang tentang hal ini, bahwa perkumpulan tersebut achir ini tidak menjampaikan di Negeri Belanda bahan2 jang dikumpulnja di Indonesia. Mereka heran dan merasa ketjewa, manakala diketahuinja bahwa ORWAMA bukan sebuah perkumpulan jang mempunjai nama jang pasti. Jang patut diperhatikan jaitulah djawab dari beberapa njonja atas barang tanjaan kami, bahwa di Maluku tidak terdapat persoalan pertentangan pemuda dan kaum tua, tidak ada persoalan2 kaum muda
jang se-benar2nja dan tidak kedapatan masaalah2 rumahtangga. Kebalikannja kami
mendengar diwaktu pertjakapan2 partikulir. Sebagai tugas terpenting dipandang oleh
berbagai para hadirin sumbangan-bantuan diwaktu pembangunan untuk kesatuan negara, dimana orang setjara sukarela mendapat giliran berkata-kata pada pertemuan2
penerangan. Barang dialog, jang dilaksanakan dengan baiknja dan terutama sekali
terang tudjuannja, dirasa oleh mereka bagaimanapun djuga satu perkara jang harus dilandjutkan.
DPRD.
Diwaktu satu kundjungan kepada Dewan Perwakilan Rajat untuk daerah Maluku ditekan nilai Otonomi Propinsi. Djuga diperingat, bahwa hanjalah 3 orang jang berasal dari
luar Maluku berkedudukan dalam badan perwakilan. Menuruttjara pemerintahan terdapat desentralisasi dan dekonsentrasi berurutan dari aparat pemerintahan dan instansi2
penjumbang bantuan. Dibidang pertanian dan peternakan propinsi Maluku otonom!
Mengenai R.M.S. dikatakan, bahwa tidak mungkin mentjiptakan negara dalam negara.
Djuga pembangunan Indonesia setjara federatif dipandang merugikan. Sekarang daerah
ini otonom, ketjuali dibidang kekuasan muiter dan Luarnegeri. Djuga disini mereka tidak
mengerti akan pas-djalan Beianda dari rombongan kami. Sesudah keterangan kami ternjata tidak lagi orang membawa keberatan. Rupa kami, nama kami dan asal kami tidak
dapat menutup keturunan kami dari Maluku dan pas-djalan apapun jang boleh kami empunjakan.
Dari fihak waki!2 dianggap, bahwa kami dan delegasi2 jang dahulu nilaikan suasana di
Indonesia menurut ukuran2 Belanda.
Untuk repatriasi (kepulangan) hanja orang2 berwarganegara Indonesia memenuhi sarat2, demikian dikatakannja. Djuga disebut Rukun Maluku, jang datang dari Negeri
Belanda dibawah pimpinan Tuan C. Wairata, beberapa kali mengundjungi Maluku, dengan mendjandjikan banjak dan menggenapi hanja sedikit. Hal achir ini djuga terlihat
pada rombongan2 orientasi lain.
Meskipun tudjuan rombongan kami tepat dan terasa olehnja, anggota2 dewan perwakilan rajat mengambil sikap bernanti-nanti terhadap dialog jang dimaksud oleh kami. Peri
berhati-hati ini menurut kata mereka, disebabkan oleh pengalaman2nja dengan rombongan2 orientasi diwaktu lampau. Terang sudah bahwa disini mereka berhati-hati, agar
djangan mengeluarkan barang kata jang tidak senonoh.
Satu kundjungan di komandan muiter baru di Ambon menghasilkan satu pembitjaraan
jang ramah-ramah dan berterus-terang.
Komandan, djenderal Soemitro mempunjai pengertian terhadap kedatangan kami ke Maluku. la mengemukakan pelbagai pokok dalam pembitjaraan, sebagai:
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-

bahaja ideologi (aditjita) kominis;
bahaja untuk pembangunan negeri;
banjak dapat dipeladjari dari disiplin muiter; dirupakan mendjadi disiplin nasional;
pemakaian sendjata sebagai se-akan2 untuk melindung penduduk dan idiologinja,
Pantja-Sila;
- dialog, sebagai jang kami maksudkan.
la bersikap positif terhadap usaha2 landjut untuk tiba pada satu dialog, meskipun hal ini
menuntut banjak kesabaran. Djanganlah mempunjai kenantian2 jang tinggi dilapangan
ini. Persoalan ini harus dipetjahkan dan disesuaikan dengan suasana masa kini. Disini
boleh dikatakan, bahwa dalam lingkungan Indonesia terdapat satu perasaan jang melebihi segala sesuatu jaitulah keberadaan (halberada sebagai) seorang Indonesia.
Tuan Wairisal.
Tuan Wairisal mempunjai sikap lain dari Tuan Manuhutu di Jakarta. Bertentangan dengan Tuan tersebut achir ini, Tuan Wairisal berterang-terang mengakui tanggungdjawab
jang dipikulnja di-hari2 bulan april 1950. la mentjeriterakan hikajat di-hari2 itu hingga ia
mengundurkan diri ke Nieuw-Guinea dan kemudian oleh kesukaan sendiri kembali ke
Maluku. Diwaktu ia dihukum dan tidak lagi mendapat rehabilitasi dalam arti beliau kembali boleh mendjalankan fungsi pemerintahan atau mendapat pensiunnja. la menghadapi satu kewadjiban besar untuk melaksanakan bagi dirinja satu mata-pentjaharian baru.
Sehingga sampai sekarang ini ia berhasil, itu memberi satu kehormatan baginja. Djuga
beliau berpandangan, bahwa hak-penentuan-nasib-sendiri tidak boleh membawa kepada separatisme. Sebagaimana Tuan Mohammed Roem beliau berpendapat, bahwa hak-penentuan-nasib-sendiri setjara ekstern, djika perlu boleh ditindjau lebih djauh. Dari
kami, kami memperingatkan beliau, bahwa bagaimanapun djuga amat mengherankan,
bahwa batas2 pendjadjahan Belanda dipertahankan oleh orang Indonesia jang membanggakan tidak mempunjai tjita2 kolonial.
Tuan Wairisal tidak mendalami hal ini lebih djauh. Meskipun demikian ia menjatakan,
bahwa disaat ini usaha makin2 mendjadi besar untuk mentjapai idaman satu negara,
satu bahasa, satu lambang.
Djuga dirasa, bahwa usaha2 untuk tiba pada satu dialog harus dilandjutkan. Dalam pembitjaraan ini terasa dengan terangnja, bahwa kita sebagai orang Maluku dapat bertemu
satu dengan jang lain setjara dekat, djuga manakala problematik bersama ditindjau dari
pelbagai sudut.
Perdjalanan ke-pulau2.
Perdjalanan dibuat ke Haruku, Saparua dan Ceram. Beberapa negeri di Saparua dikundjungi. Kundjungan2 ini kebanjakannja pendek. Meskipun begitu boleh kami mendapat
barang pandangan tentang situasi negeri, situasi hidup dan kediaman. Di Ceram negeri2
Kaibohu dan Ariate dikundjungi. Oleh kekurangan waktu kundjungan kami terbatas
pada pulau2 ini. Menu rut pendapat kami di-pulau2 ini kedapatan kematjetan (penghentian) dalam perkembanganZ. Dengan memperhatikan pembangunan Maluku
jang telah berdjalan 20 tahun lamanja ternjata, bahwa perdjuangan untuk hidup
se-hari2 masih selalu amat sukar. Bahan2 jang dipakai orang untuk memperlengkapi kehidupan adalah sangat terbatas dan tidak terlihat barang kemadjuan apa2pun. Diwaktu kundjungan kami, kami djumpai kurang sekali orang lelaki dirumah.
Ternjata bahwa sebagian terbesardari orang2 lelaki berada selama seusbu di-lautan, dihutan atau didusun akan mentjari nafakah guna rumahtangganja.
Keadaan djalan2 membutuhi banjak sekali perbaikan. Kemungkinan pengakutan melalui
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daratan amat kurang. Rumah2 berada sebagai pada 50 tahun lalu dengan beberapa hal.
terketjuali sebagai rumahgeredja di Kaibobu dan perumahan baru dikampung Ariate.
Kampung ini dibangunkan oleh penduduk dari negeri Kaibobu lama dan terletak diseberang pelabuhan, satu djam berlajardari negeri lama.
Perlengkapan2 pendidikan djuga memerlukan perbaikan. Manakala anak2 di sekolah dasar menammatkan peladjarannja, kepada mereka itu hanja ada kesempatan mengikuti
S.M.P. 3 tahun, pendidikan landjutan dinegeri Piru, letaknja beberapa djam dari tempat
diam mereka. Hal ini berarti, bahwa kepada mereka harus diberikan penginapandi Piru.
Untuk lagi melandjutkan pendidikan orang harus kekota Ambon. Sebenarnja dalam hal
ini harus ditjari perumahan untuk mahasiswa2 muda. Oleh karena pemondokan dikeluarga-keluarga ada djuga membawa kerugian2 tertentu, telah lama mereka mengusahakan membangun sebuah asrama. Maksud ini hingga kini belum mendapat perupaannja jang baik.
Perlengkapan pengobatan memerlukan perbaikan jang terbesar. Diwaktu sakit kerap kali
orang diangkut dengan perahu lajar dan dibawa ke rumah sakit di Ambon. Hal ini berarti
sebuah perdjalanan 5 djam lamanja. Sebuah pulau sebagai Saparua, jang terkenal sebagai pulau jang lebih madju dari pulau2 lain, belum lagi mendapat perhubungan telepon dengan Ambon.
Apa jang dikatakan diatas ini tentang pulau Ceram, berlaku djuga dengan pulau2 lain disekitar pulau Ambon.
Rumahgeredja di Kaibobu mempunjai sebuah pesawat listrik sendiri (agregat) untuk
membangkit arus listrik, sedang rumah2 lain tidak mempunjai penerangan listrik. Sebagaimana terdjadi dengan kebanjakan rumah2-geredja lain, rumahgeredja ini diperbaiki atau dibangun baru dengan bantuan dari orang2 senegeri jang berdiam di Negeri
Belanda. Djuga pembangunan rumah kerap kali dimungkinkan oleh pemberian2 dari
keluarga2, pela2 dan orang2 lain.
Sebuah kota jang dahulu mamur sebagai Saparua memperlihatkan, bahwa kota ini
terkebelakang dalam pembangunan, diantara lain oleh sebab banjak rumah batu
jang dirusakkan diwaktu pertempuran antara tentara R.M.S. dan tentara R.I., tidak
lagi diperbaiki dalam keadaannja semula. Hanja boleh dikatakan, bahwa perhubungan dengan kapall antara pulau2 itu berlaku dengan teratur.
Perikanan.
Meskipun terdapat perbaikan2 dalam teknik-perikanan, terlihat satu kekurangan jang
bukan2 besarnja jaitulah ketidakadaan sebuah industri pengolahan ikan. Ada usaha untuk menahankan Iisensi2 perikanan (surat berusaha dari Pemerintah} dalam tangan anak
bumiputera atau untuk mendapatkannja kembali jang masih lagi dalam tangan luarnegeri. Hal ini djuga berlaku dengan konsensi2 perhutanan. Djuga di Maluku terlihat dengan
amat terangnja, bahwa arti otonomi diartikan menurut pendapat, bahwa segala persetudjuan harus melalui Pemerintah Pusat di Jakarta dan orang didaerah tidak berhak
mengadakan persetudjuan2 set j a ra langsung dengan luarnegeri.
Dimasa peninggalan kami di Maluku, rombongan kam! selalu disertai oleh Tuan2 A. da
Lima dan J. Nanlohy. Meskipun hal ini tidak terasa oleh kami sebagai suatu hal jang
menghalang-halangi, disebabkan kami sama2 orang Maluku, dalam pada ini mereka ada
kenalan2 jang baik dan kedua Tuan itu bersikap sederhana serta memberi kepada kami
selalu pengurusan dan perhatiannja, ha!2 ini harus diperhatikan.
Selainnja ternjata kepada kami, bahwa ongkos pengangkutan di Maluku ada lebih tinggi
dari apa jang kami nantikan, dibanding dengan ongkos jang kami keluarkan di Jakarta
dan di Ujung Pandang.
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K U N D J U N G A N K E U J U N G PANDANG.

Pertemuan dirumah keluarga Rehatta.
Diwaktu penerimaan jang ramah, hadirdjuga satu kelompok orang2 terkemuka dari masarakat Maluku ditempat. Pembitjaraan berlangsung seperti dikebanjakan tempat lain,
dimana kami adakan pembitjaraan. Kelompok, diantaranja kami berada sekarang
memungkinkan kami untuk lagi dapat berbitjara dengan leluasa tentang R.M.S., meskipun dengan segera boleh dikatakan, bahwa orang2 jang turut serta dalam diskusi itu
amat sukar untuk mengikuti suasana hidup orang Maluku di Belanda. Orang2 Maluku itu
- demikian dianggap - dengan se-penuh2nja telah diintegrasikan kedalam masarakat setempat serta mempunjai kedudukan2 jang agak baik dalam masarakat di Ujung
Pandang.
Djenderal Lopufissa dan staf n ja.
Tuan2 ini memberikan kami waktu se-banjak2nja. Sajang bahwa kembali oleh satu
perobahan atjara dengan tiba2, kundjungan kesebuah sekolah jang telah dirantjangkan
diganti dengan kundjungan di djenderal dan stafnja. Pembitjaraan berlangsung setjara
berterang-terangan dan amat mengasjikkan. Sebagai ditempat lain pula kami mengalami disini, bahwa orang agak memikirkan situasi orang Maluku di Negeri Belanda setjara
menjamaratakan. Pada umumnja orang mempunjai satu kesan jang negatif tentang situasi itu, jang Iebih2 diperdalam oleh kedjadian2 jang belum lama terdjadi. Kami kehendaki se-dikit2nja menghapuskan kesan ini. Di Negeri Belanda ada terdjadi kedjadian2
lain jang berharga jang kurang dipubliserkan di Indonesia. Berkata-kata tentang suasana
setjara am, kehidupan dan pendidikan di Ujung Pandang, djenderal Lopulissa mengatakan, bahwa disana dimana terdapat barang tunggakan (ha/2 terkebetakang) diharap
akan dibereskan dengan tjepat.
Selama peninggalan disitu, ditundjukkan sebagai pengantar2 kami Tuan2 Luhukay, dosen Universitas Hasanudin dan Pattinasarany, pegawai tinggi dari kementerian Lalulintas dan Pengairan.
Dimana-mana di Indonesia orang sibuk dengan apa jang dikatakan "one nation building"
(satu bangunan bangsa) disegala bidang. Sebagai ukuran dipakai orang disini ukuran filsafah (hal memikir) menurut Pantja-Sila. Pelaksanaan segala rrentjana untuk memperki situasi hidup ditjoba melaksanakannja melalui satu rangkaian pembangunan2, lima-tahun (Repelita2). Birokrasi (kekuasaan pegawai2) amat kuat dimana-mana, jang sebenarnja mengakibatkan tidak semua hal dapat dilaksanakan dengan lantjar dan terang
sebagai jang dituntut.
Dibidang ini dapat dipastikan, bahwa kebebasan berbitjara jang dipropagandakan
menurut faham Pantja Sila ditemui tjukup tjontoh2 Iarangan2 umpamanja pengekangan
pesuratkabaran.
Terlihat dengan njata, bahwa ada informasi terpimpin. Djuga terbukti bahwa terdapat
satu kekurangan informasi mengenai hidup gotongan Maluku Selatan di Negeri
Belanda. Selalu dalam pembitjaraan2 partikulir dari kedua-dua fihak, dikemukakan
kebutuhan informasi serta diharapkan satu organisasi jang lebih baik untuk salin
memberi informasi.
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INFORMASI DIBIDANG GEREDJA
PROTESTAN MALUKU
Dewan Geredja-Geredja di Indonesia.
Ds. Marantika, dahulu direktur Kantor Dewan Geredja-Geredja di Indonesia sekarang
sudah pensiun. Ketua Dewan. professor Latuihamallo, jang akan mengambil bahagian
dalam pembitjaraan, tidak hadiroleh kundjungan beliau ke Negen Belanda.
Aktivitas2 Dewan ini antara lainnja memimpin latihan pendeta2 untuk mendjadi motivator2 (pendorong2) perusahaan pembangunan. Pada pertukaran pendeta2 diantara
Geredja2 di Indonesia umpamanja dengan Geredja jang di Negeri Belanda, Dewan ini
memberi rekomandasi kepada departemen Agama dan Geredja jang bersangkutan itu
memberi keterangan jang mengandung djaminan. Oleh ini tampak perhubungan antara
Geredja dan Negara di Indonesia.
Atas tanjaan tentang pendirian Dewan ini dalam soal rumahtangga berentjana (famityplanningj, ds. Marantika mendjawab, bahwa ada terdapat pelbagai pendapat dan pendirian mengenainja, Geredja Batak dan Geredja Protestan Maluku tidak dengan sepenuhnja menolak, tetapi mengatakan, bahwa didalam wilajahnja masih terdapat kurang penduduk.
Dewan Geredja2 di Indonesia mengambil bagian dalam rentjana Pemerintah jang memperhedjahteraan rumahtangga, Dewan ini mendukung usaha transmigrasi (perpindahan), bukan sebagai satu keharusan, tetapi untuk kepentingan Indonesia. "Djuga kami
sebagai Geredja2 mempunjai tanggungdjawab terhadap rajat di Indonesia", demikian
dikatakannja.
Dalam pembitjaraan ini tampak sikap Dewan itu kurang kritis malahan Iebih2 konformistis (menurut kemauan2 Pemerintah) terhadap Pemerintah.
Departemen Agama.
Pembitjaraan diadakan oleh Tuan2 Manuhutu dan Rutumalessy dengan beberapa pegawai Rum Katholik, Protestan dan Muslimin.
Satu toleransi (kesabaran satu terhadap jang lain} jang besar didjadikan dasar diantara
agama2 di Indonesia, dimana agama2 itu se-dapat2nja diberi kebebasan dan hak berdiri
sendiri, demikian diterangkan.
Ada terdapat anasir2 diantara golongan2 Muslimin, jang memperdjuangkan sebuah
Indonesia beragama Islam, tidak dipandang sebagai satu antjaman, oleh sebab hal ini
mengenai satu golongan ketjil. Karena itu Pantja Sila harus dipandang sebagai salah
satu dari dasar2 jang terpenting di Indonesia.
Bilamana di Maluku lebih banjak mesdjid dibangun dari rumah2 geredja, hal ini tidak disebabkan oleh karena Pemerintah memperuntungkan barang golongan. Telah mendjadi
njata, bahwa anggota2 dan masarakat Muslimin memberi bantuan2 jang besar. Terdapat satu dana (fonds) dalam pengurusan Presiden, didapat dari wang2 jang dikumpul
oleh orang2 jang naik hadji di Mekka. Masarakat Muslimin boleh mendapat wang dari
dana ini untuk membangun sebuah mesdjid.
Untuk membangun rumah2 geredja dan mesdjid2 Pemerintah memakai ukuran, bahwa
masarakat sendiri harus membajar bagian terbesar dari ongkos2 itu.
Dewan Synode Geredja Protestan Maluku.
Ds. Wattimena, ketua Synode, mengatakan dalam kata pendahuluannja, bahwa Geredja
Protestan Maluku sedjak tahun 1950 bebas dan berdiri sendiri, sesudah tahun 1935 setjara administratif. Geredja ini terlepas dari Pemerintah. Dimuka itu pendeta2 dipangkatkan oleh Pemerintah.
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Geredja Maluku turut mengikutr perkembangan2 dalam negara. Hal ini bukan berarti.
bahwa Geredja, djikalau perlu tidak bersikap kritis terhadap perkembangan2 ini.
Djuga G.P.M, menghadapi persolan kaum muda jang hampir sama dimana sadja, disebabkan pengharu2 dari satu ilnrïu agama lain dan adatistiadat. Kaum muda disesetempat
dan diseluruh negeri turut mengambil bahagian dalam aktivitas2 Geredja. Atasdjalan ini
mereka mengambil satu kedudukan tersendiri dalam perangkaan Geredja.
Pendeta2 muda bertugas membimbing perkumpulan2 kaum muda. Mereka mengorganiserkan ibadah2 pemuda dan kaum muda. Banjak perhatian ditudjukan kepada pendidikan pemuda.
Atas pertanjaan adakah Geredja Maluku diwaktu menjinaürkan ketidakadilan. korupsi
dan berbagai-bagai kedjahatan masarakat berani memperdengarkan suaranja serta kritiknja terhadap salah urus dari pemerintahan propinsi dan negeri, Tuan Litaay jang djuga
ada anggota Pemerintahan Daerah, D.P.R.D. Ambon, mendjawab bahwa Geredja tidak
terpanggil untuk mengambil keputusan dalam berbagai-bagai suasana jang menampak
dalam negeri. Hal itu adalah dalam tanggungdjawab Pemerintah.
Selainnja tiap2 orang Kristen sebagai anggota Geredja dari kedudukannja jang ia mempunjai dalam masarakat sedapat boleh mempengharui dan sedapat perlu bersikap kritis.
Sebagai tjontoh, Tuan Litaay katakan, bahwa beliau anggotta D.P.R.D. mempergunakan
segenap pengharunja dalam pembentukan perkara2 ketatanegaraan.
Didalam satu suratedaran dalam tahun 1961 kepada segala anggotanja, G.P.M, mengaku, bahwa Negara Rupiblik Indonesia adalah satu karunia Allah dan Pemerintah Indonesia sebuah perkakas dalam tangan Allah. Oleh sebab itu Geredja dengan segala pelajanan dan djabatannja menjokong bangsa Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia
untuk membangun satu masarakat jang mamur dan adil. Didalam tulisan ini G.P.M,
mengandjurkan kepada Pemerintah untuk memetjahkan persoalan R.M.S. dengan mendekati anggota2nja di Ceram dan di Negeri Belanda.
Pertanjaan dimadjukan adakah Synode lagi diwaktu sekarang ini mempunjai pendirian
sedemikian, memandang kepada susunan Synode jang lain dari susunan tahun 1961.
Atas tanjaan ini didjawab, bahwa mereka pada garis2 besar mendukung pendirian ini.
Diwaktu R.M.S. dibitjarakan, Tuan Litaay berkata antara lain: "Djanganlah kami hidup
dengan barang musium. Masarakat Maluku tidak mempunjai pengertian apa2 tentang
apa jang ada hidup di Negeri Belanda. Satu susunan federal merugikan Maluku".
InstitutTheologia:
Setjara organisators InstitutTheologia di Ambon itulah milik Geredja Protestan Maluku
dan termasuk pengurusan Departemen Pendidikan. Dalam praktek G.P.M, otonom.
Rektor diangkat oleh Synode untuk empat tahun.
Institut menerima pendapatannja dari Synode, Djemat2 dan dari para mahasiswa. Sedjak tahun 1973 Institut ini telah tertjatat di Departemen Pendidikan dan Kebudajaan.
Institut ini se-tinggi2nja dapat menempati 146 mahasiswa, untuk tahun 1977 ada 119
mahasiswa jang mendaftarkan nama, tetapi hanja 52 mahasiswa diambil oleh karena
kekurangan wang.
Geredja Protestan Maluku memerlukan tiap tahun 30 pendeta untuk memenuhi lowongan2 di-djemat2,
Maksud jang ditudjui G.P.M, dengan latihan dan pendidikan pengchotbah2 mempunjai 3
unsur:
1. unsur pemerintah;
2. unsur pendidik guru;
3. unsur pendeta.
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INFORMASI TEIMTANG PENDIDIKAN
Tjatatan tentang Pendidikan.
Rentjana perdjalanan dan atjara pertemuan2 dirobahkan beberapa kali diwaktu perdjalanan kami. Demikianlah rentjana untuk tinggal 9 hari di Jakarta dikurangi mendjadi rentjana untuk 7 hari. Perobahan terachir berlaku sehari dimuka kami berangkat dari Ujung
Pandang. Maksud kami pada pagi hari dihari itu hendak mengundjungi sebuah sekolah
dasar, sedang diwaktu tengah hari kami akan diterima oleh djenderal Lopulissa, gubernur muiter. Tepat dimuka rombongan kami hendak pergi kesekolah itu, kami menerima
kabar, bahwa atjara dirobah. Staf muiter hendak menerima kami dipagi hari itu, oleh sebab mana tidak ada kesempatan untuk mengundjungi sekolah dasar itu.
Oleh perobahan2 ini bagian itu jang kami mengharapkan akan diberi kepada kami untuk
mengumpul informasi mengenai beberapa sudut pendidikan mendapat banjak kesukaran.
Di Jakarta rombongan kami mengadakan satu perundingan dikementerian Pendidikan
dan Kebudajaan, di Ambon dengan Perkumpulan Guru2.
Sekolah2.
Dalam tahun 1950 pada golongan Kristen di Maluku hampir2 tidak kedapatan orang
buta huruf. Hal ini Iebih2 disebabkan, oleh karena lebih dari seabad pendidikan diberi
dari fihak Geredja,
Diantara ka u m' Muslimin terdapat amat banjak orang buta huruf. Dalam djanqka waktu
27 tahun kebanjakan sekolah2 bertambah. Lebih2 kebanjakan sekolah2 Muslimin dengan tjepat meningkat. Djuga diantara golongan ini terdapat banjak orang jang menuntut
pengadjaran di universitas2 atau telah tammat.
Anak2 jang berumur 3 tahun sudah boleh ke Taman Kanak2. Diwaktu berumur 7 tahun
mereka mengundjungi sekolah dasar, Kemudian diwaktu berumur 12 tahun mereka
mendapat kesempatan untuk meneruskan pengadjaran pada sekolah2 landjutan dan sekolah2 menengah. Djenis2 sekolah ini mempunjai selalu sebuah tingkat pertama beberapa tahun dan sebuah tingkat atas. Diatasnja terdapat pendidikan tinggi.
Meskipun terdapat satu perkembangan jang pesat dalam'pendidikan, masih lagi banjak
anak2 jang membutuhkan pendidikan. Diluar itu lagi - meskipun daja-upaja jang baik
untuk rumahtangga berentjana - selalu kedapatan penambahan djiwa besarnja 2,4%
pada tiap2 tahun.
Perhatian istimewa ditudjukan kepada 3 golongan:
- golongan anak2 jang tidak dapat bersekolah, oleh sebab tidak mereka mendapat tempat disekolah;
- golongan mereka itu, jang oleh sakit atau sebab2 lain terpaksa harus menghentikan
peladjarannja;
- golongan mereka itu, jang sesudah peladjarannja dengan segera tidak mendapat tempat dalam proses kerdja.
Kepada golongan2 ini diselenggarakan pendidikan jang disebut pendidikan non-formil
(jang tidak mempunjai bentuk tetap). Dalam memperkembangkan matjam pendidikan
berupa ini diharapkan akan tiba pada susunan "education permanente" (pendidikan berbenwk tetap).
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Para Pengadjar.
Kebanjakan pengadjar2, jang terdapat dimuka penjerahan kedaulatan, sesudah tahun
1950 amat berkurang oleh pensiunan, kematian dan oleh sebab2 lain.
Pendidikan2 untuk guru2 sekolah dasar dan sekolah menengah tidak dapat memenuhi
permintaan2 untuk mendapat pengadjar.
Tegal itu terasa gembira, bahwa mahasiswa2 dibanjak tempat bersedia atas dasar sukarela memberi bantuan, djika dibutuhkan untuk membasmi hal buta huruf. Disaat ini satu
eksperimen (usaha tjobaan) tengah dilaksanakan di Djawa Barat, dimana terdapat kekurangan jang besar mengenai pengadjar2 jang berhak memberi pengadjaran dipendidikan
dasar.
Dari Ceram, Kisar dan Tanimbar (daerah2 di Maluku) dikirim 300 pengadjar ke Djawa
Barat. Dengan perhatian eksperimen ini diikuti, oleh karena guru2 ini tidak paham berbahasa Sunda. Atas satu pertanjaan kami diberi djawab, bahwa guru2 jang dikirim ke Djawa Barat itu oleh karena mereka tidak dengan segera dapat ditempatkan dalam lingkungan daerahnja sendiri.
Bahasa.
Diseluruh Indonesia bahasa Indonesia didjadikan bahasa opisil. Diluar itu dipergunakan
lagi sebagai bahasa pergaulan se tja ra praktis dibanjak daerah bahasa Melaju pasar.
Djuga didalam sekolah bahasa Indonesia mendjadi bahasa pengantar. Dalam daerah2
itu dimana bahasa pengantar lagi mempunjai pengharu besar, dipeladjari dalam tahun2
pertama artinja sampai dengan tahun ketiga "bahasa2 daerah" dengan tulisannja sendiri. Hal ini terdjadi dengan bahasa Sunda, Djawa dan bahasa Bali. Ada bahasa2 daerah
jang tersebar dibahagian-bahagian tanah jang luas dipakai oleh berjuta orang dan ada
djuga bahasa2 daerah jang terdapat di-bahagian2 tanah jang amat sempit dipakai oleh
ra t u sa n orang. Bahasa2 daerah tersebut achir ini tidak begitu diperkembangkan untuk
didjadikan bahasa kebudajaan, kesusasteraan dan bahasa ilmu-kepandaian. Pada sebuah kongres-bahasa dalam tahun 1975 jang diadakan di Jakarta bahasa2 daerah dikira2kan 200 banjaknja. Harus lagi ditjatatkan, bahwa disana dimana bahasa daerah dalam 3 tahun peladjaran dipakai sebagai bahasa pengantar disekolah dasar, hal ini berlaku untuk dipergunakan setjara lisan. Dalam penggunaannja setjara tulisan orang sebenarnja dalam tahun2 ini mempergunakan bahasa daerah, tetapi dengan tulisan dan
huruf2nja sendiri. Dalam pendidikan setjara tulisan orang memakai tulisan Latini.
Di Maluku bahasa Indonesia djuga didjadikan bahasa pengantar di sekolah2 dan sudah
sedari kelas pertama, sama sadja sebagai jang ada berlaku di sekolah2 dalam daerah2
lain jang tidak mempunjai bahasa-daerah.
Bahasa Melaju Maluku tidak dipandang sebagai bahasa daerah. Hal ini dapat dipastikan
oleh rombongan kami di Ambon, pulau2 Lease dan di Ceram diwaktu sekarang ini.
Dalam daerah jang berbahasa-daerah jang djuga dipergunakan di sekolah2 orang sangat
memperhatikan hal ini dalam pendidikan2 guru.
Sebenarnja guru2 jang telah menamatkan peladjarannja itu harus dapat memberi pengadjaran dalam bahasa-daerah.
Akibatnja jaitulah, bahwa seorang guru dari pendidikan guru dalam sebuah daerah di
Djawa jang berbahasa-daerah tidak mampu memberi pengadjaran dalam tiga tahun pertama disekolah dasar dalam sebuah daerah jang mempunjai bahasa-daerah lain dan kebalikannja. Djuga perhubungan dengan orang tua dalam daerah bahasa lain itu menemui
banjak kesukaran.
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Buku peladjaran.
Pada fihak Pemerintah Pusat terdapat usaha untuk menjusun sebuah paket bahan2
peladjaran jang sama untuk semua sekolah. Hal ini djuga terdjadi dengan kitab2 bahasa
dan batjaan dan buku2 peladjaran lain. Pengeluarannja diurus oleh pertjetakan Pemerintah "Balai Pustaka" di Jakarta.
Pun oleh penerbit2 lain banjak kitab2 - maupun buku2 peladjaran dan batjaan2 liburan disusun dalam pelbagaï bahasa-daerah. Rombongan kami tidak berhasil menemui kesusasteraan Maluku (buku2 jang termasuk dalam lingkungan seni sastera) didalam bahasa
Melaju, jang dipakai dalam daerah itu didalam rumahtangga sebagai bahasa-daerah.
Tidak dapat diperiksa sebab2 jang menjebabkan, sehingga bahasa Melaju di Maluku tidak terhitung bahasa-daerah tetapi dipandang sebagai bahasa Melaju-dialek. Djuga dalam pertjakapan dengan guru2 jang berpengalaman hal ini tidak mendjadi terang, Hanjalah ternjata, bahwa ahli2 pendidikan orang Maluku rupanja tidak mempunjai sebab2 tjukup untuk mengusahakan sebegitu rupa, sehingga di Maluku bahasa Melaju jang dipakai
disana dapat dipergunakan dalam tahun2 pertama dipendidikan dasar.
Sedjarah dan Kebudajaan.
Dibidang sedjarah dan kebudajaan pun terdjadi jang demikian, bahwa segala sesuatu dimasukkan dalam hubungan Indonesia raja.
Kami tidak berhasil menemui buku2 jang istimewa tentang sedjarah dan kebudajaan
Maluku.
Buku2 jang dipakai di sekolah2 untuk memberi pengadjaran-sedjarah dan kebudajaan
adalah sama dengan buku2 itu jang dimasukkan di Iain2 sekolah di Indonesia dalam rentjana peladjaran dan perpustakaan (taman batjaan).
Oleh pertjakapan2 dengan ahli2 pendidikan teranglah, bahwa terdapat tenaga2 tjukup,
jang bersedia menjusun buku2 dalam bahasa Melaju-Maluku dengan bahan2 peladjaran dan batjaan jang se-mata2 mempunjai hubungan dengan Maluku. Kekurangan
keuangan rupanja adalah sebab jang terbesar dari hal ini, bahwa banjak tjita2 kearah ini
tidak dapat direaliserkan.
K.K.N.
K.K.N. (Kuliya Kerdja Njata) ada sebuah bentuk pemberi bantuan kepada Pemerintah
disesetempat.
Mahasiswa2 daldm tahun pengadjaran ke-4 di universitas2 dipekerdjakan dalam sekebanjakan kampung2 (desa2) untuk waktu jang tertentu.
Mendahuluinja mereka mendapat latihan tambahan dalam pelbagai ketjakapan untuk
menolong memperkembangkan kemungkinan2 dalam barang daerah, dimana mereka
boleh memberikan djasanja kepada kampung2 itu. Oleh hal ini kaum muda di desa2 Iebih2 didorongi-sesudah keberangkatan mahasiswa2 itu - akan melandjutkan pekerdjaan
itu.
Ada direntjanakan ditahun ini untuk mempekerdjakan 23.000 mahasiswa pada pekerdjaan itu didalam desa2 selama enam bulan. Pun disini perkembangan pekerdjaan diperlambat oleh karena kekurangan keuangan.
Oleh UNPATTY (Universitas Pattimura) di Ambon telah banjak kali perusahaan2 K.K.N,
dilaksanakan.
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Kemudian 2 tahun Taman Kanak-Kanak (T.K.K.) terdapat 6 tahun sekolah dasar.
Berikutnja terdapat beberapa pendidikan landjutan dan
menengah dengan mempunjai sebuah tingkat pertama
3 tahun lamanja dan sebuah tingkat atas, djuga 3 tahun
lamanja.
Di Hindia Belanda diwaktu lalu terdapat 3 tahun MULO
sebagai tingkat pertama untuk AMS (Sekolah
Menengah Am) sebagai tingkat atas.
Idjazah (diploma} dari 6 tahun pengadjaran ini disamakan dengan idjazah 5 tahun H.B.S.

Keterangan dari kependekan kata-kata jang dipakai.

T.K.K.
S.D,
S.M.P.
S.M.E.P.
S.K.K.P.
S.T.
S.M.A.
S.M.E.A.
S.K.K.A.
S.P.G.
S.M.O.A.
S.P.I.K.

— Taman Kanak-Kanak
= Sekolah Dasar
= Sekolah Menengah Pertama
= Sekolah Ekonomi Pertama
= Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Pertama
= Sekolah Teknik
= Sekolah Menengah Atas
= Sekolah Menengah Ekonomi Atas
= Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas
= Sekolah Pendidikan Guru
= Sekolah Menengah Olaraga Atas
— Sekolah Pendidikan llmu Kesehatan

(x) "Pertama" harus dibatja "Tingkat Pertama" dan "Atas" harus dibatja "Tingkat Atas".
IKIP.

IKIP adalah kependekan kata dari Institut Keguruan llmu Pendidikan. Inilah pendidikan
untuk guru2 sekolah menengah jang dilaksanakan pada universitas. Orang2 jang tammat beladjar beroleh tingkat doctorandus. Ada 10 pendidikan untuk guru2 sekolah
menengah, jaitulah di Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Malang, Jogyakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan Menado.
Akademi2.
Akademi Seni Rupa di Solo;
Akademi Musik di Jogyakarta;
Akademi Seni Tari di Jogyakarta;
Akademi Permainan Gamelan di Surabaya.
Pada pendidikan ini orang boleh mentjapai tingkat sardjana muda.
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Universitas Surakarta, "II Maret"
Universitas Chairun,Ternate
Institut Agama Islam Negeri, Ternate

24

TAMBAHAN
Tepat dimuka laporan ini hendak diberi untuk ditjetak, terbit sebuah edisi Dinas Penerangan dari Kedutaan Indonesia, daripadanja kami mengutip jang berikut:
"Bahwa propinsi Maluku terhitung sebuah daerah-minus, bukan berarti, bahwa tidak daerah ini mendapat bantuan keuangan jang tjukup dari Pemerintah
Pusat. Terbanding dengan daerah2 lain propinsi Maluku tjukup mendapat perhatian dan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat.
Pemerintah Daerah Maluku sebagai sebuah daerah otonom (menurut ketenWan2 hukum no. 5/ J974) berhubung dengan asas2 Pemerintah Daerah bukan sadja membutuhkan bantuan keuangan jang tjukup, tetapi djuga "knowhow" (ket/akapan teknik) dan tenaga kerdja untuk memperkembangkan
daerah2 jang potensil (jang mengandung sumber2 kekajaan jang masih terpendam atau tersembunji). Tidak benar, bahwa sebuah daerah-minus mendapat bantuan jang tidak tjukup. (Maluku: RP 541.668.000 dalam tahun 1976 j
1977).
Bertentangan dengannja pernah terdjadi / bahwa bantuan itu menundjukkan
satu kelebihan (djumlah njata RP 508.995.000), oleh karena tenaga,aerdja
jang potensil - jang terdapat didaerah itu - tidak pada waktunja dapat menghabiskan bantuan itu.
Membandingkan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, anno 1976/1977
propinsi Maluku menerima RP 541.668.000 (f. 3.009.211,11), sedang propinsi Kalimantan Tengah mendapat RP 357.137.00 ff. 1.984.094,44). Hal ini
menjatakan dengan setjara tidak langsung, bahwa tidak terdapat satu perbuatan menganaktirikan terhadap sebuah propinsi di Indonesia. Dan djuga tidak
kedapatan ketakutan dalam daerah manapun di Indonesia jang bebas.
Boleh djadi terdapat perasaan ketakutan dalam sanubari rombongan Kuhuwael sendiri, jang dapat dikena gertakan di Negeri Belanda".

Tidak usah diterangkan lagi, bahwa rombongan kami menjerahkan pandangan
achir ini se-penuh2nja dalam pertanggungandjawab Dinas Penerangan jang bersangkutan.
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KESIMPULAIM-KESIMPULAN

PERDJALANAN2 ORIEIMTASI.
Meskipun orang di pelbagai tempat agaknja kurang mengerti art i "perdjalanan
orientasi", pada achirnja pertemuan2 itu, mereka pada umumnja menjokong landjutan perdjalanan itu. Djuga di beberapa tempat diandjurkan, bahwa haruslah diberi kesempatan kepada rombongan2 dari Maluku untuk mengadakan perdjalanan
orientasi ke Negeri Belanda.
ATJARA.
Atjara jang dttetapkan di Negeri Belanda, dalam perembukan bersama dengan
pembesar2 di Indonesia, diwaktu perdjalanan itu dirobah setja ra radikal. Akibatnja
jaitulah, bahwa rombongan kami tidak dapat malaksanakan beberapa bagian atjara
jang kami kehendaki.
PENERIMAAN.
Oengan tidak membeda-bedakan, penerimaan dipelbagai badan adalah ramah.
Pada sebelah satu hal ini boleh terdjadi jang demikian, disebabkan penjediaan jang
dikerdjakan oleh Joint Committee pada sebelah lainnja oleh perasaan dan pikiran
jang suka menerima kami dipelbagai tempat, meskipun diketahuinja, bahwa kami
penganutZ tjita-tjita R.M.S.

PENGANTARAN.
Dipelbagai tempat kepada rombongan kami diberi sekumpulan orang2 jang mengantar kami ialah pegawai2 dari Djawatan Rahasia. Dikatakan kepada kami, bahwa terdjadi jang sedemikian ini pada sebelah satu akan menggampangkan kami
untuk membuka pintuZ dan pada sebelah lain untuk kepentingan keamanan kami.
PEMB1TJARAAN-PEMBITJARAAN.
PembitjaraanZ pada umumnja diadakan dalam satu udara jang berterang-terangan.
Hal ini kami mengalami dengan penuh penghargaan, Iebih2 oleh karena fahamZ
politik kami telah diketahui orang. Hanja hal ini tidak berarti, bahwa pada fihak Indonesia udara jang leluasa itu dapat tinggal selalu dipertahankan. pun djuga oleh
kehadiran Ojawatan Rahasia, dimana orang sungguh2 harus menjedari benarZ apa
jang dikatakannja. Oleh instansi2 resmi kami diterima menurut atjara jang ditetapkan.
INFORMASI.
Informasi diberikan oleh instansi2 resmi menurut atjara jang telah ditetapkan. Djuga dari sumber2 partikulir diberi pada kami informasi2 jang berharga.
R.M.S.
Hal ini tidak benar, djikalau dikatakan, bahwa f a ha m R.M.S. semata-mata didukung pada bagian besarnja oleh kaum tua. Pada kaum muda terdapat kebutuhan
akan lebih banjak mendapat informasi tentang segala sudut hidup kaum muda Maluku di Negeri Belanda.
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SUASANA KESOSIALAN DAN PEREKONOMIAN.
Dalam penindjauan situasi ekonomi, kami tidak memberi diri dipengharui oleh suasana kemakmuran di Negeri Belanda. Oengan terangnja, seberapa boleh, serta berdasarkan keterangan2 dari pelbagai alat2 penerangan (media-publikasi) di Negeri
Belanda, kami mengadakan perbandingan dengan situasi2 tunggakan (hal-hal jang
belum dikerdjakan) di bagian2 lain dalam dunia jang terlepas dari pendjadjahan.
Selandjutnja boleh kami mengatakan, bahwa situasi sebagai di Jakarta boleh disebut hal jang sukar dan sebenarnja tidak dengan segera dapat diperbaiki. Jakarta
sebuah kota jang berdjiwa 2 juta orang. berselang beberapa tahun bertambah
mendjadi sebuah kota dengan penduduk jang melebihi 5 juta. Dengan memperhitung kesemuanja ini, maka bagaimanapun kami harus menarik kesimpulan, bahwa
di Maluku situasi ekonomi dalam banjak hal sangat membutuhkan perbaikan. Dibanding dengan situasi2 ditempat lain di Indonesia boleh dikatakan di Maluku terdapat satu situasi tunggakan, pasti dalam daerah2 jang kami kundjungi. Kerdja
Geredja, dibidang kerdja dalam dan dari organisasi kaum wanita dan kaum muda,
perhubungan pulau kepulau dan pendidikan di Ambon adalah beberapa bidang dimana terlihat barang kemadjuan diwaktu sekarang ini. djikalau dibanding dengan
keadaan dalam tahun 1950.
Rombongan kami tidak mungkin mendapat satu keterangan jang dapat di-iakan
tentang ha!2 jang berikut:
- Hampir tidak dikerdjakan apa2 untuk perkembangan turisme, sedang pantai2,
lautan dan bekun2-laut memberi tjukup kesempatan.
- Ada banjak hal jang boleh dikerdjakan lagi untuk perikanan. Masih belum lagi ada
industri pengolahan ikan jang berarti. Konsesi perikanan luarnegeri sementara
berachir. Tidakah boleh dipertimbang dengan bantuan Negeri Belanda sumber2
penghidupan ini dapat diperkembangkan lagi untuk kepentingan penduduk sendiri?
Diharapkan bahwa dalam rentjana pembangunan-lima-tahun jang datang, Iebih2
perkara2 ini akan diperhatikan. Sekarang ini orang masih lagi berada dalam satu
perputaran hidup jang biasa.
Di Maluku tidak kedapatan perkembangan jang penting dan Maluku tinggal sebuah
daerah-minus; oleh itu daerah ini hanja mendapat sebagian ketjtl dari anggaran
belandja negara. Oleh karena daerah ini tidak mendapat wang jang tjukup, perkembangannja tidak mungkin, tegal itu daerah ini tinggal sebuah daerah-minus.
Lagi amat disesalkan, bahwa Maluku selalu merupakan sebuah daerah-minus, djikalau difikirkan, bahwa bagaimanapun daerah ini ada mempunjai dalam tanah bahan tambang jang tjukup. Untuk pendjelasannja dikutip jang berikut dari dalam kitab "The second five year development plan" (Pembangunan Lima-Tahun II) (19741
1975 - 1978 / 1979}, dj i lid IV, diterbitkan oleh "Departemen Penerangan Republik
Indonesia", dari dalam fasal "Maluku Provtnce"(PropinsiMa/uku), pokok ini:
The regional potentials.
"Besides agricultural potentials for export commodities, forestries and
fisheries Maluku offers potentials in mining such as crude oil found on
Bula island, nickel on Gebe and Obi islands, manganese on Doi island and
the west on Halmahera island. Other minerals are asbestos found on Damar island and at various other places".
Salinannja:
Potensi2 Daerah.
"Diluar potensi2 pertanian untuk bahan2 ekspor, perhutanan dan perikanan, Maluku menghasilkan kekajaan2 tambang sebagai minjak tanah didapati di Bula, nekel di Gebe dan pulau2 Obi, manganese (batu kawi) di-
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pulau Ooi dan di bagian Ba ra t pulau Halmahera. Lain2 hasil tambang jaitulah asbes didapat di pulau Da mar dan di pelbagai tem pat lain".
Djustru oleh perbaikan perhubungan interinsuler (pulau ke pulau) boleh dinantikan
bahwa akan ada perbaikan dalam situasi ekonomi. Dengan mengingat akan faktor2
inflatoris (penurunan harga wang), korupsi dan ha!2 terkebelakang mengenai knowhow (ketjakapan teknik) jang memperlambatkan perkembangan2 setjara a m, ka mi
berharap, bahwa dalam Rentjana Pembangunan-Lima-Tahun jang berikut,
akan diberikan lebih lagi perhatian kepada pembangunan di Maluku dari apa jang
dikerdjakan hingga kini.
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REKOMAIMDASI-REKOMANDASI
akan memenuhkan hasrat jang banjak didengar di Maluku untuk djangan sadja
mengusahakan perdjalanan2 orientasi dari Negeri Belanda ke Maluku, tetapi djuga sebaliknja, mendapat rekomandasi kami;

menjusun barang sesuatu atjara sebegitu rupa, sehingga perundingan2 dengan insta n si 2 resmi terbatas dan lebih mempergunakan waktu untuk pertemuan2 informatif (untuk informasi) dimana-mana;

susunan sebuah rombongan orientasi jang Iebih2 ditudjukan kepelbagai bidang2
perhatian;

pokok2 atjara jang akan dilaksanakan dipilih sebegitu rupa, sehingga pokok2 itu
merupakan satu tambahan jang mendalam kepada keterangan2 itu jang telah dikumpul dalam atjara2 lalu. Hal2 jang sama bawaannja dalam pengumpulan informasi2 sedapat mungkin harus dihindarkan;

bantuan keuangan dari Negeri Belanda akan dipergunakan atas tjara jang Iebih2
efisien (tepatguna) untuk kegunaan Maluku, dimana dari sendirinja harus menghindarkan pikiran2 jang menjangka, seolah-olah dari Negeri Belanda orang hendak mentjampuri soa!2 intern di Indonesia;

hal memperhatikan sekali lagi daja-upaja pembangunan dibidang perikanan, pertanian dan turisme dalam rangka bantuan pembangunan pada chususnja mendapat rekomandasi kami;

haruslah dipertimbang adakah tidak terdapat barang kemungkinan untuk dari fihak Maluku orang turut serta dalam Joint Committee;

pertukaran pendeta2 dan mahasiswa2 film u agama) harustah dipermadjukan dan
bantuan2 keuangan diperbesarkan.
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PANDANGAN ACHIR
Perdjalanan ini jaitulah satu perdjalanan jang susah pajah. Oleh atjara jang sarat
hampir2 tidak kedapatan waktu untuk sekedar beristirahat.

Oleh karena perobahan2 dalam atjara beberapa perkara tidak dapat dilaksanakan
dengan setjukupnja, sedang jang lain harus ditinggalkan. Hal2 jang barangkali dengan djelasnja tampak kepada kami jaitulah keteguhan hati jang besar dan perasaan
gembira jang terdapat pada orang2 jang kami djumpai dalam memperdjuang hidup sehari-hari.

Hasrat jang dinjatakannja akan mengadakan perhubungan setjara pribadi memberi
kepada kami satu kesan besar. Djuga kebutuhan untuk mengempunjakan informasi2 terachir, pertukaran fikiran, saling menghadapkan pendirianZ dan keinginan
djangan hidup terpisah satu dari jang lain.

Dengan dan karena ha!2 ini kami berharap. bahwa landjutan dari perdjalanan
orientasi dapat dilaksanakan. Berikan mereka disana hak bertemu dengan orang2
setanah airnja jang berada disini!

Pada tempatnja kami mengutjap terima kasih kami jang ichlas kepada segala instansi dan orangZ itu, mau di Den Haag mau di Jakarta, Ambon dan Ujung Pandang jang sama2 bekerdja untuk djalannja perdjalanan ini dengan baiknja.

Rombongan orientasi:
Th. O. Kuhuwael
L. Ch. Mantouw
A. Manuhutu
R. Metekohy
J. Rutumalessy

Den Haag, juni 1978.
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I ir:>**?roc t>8 ünt••*i
datum

15 DEC 1981

CO
b.
d.d.:

C( CFO)nr.:

1 5 DEC. 1981

Aan

: CFB

Betreft

: Oriëntatiereis-Z.O. Molukkers

—•

Info:

Bijl.:

nr

20-1Q-1981

werd

het volgende vernomen:
Deze oriëntatiereis, waarover reeds eerder werd gerapporteerd, ia
gepland om eind oktober/begin november van start te gaan*
Een probleem is nog wel, dat CRM het aantal deelnemers, 18 a 19
personen van diverse politieke kleur, te groot vindt.
CRM gaat uit van 8 man, mogelijk enkelen meer.
Dit aspect werd ook reeds in de Joint Committee besproken, waarbij
bleek dat de R.I. geen bezwaar had tegen het grote aantal deelnemers.
In dit kader hebben
en
eind augustus een gesprek gehad met de heren
-CRM, afd. Molukkers- en
-secretaris van de Joint Committee.
Tijdens dit onderhoud werd nogmaals de bedoeling van deze reis
uiteengezet, t.w. het inwinnen van informatie over de wensen van
de plaatselijke bevolking t.a.v. bepaalde ontwikkelingsprojecten.
CRM heeft nog geen uitsluitsel gegeven.
Noot t In het kader van het steenfabriekproject op Kei zullen 2 studenten van de T.H.-Delft een z.g. klei-onderzoek op Kei gaan
instellen.

301 A10-119130F

1641467
datum 0 5 N O V . 1 9 8 2

i é 3 6081
C(CFO

)nr.:

S \,j 3 O

Info:

VI

\ KOV. -32

Aan

: CFB

Betreft

: SoZa-Commissie.

nr

d.d.:

1-Q -1Q8?

werd

het volgende vernomen:

Genoemde commissie bestaat uit vier personen, t.w.

Hun reis naar Indonesië zal voor een deel door CRM betaald worden.
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1640751
datum

2 8 (W i. IS 6 i

CO

C( CFO )nr

"

U

T

d.d.

Aan

CFB

Betreft

So.Za. - Commissie.

Info:

Bjjl. :

W erd

het volgende vernomen:

Achtergrond»
Eind 1980 hebben enkele z.g. Molukken-Consulenten een onderzoek
gedaan onder werkloze Molukkers naar hun bereidwilligheid om
eventueel ingeschakeld te worden bij ontwikkelingsprojecten in
Indonesië.
Dit onderzoek heeft een lijst met 200 serieuze kandidaten opgeleverd.
Kort daarna heeft de Joint Committee deze zaak in Djakarta besproken en de reactie van die kant was positief*
Ook van Nederlandse, zijde waren positieve geluiden te horen,
o.a. van Dhr*
van C.R.H.
De promotor van deze zaak was de Molukker Consulent
Situatie nu.
Donderdag 26 augustus zullen concrete afspraken worden gemaakt
over genoemde commissie en de reis die de commissie zal maken
naar Indonesië om met de autoriteiten aldaar e.e.a* door te
praten.
Voor st ellen.
De commissie zal bestaan uit k personen, 3 Molukker-Consulenten
en 1 ambtenaar van C.S.M.
De reis wordt aangemerkt als dienstreis van Sociale Zaken en niet
als oriëntatie-reis, hoewel C.R.H, de reiskosten betaalt.
De aandacht zal vooral worden gericht op kleinschalige Nederlands
projecten in Indonesië.
Vertrekdatum eind september/begin oktober.
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1636083
datum
CO

d.

C(CFO)nr.:
d-d.:
16 SEP. 1982
Aan
: CFB
Betreft
: Moluks ontwikkelingswerk in Indonesië

Info:

5-

Bijl.:
nr

1^-7-1982

het volgende vernomen:

Volgens uitlatingen van
zou het Ministerie
van Sociale Zaken een commissie willen instellen, die de
mogelijkheid moet onderzoeken om werkloze Molukkers in
Nederland te betrekken bij ontwikkelingswerk in Indonesië.
Genoemde commissie, waarvan naast
ook de Molukkenconaulent
deel uit maakt, zal op 30 juli
a.s. voor de eerste keer bijeenkomen.
Op het programma van de commissie staat ondermeer een bezoek
van een maand (okt. a.s.?) aan Indonesië.
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datum
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b.
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d.,

Aan

: CFB

Betreft

: Culturele uitwisseling

Info:

Bjjl.:

nr

18-8-1Q82

werd

het volgende vernomen:
Volgens
is in het kader van een
vervolg op de eerder gehouden oriëntatiereizen het Ministerie
van C.E.M, op verzoek van de K.B.R.I en met medewerking van
diverse gemeenten bezig Moüikkers te selecteren om deel te*
nemen aan een eerste culturele uitwisseling tussen de Molukkers
h.t.l. en Indonesië".
Hiervoor blijken vooral buiten de wijken wonende personen in
aanmerking te komen.
Enkele mogelijke deelnaers aan de eerste uitwisseling zijn:
De B.P. en het Inspraakorgaan zijn hierover zeer verbolgen
aangezien e.e.a. geheel buiten hen om gebeurt.
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d-d-:
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Info:

Aan

:

CFB

Betreft

:

Culturele uitwisseling n.a.v. oriëntatiereizen.

nr

*»-8-,1Q82

d.
IV

werd

het volgende vernomen:

Volgens
wil de K.B.B.I. als
vervolg op de vroegere oriëntatiereizen een culturele uitwisseling
op gang brengen tussen de in Nederland woonachtige Molukkers en de
bewoners van de Molukken in Indonesië*
Er wordt nu gewerkt aan een plan om een groep van TesselatanMolukkers naar Indonesië te sturen.
De K.B.R.I. zou voor deze van de Kai- en Tanimbareilanden afkomstij
groep hebben gekozen i.v.n. de Orde "Baru"* Volgens deze orde moeti
kleine groepen meer op de voorgrond treden. Daarom is niet gekozen
voor Ambonezen, aangezien deze een "te grote mond" hebben.
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datum
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d-d-:

C( CFO )nr. :
Aan

: OFB

Betreft

: Nieuwe oriëntatiereis

26 OKT.1382

Info:V

Byl. :

op 12-10-1982

werd

het volgende vernomen:

Volgens
gaat er binnenkort een groep
Molukkers op oriëntatiereis. De groep zou bestaan uit 138
personen en afkomstig zijn uit de negorijen Huturaury,
Sirisory en Tambilau, allen op Ambon. De reis zou mede
gemaakt worden i.v.m. het 130-jarig bestaan van de kerk in
Hutumury. Als mogelijke leiders van de groep noemde hij
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Inf ° :

Betreft
Bijl. :

op

13-10-1982

werd

[x| van

het volgende vernomen:

is enkele maanden op dienstreis naar Indonesië.
Hij bestudeert daar de omstandigheden van de naar dat land
gerepatrieerde Molukkers.
Als hij terugkeert zal hij een voorlopige evaluatie van de
situatie geven*
Daarna aal dan een delegatie met hetzelfde doel daar heen vertrekken, welke na terugkomst een definitieve evaluatie het
licht zal laten zien.
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Aan

: CFB

Betreft

:ïïitreisbetalingenvoor R.1.-staatsburgers*

Info:

Bijl. :

Op

werd

het volgende vernomen:

Sinds kort blijken in Nederland woonachtige Molukkers,
die de Indonesische nationaliteit bezitten, bij uitreii
uit Indonesië na een vakantie aldaar voor de terugreis
naar Nederland niet te mogen vertrekken voordat zij de
Indonesische autoriteiten een bedrag van ƒ 600,- hebbei
betaald. Waarom deze uitreisbedragen zijn ingevoerd is
onbekend.
Na 1-4-1983 zou dit bedrag omhoog gaan.
Bovendien zou dan iedere toerist om een financiële
"bijdrage" worden gevraagd

- o-

301 A10-119332F
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datum

28APR.1983
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d.

C( CK))nr.: &3/lt>DB

d.d.: 11

Info:

Aan

: CFB

Betreft

: Molukkers uit en/of naar Indonesië.

Bijl.:

30-3-198?

werd

het volgende vernomen:

a..

Het aantal reizen van "Nederlandse" Molukkers naar Indonesië neemt af. Dit komt o.m. door het z.g.n. uitreisgeld
dat ze moeten betalen om Indonesië weer te kunnen verlate
Vooral de h.t.l. woonachtige Molukkers met de Indonesisch
nationaliteit worden de dupe van deze regeling.

_b.

Er schijnen diverse Indonesische Molukkers op vakantie
naar Nederland gekomen te zijn, die hier langer verblijve
dan met een toeristenvisum mogelijk is. Sommigen zouden
aelfs al langer dan een half jaar hier verblijven.

- o -
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