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Op 23-8-1977 werd

het
volgende vernomen:
In februari van dit jaar hebben dertien Zuidraolukkei
uit Eist een oriëntatiereis naa_r Ambon gemaakt. De
13 Zuidmolukkers waren:

Allen zijn woonachtig in Eist; ze vertegenwoordigden
vanwege hun afkomst 13 verschillende dorpen op
Ambon. Verschillende van bovengenoemde Zuidmolukker;
hadden al jarenlang Biet plan om een reis naar Arabon
te maken.
Op instigatie van
en Ds.
,
die reeds verscheidene keren naar Ambon v/aren geweest, vatte men het plan op om gezamenlijk een
oriëntatiereis naar verschillende dorpen op Ambon
te maken.
Men klopte hiervoor aan bij het Ministerie van GHM,
die bereid was 80$ van de reis te betalen. Het
oriëntatiekarakter van de reis had de volgende bedoeling. Men wilde bekijken, hoe men de armoedige
dorpen op Ambon zo effectief mogelijk kon steunen -
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vanuit Nederland. Gedacht werd aan scholen, kerken,
water- en electriciteitsvoorziening enz. Gelden hier
voor (dit bleek later) zou men gaan vragen bij de
Minister van ontwikkelingssamenwerking.
De reis mocht absoluut geen politiek (HMS) karakter
krijgen. Ook wilde men niet dezelfde fout maken als
de S.O.M, en Rukun Maluku.
Toch bracht men voor de reis een groot aantal bezoek
aan de Indonesische ambassade. Eerst aan MAILOA
(bung Joop) alleen, later tweemaal aan een hele staf
o.l.v. SUTOPO-JUWONO. De Indonesische ambassade blee
zeer geporteerd te zijn,
Van het plan en verschafte zonder problemen visa.
De reis, die ergens in februari heeft plaatsgevonden
duurde ca. drie weken. Via Djakarta arriveerde men o
Arabon, Reeds in Djakarta voegden zich Indonesische
ambtenaren bij het gezelschap. Het gezelschap werd
er ook vrij officieel ontvangen.
Op Ambon aangekomen, qoLitste het gezelschap zich
in twee groepen. Eén groep stond o.l.v.
, de andere werd door Ds.
aangevoerd. Gedurende de bezoeken van het gezelschap aan
dorpen op Ambon werden ze voortdurend geassisteerd
(gecontroleerd) door Indonesische valigheidsambtenar
In de dorpen werd er door het gezelschap gesproken m
diverse kopstukken. In het algemeen toonden de mense
op de eilanden zich erg blij met de voorgenomen hulp
van de Molukkers uit Nederland. Men was echter erg
bang dat het met deze plannen dezelfde kant op zou
gaan als^de schone beloftes van de vertegenwoordigingen van de S.O.M, en Rukun Maluku.
Door de permanente aanwezigheid van de Indonesische
veiligheidsambtenaren was het erg moeilijk om met de
dorpsbewoners over de RMS te praten. Toch zou het
m.n.
gelukt zijn om dergelijke
contacten te leggen, Na de reis heeft hij MANUSAMA
hiervan op de hoogte gesteld.
Door de verschillende leden van het gezelschap is
een verslag van de reis gemaakt,
Op 18 augustus j.l. hebben de "13" een onderhoud
gehad met de directeur-generaal
van OntwikkelingsHHlpsamenwerking. Hij bleek positief te
staan tegenover de voorstellen van de groep om bepaalde projecten op de Molukse uilancien rechtstreeks
te steunen met gelden van Ontwikkelingssamenwerking.
Een definitieve beslissing werd nog niet genomen.
Wanneer het projekt doorgang vindt, bestaat de mogelijkheid dat enkele leden uit de groep opnieuw naar
Indonesië vertrekken.
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Op 18.8.77 werd van
vernomen.

het volgend*

Door de groep van 13 uit Eist zijn de voorzitters van de
Zuidmolukse dorpsverenigingen benaderd (Dorpsgenoten van
de Molukkers komen nog regelmatig "bijeen in Nederland).
Aan de voorzitters van de dorpsverenigingen is honderd
gulden gevraagd als eigen bijdrage naast de ontwikkelingssteun, die er n.a.w. door Nederland rechtstreeks aan de
dorpen wordt geleverd.
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Op 21-9-1977 werd
het

volgende vernomen:
Door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking
zijn aan de "Groep van 13" ontwikkelingsgelden
toegezegd voor verschillende door de werkgroep voorgestelde projecten op de Molukken.
Voordat wordt vastgesteld hoe en in welke fases het
geld zal worden besteed, zullen enige ambtenaren van
Ontwikkelingssamenwerking tezamen met
en de secretaris van de groep,
opnieuw^ naar de Molukken gaan om de uit te voeren
projecten te bekijken. Dit bezoek zal waarschijnlijk
begin oktober plaatsvinden.
Leden van de groep van 13 hebben in een vergadering
vorige week donderdag hun( zerg geuit ^t.o.v. de dubbe
rol van
; k
Na Benny's reis naar ïïe U3& zijn er geen -contacten
meer geweest tussen
en
van de
Indonesische ambassade. De leden van $e werkgroep
zijn bang, dat de Indonesische ambassade gebelgd is
over de pro-RMS-activiteiten van
en dat deze
gramschap zijn weerslag zal hebben op de voorgesteld
projecten van de werkgroep.
was niet op deze vergadering aanwezig.
In gesprekken met verschillende leden van de werkgroep heeft hij echter beweerd, dat de Indonesische
ambassade afweet van zijn reis naar de USA en daar
zijn goedkeuring aan hecht.
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Op donderdag 10 november '77 heeft de werkgroep Eist het
reeds lang aangekondigde bezoek aan de staf van SUTOPO YUWONO gebracht. Dit bezoek was aanvankelijk eerder gepland,
maar werd door het verblijf van SUTOPO-YUWONO in Moskou
uitgesteld.
Op
na waren alle leden van de staf van de Indonesische ambassade aanwezig.
Met dezelfde stafleden had de werkgroep voor de reis naar
Indonesië eveneens gesproken.
De werkgroep zelf was geheel aanwezig.
Het onderhoud begon met het
politieke praatje van
SUTOPO-YUWONO.
Vervolgens vroeg de ambassadeur aan de groep of zij gedaan
hadden, wat hij ze had aanbevolen vnl. schoonschip maken
v.w.b. de RMS-politiek.
De groep bleef doodstil. Niemand durfde de ambassadeur op
deze vraag te antwoorden.
De ambassadeur stelde hierop de vraag, hoe de groep dan
gedacht had hun ontwikkelingshulp te besteden.
stelde hierop de wedervraag of de ambassadeur
xle ontwikkelingshulp eigenlijk wel wilde hebben.
Dit werd door de ambassadeur bevestigd, maar, opnieuw benadrukte hij dat er was afgesproken, dat de groep zich buiten
de politiek zou houden. Niemand van de groep had echter het
lef om de ambassadeur ook maar te vragen waar hij op doelde.
De ambassadeur bleef in vage termen spreken en begon - aldus
- het spelletje mee te spelen. Hij adviseerde de
groep om eens contact op te nemen met een (pro-Rl) werkgroep op de ambassade, die zich eveneens met ontwikkelingswerken bezighoudt.
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Dit aanbod werd door
afgeslagen, omdat de
groep geen geld had om steeds naar Den Haag te komen. Waarop
de ambassadeur aanbood om deze groep naar Eist te laten
komen. Ook hierop kreeg hij geen antwoord.
Tot slot maakte de ambassadeur een eind aan het onderhoud
en liet de groep weten dat ze t.z.t. nog wel eens bericht
van hem zouden krijgen.
De werkgroep Eist zal a.s. donderdag opnieuw over het probleem vergaderen. Onderling bestaat nog steeds onenigheid
over een te voeren taktiek.
De jongeren willen
wippen, maar de oudjes zijn
hiertegen.
Het is de groep nu wel duidelijk, dat de ambassadeur een
spelletje aan het spelen is. Dat de ambassade geheel op de
hoogte is van
's activiteiten in Amerika blijkt steeds
duidelijker.
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Op
werd van
het volgende vernomen:
Op vrijdag 17 februari j.l. haeft de werkgroep
Eist
troor de laatste maal
gezamenlijk vergaderd.
Tijdens de bijeenkomst maakten
onder aanvoering van Ds.
bekend, dat zij
zich niet meer met de activiteiten van de coördinatie van de werkgroep konden verenigen en daarom
uit de werkgroep zullen treden.
Maandag 27 februari zal deze groep naar Den Haag
vertrekken om aldaar de Indonesische ambassade en
GBM op de hoogte brengen van hun besluit.
De coördinator van de nu ontbonden werkgroep,
, blijft bij zijn standpunt dat hij zich
van geen kwaad bewust is en dat hij door wil gaan
met het werk van de werkgroep. Op korte termijn wil
ook hij een onderhoud met SUTOPA YUWONO, die de
ontwikkelingssamenwerkingactiviteiten van de werkgroep heeft bevroren.
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Naar aanleiding van het bezoek van Ds.
,
en
op 23*l*?8 aan de Indonesische ambassade hield de
werkgroep Eist op zaterdag 28 januari j.l.
een vergadering jtxyer .de resultaten van het bovengenoemde
gesprek. .,>.
De vergadérJhg werd op
na door iedereen
bezocht.
Door Ds.
.jjerd verslag gedaan van zijn wederwaardigheden op de ambassade. Hij had tijdens dit bezoek de ambassadeur, SUTOPO YÜWONO, die in gezelschap was van
en
, twee punten (met daaraan gekoppelde vragen)
voorgelegd:
Het eerste punt betrof een afspraak* jörfe een delegatie van
de werkgroep op 10.11.77 met de ambs*$adeur had gemaakt.
Deze afspraak hield in dat zodra
van zijn zakenreis
uit Indonesië was teruggekeerd, er een ontmoeting zou plaats
vinden tussen
en de werkgroep.
is inmiddels
geruime tijd weer in Nederland en Ds.
vroeg zich
af waarom er nog steeds geen gesprek met de werkgroep had
plaatsgevonden.
Vervolgens herinnerde Ds.
de ambassadeur aan zijn
belofte om de werkgroep in contact te brengen met Indonesische intellectuelen, waaronder zich een aantal pro-Indonesische Molukkers zou bevinden.
Ook deze ontmoeting had nog steeds niet plaatsgevonden.
SUTOPO-YUWONO verklaarde hierop dat - v.w.b. de eerste
vraag het momenteel erg druk heeft met werkzaamheden die verband houden met zijn komend vertrek en daarom
geen tijd heeft kunnen vrijmaken voor de werkgroep.
Dat er nog steeds geen ontmoeting met Indonesische intellectuelen heeft plaatsgevonden, ligt geheel aan de werkgroe;
zelf. De werkgroep heeft nog steeds niet openlijk laten
blijken, zich van bepaalde activiteiten van enkele werk-
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groepsleden te willen distantiëren. Zolang daar geen verandering in komt, zal de ambassade haar eigen initiatieven
bevriezen.
P^j
bracht hier tegenin dat het toch zonde was van
alle "effort", die de werkgroep in de plannen had gestoken,
dat het bovendien "unfair" was tegenover de dorpelingen op
de Molukken. De ambassadeur beaamde dit, maar liet nogmaals
weten dat de werkgroep dan pas haar werk kon hervatten wanneer de dissidente leden werden vervangen.
De beschuldiging, die de ambassadeur hiermee richtte aan
het adres van
, werd door laatstgenoemde
niet geaccepteerd.
.
Tijdens de vergadering, die hij overigens voortijd verliet
(over de financiële perikelen kon niet gepraat worden),
liet hij weten dat hij de ambassadeur reeds een protestbrief
had gezonden, waarin hij had aangedrongen op een mondelinge
toelichting. De ambassadeur had hem reeds laten weten deze
toelichting wel te geven, maar dan wel in de aanwezigheid
van twee neutrale werkgroepsleden. Dit aanbod is door
aanvaard en tijdens de vergadering werd besloten
dat
en
als getuigen mee zullen gaan
naar de ambassade.
T.g.t. zal hiervoor een afspraak worden gemaakt. De werkgroep besloot de resultaten van dit gesprek af te wachten
alvorens verdere stappen te ondernemen.
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