Regering van de Republik Maluku Selatan
Government in Exile of the Republic of the South‐Moluccas

Amsterdam, 27 april 2020

Aan alle Molukse gemeenschappen
In Nederland.
Betreft: viering 25 april

Landgenoten,
Op 25 april 2020 hebben wij de proclamatie van de Republiek der Zuid‐Molukken op een waardige
wijze gevierd.
De activiteiten in vele wijken waren indrukwekkend te noemen. De beelden van de viering binnen
een groot aantal Molukse gemeenschappen, zoals o.a. Leerdam, Capelle aan den IJssel, Heer
(Maastricht), Wormerveer, Vught, Huizen, Assen, Breda, Middelburg en Moordrecht hebben laten
zien op welke creatieve wijze de viering is ingevuld.
Vooral is zichtbaar dat de 3e, 4e en zelfs de jonge 5e generatie in staat is om met diep respect en met
intense betrokkenheid zich in te zetten voor de strijd.
Geestkracht en durf
In het bijzonder hebben de beelden uit ons vaderland Maluku ons allen zeer getroffen. In diverse
dorpen hebben vooral jongeren onder zeer moeilijke omstandigheden en met grote risico’s de RMS‐
vlag laten wapperen.
Vooral de wijze waarop in het dorp Aboru op het eiland Haruku jongeren massaal de straat zijn
opgegaan met de RMS‐vlag is buitengewoon moedig. Wij zijn dan ook trots op de geestkracht en durf
van een ieder in Maluku, maar in het bijzonder op onze landgenoten in Aboru, die publiekelijk de
wereld hebben laten zien, dat zij niet langer willen buigen voor de Indonesische bezetter. Ook op
Ceram en Ambon zijn enkele RMS‐strijders gearresteerd.
Nieuwe impuls
De viering van de 70e verjaardag van de RMS zal dan ook de geschiedenis ingaan als de dag waarop
de RMS‐strijd een nieuwe impuls heeft gekregen. Het moment, dat het volk in Maluku tot inzicht is
gekomen, dat aan de illegale bezetting door de Republiek Indonesië van Maluku een einde moet

komen. Het volk van Maluku accepteert niet langer, dat zij in armoede en in onderdrukking moeten
leven, terwijl Maluku een land is met een ongekende rijkdom.
Na Aboru zullen er meer dorpen gaan volgen. De geest komt uit de fles, dat is enkel nog een kwestie
van tijd.
Ondeelbaar en solidair
Tevens is het moment aangebroken, dat de Molukse gemeenschap in Nederland‐ met name de
jonge generatie‐ zich beseft dat wij samen met het volk in Maluku één‐ ondeelbaar‐ volk vormen.
Dat als Maluku met grote risico’s in beweging komt, wij hier in Nederland niet mogen toekijken, maar
onze solidariteit moeten uiten. Niet alleen op 25 april, maar continu.
Op deze wijze tonen jullie ook, dat jullie in staat zijn om het politieke gedachtengoed van de eerste
generatie, die wij allemaal in ons hart koesteren op een gelijke wijze ‐zoals zij dit hebben gedaan‐
met respect en kracht kunnen uitdragen.
De RMS‐regering in ballingschap rekent op de volle steun van het Molukse volk‐ in het bijzonder de
jonge generatie‐ om de strijd verder te kunnen leiden. Wij hebben u allen nodig.
De geest van de RMS‐ welke diep in de ziel van elke Molukker aanwezig is‐ zal vroeg of laat zichtbaar
tot bloei komen. Daarom zal de RMS uiteindelijk overwinnen!
Wij verzoeken u echter met klem bij het uiten van solidariteit met de RMS en de politieke
gevangenen van de RMS de in Nederland geldende RIVM‐maatregelen strikt in acht te nemen. Dit
laatste is in het belang van de volksgezondheid, maar op deze wijze zorgen wij er voor, dat de
aandacht gericht blijft op waar het werkelijk omgaat: de bevrijding van Maluku!

Met nationale groet,

Mena Muria!
De Regering in ballingschap van de Republiek der Zuid‐Molukken
President
Mr. J.G. Wattilete

