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Amsterdam, 12 april 2021

Excellentie,
Op 21 maart 2021 heeft de Molukse gemeenschap herdacht, dat 70 jaar geleden op grond van
een dienstbevel voor tijdelijke duur ca. 4000 Knil-militairen met hun gezinsleden – tegen hun
wil- naar Nederland zijn overgebracht. Aan dit verblijf voor tijdelijke duur is formeel nog
steeds geen einde gekomen. De traumatische gevolgen, welke de komst en het verblijf bij de
Molukse gemeenschap in Nederland te weeg heeft gebracht in de achterliggende decennia,
zullen u niet zijn ontgaan.
Zoals u weet is de komst naar Nederland onlosmakelijk verbonden met de proclamatie van
de Republiek der Zuid-Molukken op 25 april 1950. Na de proclamatie van de RMS heeft de
Indonesische Republiek in strijd met het internationaal recht met grof geweld het
grondgebied van de RMS geannexeerd. Aan deze annexatie is nog geen einde gekomen. De
kwestie van de bezetting van het grondgebied van de RMS dient derhalve nog te worden
opgelost. Nederland als vroegere kolonisator is een deel van de oplossing.
Het Molukse volk wordt heden ten dage nog steeds van zijn vrijheid beroofd. De recente
arrestaties van aanhangers van de Republiek der Zuid-Molukken, enkel omdat zij de RMSvlag in hun bezit hebben, spreken boekdelen. Ik verwijs u in dit verband naar de inhoud van
een schrijven van 8 april 2021 van de minister van buitenlandse Zaken van de RMS, de heer
Umar Santi, gericht aan uw demissionair minister van buitenlandse Zaken de heer drs.
S. Blok.
Vandaag 12 april 2021 herdenken wij alle gevallenen die hun leven hebben gegeven in strijd
tegen de annexatie van de Republiek der Zuid-Molukken door de Republiek Indonesië.
Een van de duizenden dodelijke slachtoffers voor een vrije RMS is mr. dr. C.R.S. Soumokil.
Laatstgenoemde, de 2e president van de RMS, is na een schijnproces op 12 april 1966 -zonder
de mogelijkheid van appel- in opdracht van Soeharto door een vuurpeloton geëxecuteerd.

Tot op heden heeft de Indonesische bezetter geweigerd het graf van mr. dr. Soumokil
bekend te maken. Het spreekt voor zich, dat aan deze inhumane situatie een einde dient te
komen. Het laten “verdwijnen” van een lichaam -in casu de president van de RMS- door de
Indonesische Staat is een ernstige schending van het internationaal recht te noemen. Een
misdrijf tegen de menselijkheid strafbaar gesteld in artikel 4 van de Wet Internationale
Misdrijven (WIM).
De naaste familieleden van mr. dr. Soumokil -zijn echtgenote en zoon- maar óók het ZuidMolukse volk hebben het recht te weten waar de tweede president van de RMS is begraven
na zijn executie.
Tijdens de behandeling van het kort geding op 5 oktober 2010 in de zaak van de RMS versus
de Staat der Nederlanden in verband met het voorgenomen staatsbezoek van de voormalige
President van de Republiek Indonesië -Yudhoyono- aan Nederland is bij monde van de
landsadvocaat namens de Staat der Nederlanden n.a.v. een vordering van de RMS- regering
daartoe, toegezegd dat de Nederlands regering de kwestie van de laatste rustplaats van mr.
dr. Soumokil onder de aandacht van de Indonesische regering zou brengen.1
Intussen zijn wij bijna 11 jaar verder en is niet gebleken, dat daadwerkelijk de kwestie van
het graf van mr. dr. Soumokil aan de orde is gesteld. Laat staan dat dit tot enig resultaat
heeft mogen leiden.
Een andere tragische gebeurtenis betreft de kwestie van de beëindiging van de
gijzelingsactie bij de Punt.
Deze actie is op 11 juni 1977 met toepassing van buitengewoon veel geweld beëindigd. Deze
beëindiging heeft 8 dodelijke slachtoffers tot gevolg gehad. De rechtmatigheid van de wijze
waarop de Punt is beëindigd ligt thans ter beoordeling voor bij het Gerechtshof in Den Haag.
In het verlengde van het voorgaande vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Ten tijde van de actie bij de Punt is op 6 juni 1977 op verzoek van de actievoerders door
wijlen drs. F.L.J. Tutuhatunewa -die als bemiddelaar optrad- namens de RMS- regering de
nationale vlag van de Republik Maluku Selatan in bruikleen gegeven.
Wijlen Tutuhatunewa maakte toen deel uit van de RMS-regering o.l.v. ir. J.A. Manusama. Na
beëindiging van de actie op 11 juni 1977 is deze vlag blijkbaar door de mariniers
geconfisqueerd. Intussen is ons bekend geworden, dat de nationale vlag van de RMS in de
collectie van het mariniersmuseum in Rotterdam is opgenomen.
Het spreekt voor zich- dat de RMS-regering in ballingschap zich op het standpunt stelt dat
de nationale vlag van de RMS, welke na de beëindiging van de actie op 11 juni 1977 is
“buitgemaakt” door de mariniers, niet thuis hoort in het Mariniersmuseum. Deze vlag dient
te worden gerestitueerd aan de rechtmatige eigenaar- te weten de Republiek der ZuidMolukken- in deze zaak vertegenwoordigd door de Regering in ballingschap onder leiding
van ondergetekende.
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Gelet op het vorenstaande vernemen wij gaarne uw reactie op de navolgende verzoeken:
1. Is de Nederlandse regering nog steeds bereid conform haar toezegging, zoals gedaan
ter zitting van oktober 2010 de kwestie van het graf van mr. dr. Soumokil aan de orde
te stellen;
Zo ja, wanneer en op welke wijze zal dit alsnog geschieden.
2. Is de Nederlandse regering bereid te bevorderen, dat de nationale vlag van de RMS,
welke vlag na de beëindiging van de actie bij de Punt onrechtmatig door de
Nederlandse Staat is toegeëigend – welke vlag thans in de collectie van het
Mariniersmuseum is opgenomen- aan de RMS-regering over te dragen.
Zo ja, dan vernemen wij gaarne wanneer en op welke wijze dit zal plaatsvinden.
Op de kwestie van de onrechtmatige annexatie van het territorium van de Republiek der
Zuid-Molukken en de medeverantwoordelijkheid van de Staat der Nederlanden voor de
gevolgen hiervan voor het Zuid-Molukse volk komen wij binnenkort in een ander kader
terug.
Gaarne zien wij uiterlijk binnen 10 dagen na dagtekening van dit schrijven uw reactie
tegemoet.
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