Met grote droefheid en ontsteltenis heeft de RMS-regering kennis genomen van het
overlijden van minister ir. Edy Rahantoknam. Met zijn heengaan verliezen wij een
kleurrijk en fanatieke strijder die zich vele jaren heeft ingezet voor de vrijheid van het
Zuid-Molukse volk en vaderland.
Minister Edy Rahantoknam werd architect na het afronden van de HTS en de TH in
Delft, waarna hij als ir. door hetleven kon gaan. Als zelfstandig architect ontwierp hij in
meerdere kleine en grote steden gebouwen en woningen. Ook in de Molukse samenleving
staan objecten die van zijn hand zijn, zoals het kerkgebouw in Nijverdal.
Op 17 april 2010 werd ir. Edy Rahantoknam benoemd als minister in de RMS-regering.
Dat was een bewuste en ook logische keuze. De heer Rahantoknam was vanaf de periode
van president Manusama belast met o.a. netwerkontwikkeling op de Molukken. Ook
binnen de Zuid-Oost Molukse gemeenschap was minister Rahantoknam duidelijk over
waar hij in geloofde en wat hem op het politieke vlak dreef.
Minister Rahantoknam opereerde wars van alle opinies en conventies: hij was direct en
out of the box en kon zaken met elkaar in verband brengen die bij een onafhankelijk
autonome denker passen.
Het laatste publieke optreden van minister Rahantoknam was bij de 70ste viering van de
proclamatie van de RMS, vorig jaar in Breda. Enkele maanden terug troffen wij elkaar
nog bij een externe bespreking. Minister Rahantoknam vertrouwde ons toe dat hij achter
zijn werkzaamheden voor de RMS-regering een punt wilde zetten. Met het klimmen van
de jaren besefte hij dat het lichaam zijn tol ging vragen.
Minister Edy Rahantoknam had een wensdroom geïnspireerd door zijn meerdere
bezoeken aan Tutrean, zijn dorp van oorsprong op Groot Kei. Gezeten op een hoge rots
uitkijkend over de onmetelijke zee, die de gehele horizon vulde, zou hij daar in vrijheid
kunnen leven. Als second best overwoog hij de jaren die hem nog restten door te brengen
ergens in Portugal, waar hij zich ook thuis voelde. Helaas heeft het niet zo mogen zijn.
De RMS-regering wil zijn partner en kinderen, familieleden en vrienden condoleren
met het heen gaan van Edy en veel sterkte toewensen bij het dragen van dit immense
verlies. Wij condoleren ook alle landgenoten die hun hoop, geloof en vertrouwen in hem
hebben gelegd.
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