
Overlijden drs. John Letsoin  
* 23-09-1948 Makassar   † 23-09-2020 Arnhem

Enkele dagen geleden bereikte de RMS-regering het trieste bericht dat John Letsoin 
van ons is heengegaan. 
Met zijn overlijden nemen we afscheid van een gedreven en betrokken persoon die 
zich op meerdere terreinen en niveaus heeft ingezet voor het welzijn en welbevinden 
van zijn medemens in het algemeen en de Molukse gemeenschap in het bijzonder. 

Drs. John Letsoin woonde de afgelopen jaren als gewaardeerde en gerespecteerde 
gast de viering van de Proclamatie van de RMS bij. 
De RMS regering is John Letsoin zeer erkentelijk voor zijn bijdrage in de Commis-
sie van Dialoog. De Commissie van Dialoog had tot doel om de “Kwestie Vught” 
formeel en definitief af te sluiten. Bij deze tragische gebeurtenis, die op 19 augustus 
1951 plaatsvond, werd een groep Molukkers afkomstig uit de Zuidoost Molukse Kei-
eilanden aangevallen door Molukkers die overwegend afkomstig waren van Ambon-
Lease en Ceram. Hierbij vielen drie zwaargewonden en was een dodelijk slachtoffer 
te betreuren. 

Op 19 augustus 2014 ondertekenden de Zuid-Molukse regering en de Commissie van 
Dialoog een gezamenlijke verklaring waarin de RMS regering de gebeurtenissen in 
Vught veroordeelt en namens de Republiek der Zuid-Molukken verontschuldigingen 
aanbiedt aan allen die direct en indirect slachtoffer zijn geworden van de “Kwestie 
Vught”. Met de gezamenlijke ondertekening door de RMS regering en de Commis-
sie van Dialoog werd de kwestie formeel en definitief afgesloten, waarbij Zuidoost-
Molukkers en Zuid-Molukkers verklaren zich met wederzijds respect, in onderlinge 
harmonie en met vertrouwen te richten op de toekomst van ons volk in het vader-
land Maluku. Drs. John Letsoin heeft zich voor het bereiken van dit goede resultaat 
hard gemaakt. 

De RMS regering wil alle nabestaanden, familie en vrienden condoleren met het heen 
gaan van John Letsoin en veel sterkte toewensen bij het dragen van dit verlies. 

RMS-Regering in ballingschap 

Namens deze
Mr. J.G. Wattilete
President 


