
 
Regering van de Republik Maluku Selatan 

Government in Exile of the Republic of the South-Moluccas 

 
 
Amsterdam, 6 april 2021 
 
 

Bekendmaking en instructies Hari Pahlawan 12 april 2021 
 
In de vroege ochtend van dinsdag 12 april 1966, één dag na Pasen, werd op het eiland Obi  
mr. dr. Chr. Soumokil - President van de Republiek der Zuid-Molukken - in opdracht van de 
Indonesische bezetter geëxecuteerd  
 
Op de sterfdag van mr. dr. Robert Christiaan Soumokil worden behalve de executie van de tweede 
president van de Republiek der Zuid-Molukken alle gevallenen in de onafhankelijkheidsstrijd van het 
Zuid-Molukse volk herdacht. Het gaat hier om alle bekende en onbekende strijders van wie - evenals 
mr. dr. Soumokil - een groot aantal hun laatste rustplaats tot op heden onbekend is. Tot de gevallenen 
horen niet enkel de militairen van het leger van de RMS, maar ook een groot aantal Sukarella’s 
(vrijwilligers) die vaak onbewapend hun leven voor de onafhankelijkheid van hun vaderland hebben 
gegeven.  
 
Wij gedenken niet alleen de strijders die hun leven op het slagveld hebben gegeven, maar ook hen die 
hun beste krachten jarenlang voor de strijd van de vrijheid van het Zuid-Molukse volk hebben gegeven. 
 
Wij noemen hier de vroegere presidenten van de Republiek der Zuid-Molukken: Manuhutu, Soumokil, 
Manusama tot Tutuhatunewa alsmede de overige regeringsleden van de RMS – zoals dr. Hassan Tan. 
De algemeen vertegenwoordiger van de RMS in het buitenland dr. Nikijuluw, alsmede Vigileijn 
Nikijuluw, vertegenwoordiger van de RMS in Verenigde Staten. De leden van de verschillende militaire 
missies van de RMS en de RMS-leiders in Nederland van Achmad Tan, Marassabessy tot ds. S. Metiary. 
 
Zij allen, maar ook de vele duizenden – van wie wij de naam niet kennen en/of noemen – hebben een 
groot gedeelte van hun leven voor de RMS gegeven.  
 
Wij herdenken hen allen op 12 april. Laten zij voor ons een voorbeeld zijn om de strijd voort te zetten.  
 
Om met de woorden van Bapak Hasan Lesteluhu te eindigen: 
 
Prinsip beta: “berdjuang terus sampai titik darah pengabisan”. 
 
Vlaginstructie  
 
De werkgroepen BPRMS Limburg, 747 HP Barat en HP Timur en de voorbereidingsgroep Vught 
organiseren namens de regering de landelijke Hari Pahlawan 2021. Door de maatregelen vanwege de 
corona pandemie vindt de landelijke herdenking op een aangepaste wijze plaats.   
 



De RMS regering verzoekt u allen om op maandag 12 april a.s. in uw woongemeenschap op gepaste 
en waardige wijze invulling te geven aan deze dag, rekening houdend met de door de Nederlandse 
overheid getroffen maatregelen en de richtlijnen van het RIVM. 
 
De RMS-regering wil u het hiernavolgende onder uw aandacht brengen:   
 

- De onderstaande instructies zijn zowel gericht aan de wijkvertegenwoordigers zoals wijkraden 
en stichtingsbesturen alsook aan barisan- of marcheergroepen en individuele Molukse 
ingezetenen;  

- Als het in uw woonplaats gebruikelijk is om op een centrale plek de RMS vlag te hijsen, kunt u 
dat doen met in achtneming van de genomen maatregelen;  

- Voorafgaand aan de vlaghijsing kan de vertegenwoordiger van de wijk een korte toespraak 
houden; 

- Tijdens het zingen van het volkslied ‘Maluku Tanah Airku’ wordt de nationale vlag van de RMS 
gehesen. De vlag wordt eerst in top gehesen en daarna halfstok gebracht;  
 

- Elke individuele Molukker roepen wij hierbij op de Hari Pahlawan voor of bij het huis de RMS 
vlag halfstok te laten wapperen; 

- De RMS vlag wordt bij zonsopgang gehesen en vóór zonsondergang gestreken;  
- Voordat de vlag mag worden gestreken moet de vlag eerst in top worden gehesen; 
- De RMS-regering is ervan overtuigd dat de wijkvertegenwoordiging een juiste keuze hierin 

maakt en de Molukse ingezeten informeert.  
 
 
De RMS-regering vertrouwt erop, dat u ondanks de opgelegde maatregelen, op een respectvolle en 
gepaste wijze onze strijders zult herdenken. 
 
 
Mena Muria! 
 
 
De Regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken 
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