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“Stop de onderdrukking en stop de exploitatie van Maluku” Met deze dringende 

boodschap roept de regering in ballingschap van de Zuid-Molukse republiek (RMS) op dat 

Nederland en de internationale wereld in actie komen. Het thema van de campagne wordt in 

de Molukse gemeenschap in Nederland en met name onder de jongeren breed gedragen.  

 

CEPA verdrag 

De oproep is gericht aan de Nederlandse regering en het parlement niet akkoord te gaan met 

het sluiten van een nieuw handelsverdrag met Indonesië. Onder de paraplu van een CEPA 

verdrag wil Indonesië voor langere tijd een overeenkomst sluiten met de lidstaten van de 

Europese Gemeenschap. De RMS regering vindt dat deze overeenkomst niet aan de orde is 

zolang Indonesië de mensenrechten schendt. Ook vindt de RMS dat een dergelijke 

overeenkomst geen betrekking mag hebben op het grondgebied van de Zuid-Molukken, dat 

Indonesië 71 jaar geleden met bloedig geweld met duizenden Molukse doden als gevolg, 

geannexeerd heeft. Sinds deze annexatie is sprake van onderdrukking en uitbuiting en wordt 

de vrijheid van (politieke) meningsuiting met voeten getreden.  

 

Malieveld 

Rond de viering van de proclamatie van de RMS (25 april 1950) vinden er op de Molukken 

vlaghijsingen plaats die zwaar worden bestraft. Indonesië vindt dat het in bezit hebben van 

het Zuid-Molukse nationale symbool een vergrijp van verraad en staatsondermijning.  

Dit jaar wordt door enkele honderden Molukse jongeren een grote demonstratie op het 

Malieveld in Den Haag gehouden. Gewapend met de Zuid-Molukse vierkleur willen deze 

jongeren hun landgenoten op de Molukken een hart onder de riem steken en laten zien dat 

wij hen die monddood worden gemaakt moreel ondersteunen.  

 

Stilzwijgen  

De Nederlandse regering heeft nog niet gereageerd op de brief die de RMS-regering eerder 

deze maand aan minister-president Mark Rutte stuurde. Naar aanleiding van de herdenking 

van de executie van de tweede president Chris Soumokil op 12 april 1966, herinnerde de 



RMS-regering hem aan de afspraak die 11 jaar geleden is gedaan. De landsadvocaat heeft 

toen tijdens het Kort geding in de zaak Yudhoyono aangekondigd, dat de Nederlandse 

regering bij de Indonesische regering de kwestie van het graf van Soumokil onder de 

aandacht zou brengen. Dit is blijkbaar nimmer gebeurd. 

Ook verzocht de RMS-regering Rutte om de RMS-vlag terug te geven die de mariniers na de 

bestorming van de trein bij de Punt in 1977, hadden ontvreemd.  

 

De RMS vindt dat de tijd voor het blijvend stilzwijgen van de Nederlandse regering voorbij 

is. De campagne “Stop de onderdrukking en stop de exploitatie van Maluku” kent meerdere 

onderdelen waardoor Nederland, Indonesië en de internationale gemeenschap meer van de 

Zuid-Molukse regering in ballingschap gaan vernemen.  

 

Viering proclamatie online 

Op 25 april viert de Molukse gemeenschap de 71ste proclamatie van de RMS. De RMS-

regering woont komende zondagochtend in de Molukse wijk in Barneveld de officiële 

vlagceremonie bij. Hieraan doen meerdere geüniformeerde jongerengroepen mee. Hierna 

vindt een tafelgesprek met de RMS-regering plaats. Vanwege de coronamaatregelen gaat ook 

dit jaar de centraal landelijke viering niet door. In plaats daarvan zijn de gebeurtenissen via 

online streaming op Youtube te volgen.  

 

------------------ 

 

Programma Barneveld (Live streaming)  

Deel 1. 08:30uur – 09:30uur Vlag Protocol, Officiële ceremonie  

Deel 2. 10:15uur – 11:30uur Tafelgesprek  

 

Adres:  

Locatie: Stichting Batu Tjapeu.  

Colombusstraat 76, 3772 KP Barneveld 

 

Links:  

Website: www.republikmalukuselatan.nl  

Instagram: https://www.instagram.com/pemerintahrms/  

Livestream Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_3ktzTEne50  
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