
Onverzettelijk en Onverminderd 
Op dinsdag 1 juni jl. heeft het Gerechtshof Den Haag arrest gewezen in het Hoger 
Beroep van de rechtszaak die twee families tegen de Staat der Nederlanden hebben 
aangespannen. In de zaak wordt de Staat der Nederlanden door de beide families ervan 
beschuldigd hun dierbaren onnodig van het leven te hebben beroofd en te hebben 
geëxecuteerd. Ook dat de Staat daarbij in strijd heeft gehandeld met de artikelen van 
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

De rechter is op geen enkel punt de eisende partij tegemoet gekomen, sterker nog, op 
alle vier ingebrachte vorderingen werd de Staat der Nederlanden in het gelijk gesteld 
en oordeelde de rechter dat de Nederlandse Staat gehandeld heeft binnen wat in deze 
omstandigheden toelaatbaar is. 
Met dit arrest (vonnis in Hoger Beroep) is voorlopig een einde gekomen aan de zich 
voortslepende rechtszaak die in november 2016 begon.  

De uitspraak is teleurstellend maar komt voor velen van ons niet als onverwacht, on-
danks dat op meer was gehoopt. Een ieder die de beelden en geluiden van de beëin-
diging van de actie bij de Punt tot zich neemt, begrijpt dat de buitensporige inzet van 
militair geweld door de Nederlandse overheid nooit het doel had om Zuid-Molukse 
mensenlevens te sparen, maar juist het tegenovergestelde wilde bereiken. Ook 44 jaar 
na dato blijft dit onverminderd de slotconclusie, of hiervoor nu harde bewijzen zijn of 
niet. 

De gewelddadige beëindiging van de actie bij de Punt heeft ons niet van het hoofddoel 
afgebracht, ondanks dit mogelijk door de Nederlandse Staat werd beoogd. Integen-
deel! Onverminderd blijft onze inzet in de strijd voor de vrijheid van de Republik Maluku 
Selatan. Onze strijd voor erkenning van de Proclamatie van de RMS op 25 april 1950 en 
de concrete vestiging van de Zuid-Molukse Republiek gaat onverminderd door, ondanks 
de lastige en lange weg waarop wij met tegenslagen te maken krijgen. Wij zijn onver-
zettelijk, blijven vastberaden en volharden totdat onze politieke doelen zijn bereikt!

Ook bij de herdenking van dit jaar hebben we nog steeds te maken met de beperkingen 
die het gevolg zijn van de coronapandemie. Zie hiervoor het kader hiernaast.  

We vertrouwen erop dat volgend jaar de 45ste herdenking op de gebruikelijke wijze kan 
plaatsvinden. Zodat een ieder die uiting wil geven aan hun gevoelens van respect aan 
hen die hun leven voor de strijd gaven daarvoor volop in de gelegenheid zijn. 

De herdenking is te volgen via een livestream op de sociale media kanalen van de RMS. 

Mena Muria!

Werkgroep RMS Assen, Wijkraad RMS Bovensmilde, Vertegenwoordiging Hoogkerk 
Wijkraad Marum, Vertegenwoordiging Oosterwolde

Programma 11 juni 2021

14:30 uur  Stichting Molo Oekoe te Bovensmilde geopend 

15:00 uur  Ontvangst RMS-regering in Molo Oekoe 
15:10 uur  Welkomstwoorden door de Wijkraad RMS Bovensmilde
   Toespraak door een lid van het coördinatieteam  
  van het Regionaal Comité 11 juni 

15:30 uur  Overdenking in Bethanië o.l.v. ds. T. Pattinasarany
  
16:40 uur  Vertrek naar begraafplaats de Boskamp te Assen 
 
Plechtigheid bij het monument  “Lawa Mena Hau Lala”  

17:00 uur  Openingswoorden 
  Toespraak door de RMS-regering in ballingschap 
  Kransleggingen bij het monument 
  Eén minuut stilte
  Zingen van het Zuid-Molukse Volkslied 
  Aansluitend vertrek naar Bovensmilde

18:00 uur Strijken van de Zuid-Molukse vlag bij het kerkgebouw Bethanië

Stichting Molo-Oekoe
  
18:45 uur  Terugblik op het arrest m.m.v. Marco Papilaja. 
 
19:05 uur De avond wordt afgesloten met een gesprek met  
  mr. J.G. Wattilete, president van de RMS-regering in ballingschap. 

Coronavirus en maatregelen 
Vanwege de geldende coronamaatregelen zijn de volgende aanwijzingen / beperkin-
gen van kracht: 
In stichting Molo-Oekoe worden maximaal 50 personen toegelaten. 
Deze personen zijn: de RMS-regering, vertegenwoordigers uit elke familie van de 
Zes van de Punt, Njonja Soumokil, de leden van het Regionaal Comité 11 juni en een 
beperkt aantal genodigden. 
Bethanië hanteert een maximum van 48 personen, wiens namen vooraf zijn opge-
geven. 
De plechtigheid bij het monument “Lawa Mena Hau Lala”  wordt bijgewoond door de 
hierboven genoemde personen. 
Let op de richtlijnen van het RIVM. Draag binnen een mondkapje als men zich verplaatst en 
houd altijd onderling minimaal 1,5 meter afstand!  Als u klachten heeft blijft u thuis. 
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MALUKU, TANAH AIRKU

Maluku, tanah airku
Tanah tumpah darahku
Ku berbakti kepadamu

Selama hari hidupku
Engkaulah pusaka raja
Jang leluhur dan teguh

Aku djundjung selamanja
Hingga sampai adjalku

Aku ingat terlebih
Sedjarahmu jang pedih 

Lambang Kebangsaan pada hari ini dinaikan satu tiang dari djam 06:00 
(pagi) sampai djam 18:00 (sore). Djika hudjan diminta djangan tinggalkan 

Lambang Kebangsaan dikibarkan. 

De Zuid Molukse vlag wordt op 11 juni in top gehesen van 06:00 uur ‘s 
morgens tot 18:00  uur ‘s avonds. Indien het regent, wordt u verzocht 

de vlag binnen te halen.

Max Johnny Papilaja 
George Alexander Matulessy
Hansina Fransina Uktolseja 

Dominggus Rumahmory 
Ronald Lodewijk Paulus Lumalessil 

Matheos Tuny
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