
 

 

Aan de leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal  

 

Per e-mail en gewone post  

 

 

Amsterdam, 10 december 2021 

 

 

Onderwerp:  Verzoek aan het Nederlandse Parlement zich uit te spreken tegen de 

voortdurende schending van de mensenrechten van het Molukse volk.  

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Op de Internationale Dag van de Mensenrechten wensen wij het volgende onder uw 

aandacht te brengen. 

 

Op 10 december 1948 is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen 

door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Mensenrechten gelden voor alle 

mensen. Ook het volk van de Zuid-Molukken dienen door deze rechten te worden 

beschermd. Sedert het uitroepen van de soevereine Republiek der Zuid-Molukken (RMS) op 

25 april 1950 heeft het volk van de Zuid-Molukken, moeten ervaren dat mensenrechten niet 

gelden voor het Molukse volk. 

 

In de Zuid-Molukken worden vanaf de annexatie van de RMS door de Republiek Indonesië 

de mensenrechten op grove wijze geschonden. Anno 2021 worden aanhangers van de 

Republiek der Zuid-Molukken door de Indonesische bezetter nog steeds vervolgd en 

veroordeeld.  

 

Onderstaand brengen wij onder uw aandacht de namen van de burgers van de RMS, die 

enkel wegens het in bezit hebben van de nationale vlag van de RMS of van documenten-

zoals de legal opinions van prof. dr. E. de Brabandere en dr. N. Higgings- worden vervolgd 

en tot langdurige straffen worden veroordeeld.  

 



 

 

Na een veroordeling door de rechtbank in Ambon zitten op dit moment de navolgende 

RMS-strijders in gevangenschap:  

 

Namen  

Ishak Josias Siahaya   Johan Noya 

Simon Victor Taihuttu  Basten Noya 

Pelpina Werinussa   Markus Noya 

Janes Pattiasiana   Agus Matatula 

Domingus Saya   Agustinus Pattipeilohy 

Enan Patty    Michael Latumaerissa 

 

Daarnaast zijn een drietal in hechtenis genomen aanhangers van de RMS in afwachting van 

hun vonnis in Piru (op het eiland Ceram): 

 

Pieter Likumahua 

Alexander Workalla 

Benjamin Naene 

 

De Officier van Justitie heeft op 30 november 2021 in hun zaken een onvoorwaardelijke 

gevangenisstraf geëist van 4 jaar. De rechtbank moet nog uitspraak doen, maar de uitkomst 

hiervan is voorspelbaar.  

  

Protesten van vooraanstaande mensenrechtenorganisaties- zoals Amnesty International1 en 

Human Rights Watch2- hebben tot op heden helaas geen wijziging kunnen aanbrengen in 

deze situatie.  

 

De vervolging van RMS-strijders is flagrant in strijd met artikel 19 van het BUPO-verdrag, in 

welk artikel het fundamenteel internationaal recht op vrije politieke meningsuiting van 

iedere burger van een verdragsstaat wordt gegarandeerd. De Republiek Indonesië heeft dit 

verdrag geratificeerd, maar gaat onverminderd door met het schenden van de fundamentele 

 
1 https://www.amnesty.org/en/documents/ASA21/008/2009/en/ 

“Indonesia : Jailed for waiving a flag. Prisoners of conscience in Moluccas” 

2 https://www.hrw.org/news/2020/05/04/indonesia-new-arrests-peaceful-political-expression 

“ Indonesia: new arrest for peaceful political expression” (4 mei 2020)  

 

https://www.amnesty.org/en/documents/ASA21/008/2009/en/
https://www.hrw.org/news/2020/05/04/indonesia-new-arrests-peaceful-political-expression


 

 

rechten van ieder mens: het recht zich vrij uit te kunnen spreken zonder te vrezen voor 

vervolging. 

 

Recentelijk op 7 december 2021 heeft de politie met grof geweld onschuldige burgers van het 

dorp Tamilouw (eiland Ceram) geprobeerd te arresteren. Bij deze actie zijn ca. 18 gewonden 

gevallen. Zij zijn zonder pardon door politieagenten neergeschoten met zwaar letsel tot 

gevolg. Een grove schending van de mensenrechten. Het verdient dringend aanbeveling dat 

de mensenrechtenrapporteur van de VN hiernaar onderzoek uitvoert.  

 

Óók zij die opkomen tegen het schenden van de “adat-rechten”-rechten van de inheemse 

bevolking van de Zuid-Molukken- zijn slachtoffers van de onderdrukking. Zij die zich 

verzetten tegen illegale exploitatie van de adatgronden (bossen) door investeerders worden 

gearresteerd en bedreigd met een gevangenisstraf. Een recentelijk voorbeeld betreft de 

landonteigening in Sabuai. (Oost- Ceram) 

 

In het dorp Marafenfen op het eiland Aru zijn door het Indonesische Leger (TNI) gronden 

van de bewoners geconfisqueerd. Het gaat hier om adatgronden en leefgebieden van de 

inheemse bevolking, die dienen te worden beschermd. De Indonesische rechterlijke macht 

heeft de onteigening- zoals viel te verwachten- goedgekeurd. 

 

De EU- waarvan Nederland deel uitmaakt- heeft op het terrein van de handelspolitiek als 

prominent speerpunt van het buitenlands beleid geformuleerd, dat de mensenrechten dienen 

te worden gerespecteerd. Ook heeft de EU eerder bepaald, dat het sluiten van verdragen met 

derdelanden dienen te worden getoetst aan de grondrechten van de EU en de universele 

mensenrechten.  

 

Thans doet zich de gelegenheid voor om in de relatie tussen de EU en de Republiek 

Indonesië de handelsrelatie te toetsen aan de grond- en de universele mensenrechten. Op dit 

moment zijn tussen de EU en de Republiek Indonesië namelijk onderhandelingen gaande 

over het tot stand komen van het  CEPA- verdrag.  

 

In het licht van het vorenstaande heeft de RMS-regering in zijn brieven van 24 april 2021 aan 

mr. Vincent Piket (EU-ambassadeur voor Indonesië en Darussalem)) en de brief van 17 

augustus 2021 gericht aan dr. J. Borrell Fontelles (vice president van de Europese Commissie) 

reeds het standpunt van de RMS uiteengezet. Wij verwijzen kortheidshalve naar de inhoud 



 

 

van voornoemde brieven en verzoeken de inhoud hier als herhaald en ingelast te 

beschouwen. Deze brieven zijn tot op heden onbeantwoord gebleven. 

Uitdrukkelijk verzoekt de RMS-regering op de Internationale Dag van de Mensenrechten de 

lidstaten van de EU, de ambassadeur voor de mensenrechten, in het bijzonder de leden van 

het Nederlandse parlement zich uit te spreken tegen de voortdurende schending van de 

mensenrechten van het Molukse volk.  

 

In het licht hiervan roept de RMS-regering eenieder op zich tegen het tot stand komen van 

het CEPA-verdrag tussen de EU en Republiek Indonesië te verzetten. De onderdrukking en 

exploitatie van het Molukse volk moet stoppen.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Regering in ballingschap  

Republiek der Zuid-Molukken, 

 

President 

Mr. J.G. Wattilete   


