
De initiatiefneemster
Hey hey!

Mijn naam is Julia Wattilete. Ik ben 19 jaar oud en 
kom uit Bemmel. In 2020 heb ik samen met een 
Molukse klasgenoot een profielwerkstuk gemaakt 
over de relatie van de derde generatie met de 
RMS (waarvan de conclusie ook in de eerste editie 
van Onze STRIJD te lezen is). Naar aanleiding van 
dit onderzoek wilde ik graag iets doen om mijn 
steentje bij te dragen aan de RMS-strijd, maar ik 
had geen idee wát ik kon doen. Wel wist ik dat ik 
vooral de jongeren wilde bereiken en betrekken. 
President Wattilete kwam met het idee om een 
nieuwsbrief voor jongeren uit te brengen. Dat vond 
ik een super leuk idee en hier ben ik dan ook direct 
mee aan de slag gegaan, met behulp van Regina 
Parinussa (Staflid Jeugdzaken) en het Social Media 
Team van de RMS. 

Zelf wil ik zo veel mogelijk nieuwe dingen leren 
over de RMS en de actualiteiten rondom de RMS. 
Er is nog veel te ontdekken. In dit magazine hoop 
ik jullie dan ook mee te nemen in mijn zoektocht 
naar de antwoorden op al mijn vragen. Ben je ook 
nieuwsgierig en wil 
je graag meer weten 
over een bepaald 
onderwerp? Laat het 
mij weten! Daarnaast 
is feedback natuurlijk 
altijd welkom. 

Hopelijk vinden 
jullie het leuk en 
interessant!

Hormat,
Julia 😊

Onze STRIJD 
Hét magazine 
voor Gen-Z
Welkom bij Onze STRIJD, hét nieuwe magazine
voor Molukse jongeren!

Om de RMS-strijd toegankelijker te maken voor 
de generatie die deze strijd over een tijd voort 
zal mogen zetten, zal dit magazine de huidige 
bezigheden en agendapunten van de RMS-
regering zo eenvoudig en kort mogelijk uitleggen. 
Daarnaast worden de huidige ontwikkelingen 
in Nederland en Maluku benoemd en wordt er 
aandacht besteed aan leuke en inspirerende 
initiatieven die aan de RMS-strijd bijdragen. En last 
but not least… interviews! In het magazine zullen, 
indien mogelijk, interviews staan met mensen die 
bijdragen aan de strijd, zoals leden van de RMS-
regering of andere vrijwilligers. In de eerste editie 
is dat Regina Parinussa, staflid Jeugdzaken van 
de RMS-regering. Op deze manier leren we de 
mensen kennen die achter de schermen keihard 
werken om onze mensen op Maluku een beter 
leven met meer vrijheid te geven. 

Onze STRIJD is speciaal gericht op jongeren 
tussen de 14 en 24 jaar oud, maar is beschikbaar 
voor iedereen die het wil lezen. Vanaf nu zal dit 
magazine elke twee maanden in jouw mailbox 
verschijnen, maar alleen als je je hiervoor inschrijft 
natuurlijk! Op de volgende pagina lees je welke 
onderwerpen aan bod komen in de eerste editie 
van Onze STRIJD en hoe je je kunt inschrijven voor 
het magazine.

Veel leesplezier!

Op de website 
www.republikmalukuselatan.nl 
zal het magazine Onze STRIJD ook 

gepubliceerd worden.

25 april 2022 - Eerste editie
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DE GESCHIEDENIS IN VOGELVLUCHT

Om de huidige ontwikkelingen rondom de RMS te begrijpen, is kennis van het verleden heel belangrijk. Daarom 
worden de hoofdlijnen van het ontstaan van de RMS, de bezetting van de Zuid-Molukken door Indonesië en de 
komst van Molukkers naar Nederland kort uitgelegd.
Lees verder op pagina 2

HARI PAHLAWAN – 12 APRIL

Op Hari Pahlawan (de Dag der Helden) worden Molukse 
strijders herdacht die hun leven hebben opgeofferd 
voor de RMS. Eén van die Molukse strijders was onze 
tweede president Mr. Dr. Christiaan Soumokil. Hij 
werd op 12 april 1966 geëxecuteerd. Jaarlijks staan op 
12 april Molukkers gezamenlijk stil bij de voortdurende 
strijd voor onafhankelijkheid. Ook dit jaar was Hari 
Pahlawan een mooie en inspirerende dag. 
Lees verder op pagina 6

INTERVIEW

“Jammen en chillen in de wijk 
sampe pagi hari.”

Een exclusief interview met Regina Parinussa, staflid 
Jeugdzaken van de RMS-regering in ballingschap, 
waarin zij vertelt over haar weg naar haar huidige 
rol binnen het kabinet, maar ook over haar verblijf op 
Ambon, haar typisch Molukse gewoonte en nog veel 
meer!
Lees verder op pagina 5

Onderzoek naar de relatie van de derde 
generatie met de RMS

In 2020 hebben Lorenzo Raharing en Julia Wattilete 
voor hun profielwerkstuk onderzoek gedaan naar 
de verbondenheid die de derde generatie voelt 
met de RMS en de mate waarin de derde generatie 
actief betrokken is bij de RMS. Lees de conclusie 
van het onderzoek op pagina 8.

Schrijf je in om het magazine 
als eerste in je mailbox te 
ontvangen. Inschrijven kan 
ook door de QR-code te 
scannen met de camera van 
je smartphone.

SCAN HIER
MEER LEZEN? SCHRIJF JE IN!
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Handel in specerijen & kolonisatie
In 1596 kwamen de eerste Nederlanders aan op de 
Molukken. Tussen 1596 en 1602 handelden zij daar in 
kruiden. Vanaf 1602 werd deze handel gedreven door 
de Verenigde Oost-Indische Compagnieën (VOC), 
een Nederlandse onderneming die hiervoor speciaal 
werd opgericht. Op enig moment ging de VOC failliet. 
De gebieden die de VOC tot dan toe in handen had, 
gingen vanaf 1816 verder als de kolonie Nederlands-
Indië. Als kolonie waren de gebieden nu eigendom van 
de Nederlandse staat.

Dekolonisatie - onafhankelijkheid van 
Nederlands-Indië
Nederland maakte Nederlands-Indië dus tot haar 
kolonie omdat zij wilde profiteren van de opbrengst 
van specerijen en andere rijkdommen. In 1941, tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, werd Nederlands-Indië 
veroverd door Japan. Na de Tweede Wereldoorlog 
wilde Nederland weer de baas worden in Nederlands-
Indië, maar hiertegen kwamen delen van de lokale 
bevolking in 1945 in opstand, onder andere onder 
leiding van de latere Indonesische president Soekarno. 
Ook werd Nederland door andere landen onder druk 
gezet om Nederlands-Indië niet langer als kolonie te 
houden. Nederland bestreed het verzet in Nederlands-
Indië met de inzet van haar lokale leger, het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Dit leger bestond 
van 1814 tot 1950 en werd voor een belangrijk deel 
gevormd door Molukse militairen. Nederlands-Indië 
werd uiteindelijk in 1949 onafhankelijk van Nederland.

Ronde Tafel Overeenkomst & onafhankelijkheid 
Zuid-Molukken
In 1949 sloten bepaalde vertegenwoordigers van 

Nederland en Nederlands-Indië in Den Haag de Ronde 
Tafel Overeenkomst. Deze overeenkomst bepaalde 
dat Nederlands-Indië voortaan onafhankelijk van 
Nederland zou zijn in de vorm van de Verenigde 
Staten van Indonesië. Het KNIL zou dan ook worden 
opgeheven.

Binnen de Verenigde Staten van Indonesië behoorden 
de Zuid-Molukken tot de deelstaat Oost-Indonesië. 
In de Ronde Tafel Overeenkomst hadden de Zuid-
Molukken vast laten leggen dat zij zeggenschap 
zouden hebben over haar eigen gebied en dat als 
dit in gevaar zou komen, de Zuid-Molukken het recht 
zouden hebben om uit de Verenigde Staten van 
Indonesië te stappen en onafhankelijk te worden. Dit 
zodat de Zuid-Molukken na het vertrek van Nederland 
het eindelijk zelf voor het zeggen zouden hebben.

Later bleek dat Soekarno eigenlijk helemaal geen 
Verenigde Staten van Indonesië wilde waarin de 
lokale bevolking zeggenschap had. Soekarno wilde 
zelf de baas worden over heel Nederlands-Indië, in 
één grote eenheidsstaat, de Republiek Indonesië. 
Toen Soekarno met militair geweld de verschillende 
gebieden veroverde, zagen de Zuid-Molukken dat 
zij onder Soekarno niets meer te vertellen zouden 
hebben. Als reactie hierop werd op 25 april 1950 de 
onafhankelijkheid van de Zuid-Molukken uitgeroepen. 
Hiermee was de Republik Maluku Selatan (RMS) 
ontstaan. Het uitroepen van de RMS wordt ook wel 
de proclamatie van de RMS genoemd. Vrijwel direct 
ontstond een oorlog tussen de Republiek Indonesië 
en de RMS, omdat Indonesië de Zuid-Molukken wilde 
innemen.

De geschiedenis in vogelvlucht
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Onafhankelijkheidsverklaring Zuid Molukken
Ter voldoening aan de waarachtige wil, eis en aandrang 
van het Volk der Zuid-Molukken, proclameren wij hierbij 
de onafhankelijkheid de fakto en de jure van de Zuid-
Molukken met de politieke vorm van een republiek, los 
van elke staatkundige betrekking met de staat Oost-
Indonesië en de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië, op grond van het feit dat de deelstaat 
Oost-Indonesië niet in staat is zich als deelstaat te 
handhaven in overeenstemming met de regelingen van 
de Denpasar-conferentie, welke nog wettig van kracht 
zijn, alsmede in overeenstemming met het Besluit van 
de Zuid-Molukken Raad van 11 maart 1947, terwijl voorts 
de Regering van de Verenigde Staten van Indonesië 
gehandeld heeft in strijd met de R.T.C.- akkoorden en 
haar eigen grondwet.

Ambon, 25 april 1950 
De Regering der Zuid-Molukken,
w.g. J.H. Manuhutu & A. Wairisal

Overkomst naar Nederland
Nadat op 26 juli 1950 het KNIL werd opgeheven, kregen 
de 62.000 lokale militairen van het KNIL de keuze om 
ofwel ontslagen te worden op de plek waar zij waren 
(demobilisatie), ofwel zich aan te sluiten bij het 
Indonesische Leger (APRIS). Ze mochten van Nederland 
en Indonesië niet terugkeren naar hun thuisland, de 
Zuid-Molukken, omdat Nederland en Indonesië bang 
waren dat de militairen mee zouden gaan vechten in 
de oorlog tussen de RMS en Indonesië. Dit was een 
terechte angst van Nederland en Indonesië, omdat de 
meeste Zuid-Molukse militairen niets liever wilde dan 
hun land verdedigen tegen de Indonesische aanvallen. 

indiensttreding bij het Indonesische leger was voor het 
grootste deel van de Zuid-Molukse militairen absoluut 
geen optie, dit was juist de vijand die hun land aanviel. 

De andere optie, ter plekke ontslagen worden, werd 
door de Nederlandse rechter verboden. Dit was veel 
te gevaarlijk, omdat de KNIL-militairen zich vaak 
bevonden op vijandelijk (Indonesisch) terrein, waar zij 
niet veilig waren. 

Als oplossing kwam het ‘tijdelijke verblijf’ in Nederland. 
Tussen 23 maart en 21 juni 1951 kwamen de Zuid-
Molukse militairen met hun gezinnen naar Nederland. 
De hoop was dat de situatie in het vaderland snel 
zou verbeteren waarna de militairen terug naar huis 
konden. Bij aankomst in Nederland volgde een grote 
schrik: de militairen werden per direct ontslagen uit 
militaire dienst. De militairen waren aangekomen 
in een volledig onbekend en koud land zonder werk, 
inkomen of goede huisvesting. Ongeveer 12.500 
Zuid-Molukkers werden met schepen naar Nederland 
gebracht.

Verblijf in Nederland & steun aan RMS
De Nederlandse overheid ging uit van een kort verblijf en 
integratie was niet de bedoeling. De eerste generatie 
Zuid-Molukkers in Nederland werd ondergebracht in 
centrale woonoorden. Dit waren vaak oude kampen uit 
de Tweede Wereldoorlog. De Molukse gemeenschap 
werd buiten de Nederlandse samenleving gehouden. In 
het begin kon men geen Nederlandse burger worden. 
De meeste mensen weigerden ook om Indonesisch 
burger te worden. Kinderen gingen in het begin niet 
naar school en volwassenen mochten niet werken. 

Hoewel het leven in de kampen erg zwaar was en men 
weinig geld kon verdienen, heeft de eerste generatie 
Molukkers in Nederland de RMS op alle mogelijke 
manieren gesteund. Zij hebben echte offers gebracht 
voor het vaderland. Laat hen een voorbeeld zijn. 
Nog altijd is ons vaderland niet vrij en worden 
onze families onderdrukt door Indonesië. Er is nog 
altijd hoop op vrijheid en de RMS gaat daarvoor. 
Steun de RMS op een manier die voor jou mogelijk 
is, zoals onze opa’s en oma’s dat ook deden. Jouw 
bijdrage, in welke vorm dan ook, kan de RMS goed 
gebruiken en wordt enorm gewaardeerd!
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Hoe bent u staflid Jeugdzaken geworden?
“Omdat ik al actief deelnam aan de RMS-strijd, ben 
ik persoonlijk benaderd door de Kepala Negara. Op 
zijn kantoor volgden een aantal gesprekken over de 
invulling van mijn functie, mijn taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden. Over de vraag of ik de 
functie van staflid Jeugdzaken wilde vervullen, hoefde 
ik niet lang na te denken.”

Toen wij Regina vroegen op welke persoonlijke prestatie 
zij het trotst was, was haar antwoord dan ook duidelijk: 
“Dat ik de kans heb gekregen om de functie van staflid 
Jeugdzaken te mogen vervullen”.

Welke rol speelde u voor uw functie als staflid 
Jeugdzaken al in de Molukse gemeenschap en de 
RMS-strijd?
“De perdjuangan (strijd) loopt als een rode draad 
in mijn opvoeding. Ik maak onderdeel uit van de 
jongerenorganisatie Kupu-Kupu uit Middelburg. Hier 
zijn we bezig met bewustwording van de RMS en het 
organiseren van activiteiten om de RMS continu op de 
kaart te zetten. De Kebaktian Doa Tanah Air op 24 april 
is hier een mooi voorbeeld van. Dit is een kerkdienst 
die op de avond voor Hari Proklamasi 25 april wordt 
gehouden en in het teken staat van ons geliefde Tanah 
Air. We werken samen met Anak2 Stromenwijk om 
de activiteiten vorm te geven. Het is mooi om te zien 
hoe die jongeren zich inzetten voor alles wat Maluku 
ademt. Dat is waar we in onze wijk voor staan. En ik 
mag daar deel van uitmaken, hoe mooi is dat. In die 
zin kun je zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt. 
De overdracht van kennis en kunde. We zijn altijd 
onderweg…”

Wat hoopt u te bereiken in uw tijd als staflid 
Jeugdzaken van de RMS-regering in ballingschap?
“De jongeren zijn een belangrijk onderdeel in de 
strijd en voor de toekomst van Maluku. We moeten 
ervoor zorgen dat we de RMS zowel nationaal 
als internationaal continu op de kaart zetten. Het 
activeren van de achterban, de verbinding maken 
tussen jongeren en de regering en het vergroten van de 
ondersteuning voor de RMS-strijd, zijn heel belangrijk.

De Pemerintah RMS (RMS-regering) heeft de hulp en 
support van jongeren nodig. 

“Het is aan de jongeren om de fakkel 
van de strijd ‘Api Perdjuangan’ 

brandend te houden.”
Onze eerste generatie heeft al gezorgd voor een stevige 
basis, waar wij als jongeren op kunnen voortbouwen. 
Laten we denken in kansen en mogelijkheden en 
een inspiratiebron zijn voor de huidige generatie 
en voor de generaties die na ons komen. Ik wil met 
jongeren de verbinding aangaan en gezamenlijk 
de verantwoordelijkheid dragen voor de vrijheid, 
welvaart en vrede van onze mensen op Maluku. Hierbij 
brengen we onderwerpen die belangrijk zijn voor de 
bewustwording van de RMS-strijd onder de aandacht, 
zodat wij beseffen waarvoor we strijden! We laten het 
volk op Maluku spreken. Geweldloos verzet is dan ook 
de sleutel voor een nieuwe toekomst voor Maluku. Die 
verantwoordelijkheid dragen wij met z’n allen, bukan 
tjuma Pemerintah. Op deze wijze geven wij de RMS 
een gezicht.”

Voor de release van Onze STRIJD interviewen wij Regina Parinussa, staflid Jeugdzaken van de RMS-
regering in ballingschap sinds oktober 2021. Regina is 32 jaar oud en woont al van jongs af aan in de 
Molukse wijk in Middelburg. Ze heeft een Molukse vader en een Nederlandse moeder. De oorsprong 
van haar opa ligt in negeri Ullath (Saparua) en van haar oma in Waai (Ambon). Als staflid Jeugdzaken 
probeert Regina zoveel mogelijk jongeren in Nederland én Maluku op te roepen om de strijd voort te 
zetten. “Daarnaast wil ik een brugfunctie vervullen tussen de jongeren en het kabinet”, geeft Regina aan. 
De functie van staflid Jeugdzaken valt onder directe verantwoording van de Kepala Negara (president).

Interview met Regina Parinussa
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“Laten we denken in kansen en 
mogelijkheden”

Wonen en lesgeven op Ambon
Regina heeft vanaf 2009 twee jaar op Ambon 
gewoond voor haar studie Pedagogiek. Ze gaf daar 
les in milieueducatie op twee basisscholen in kota 
Ambon. Over haar tijd op Ambon vertelt zij: “Ik was 
toen 19 jaar en heb die periode op Maluku als zeer 
bijzonder ervaren. Het dagelijks leven van onze mensen 
op Maluku is mij altijd bijgebleven. Ale Rasa Beta Rasa! 
Het heeft mij gevormd tot de persoon die ik nu ben en 
waar ik voor sta.”

Wat is uw typisch Molukse gewoonte?
“We eten niet omdat het 18.00 uur is. Altijd samen eten 
kent namelijk geen tijd. Eten bindt. Dat was, dat is, en 
dat zal altijd zo zijn. Het is cultureel bepaald en zit in 
ons DNA.”

Als wij Regina vragen om haar favoriete Molukse 
gerecht zegt zij: “Dat is te veel om op te noemen, maar 
asem pedis is toch wel mijn favoriet. Ik hou ook van 
een lekker bordje nasi kuning of soto, maar ook van 
kasbi goreng met sambal bijvoorbeeld. De Molukse 
keuken kent heerlijke smaakvolle gerechten waarin wij 
ons kunnen onderscheiden. Het is een keuken om trots 
op te zijn.”

Hoe besteed u uw vrije tijd het liefst, naast gezellig 
samen eten?
“Ik ben erg geïnteresseerd in lagu2 en wil er zoveel 
mogelijk van weten. Jammen en chillen in de wijk 
sampe pagi hari is wat ik het liefst doe.”

Om het interview goed af te sluiten vroegen wij Regina 
om een tip voor jongeren die iets willen betekenen voor 
de RMS: “Jongeren hebben geïnvesteerd in studie, 
scholing en werk. Dit is een goede ontwikkeling. Ze 
zijn allemaal gekwalificeerd en getalenteerd. Ik nodig 

ze uit aan te sluiten bij de strijd met al hun kennis 
en kunde. Zij zijn namelijk echt nodig. De RMS is er 
bij gebaat dat deze talenten zich onvoorwaardelijk 
inzetten. Wij hebben er vertrouwen in dat alle jongeren 
iets voor onze gezamenlijke strijd kunnen betekenen!

”Het brengen van offers, klein of 
groot, jongeren zijn hoe dan ook de 

toekomst.”

Jaarlijks worden op Hari Pahlawan (de Dag der Helden) Molukse strijders herdacht die hun leven hebben 
opgeofferd voor de RMS. Eén van die Molukse strijders was onze tweede president Mr. Dr. Christiaan 
Soumokil. Hij werd op 12 april 1966 geëxecuteerd. Jaarlijks staan op 12 april Molukkers gezamenlijk 
stil bij de voortdurende strijd voor onafhankelijkheid. Ook dit jaar was Hari Pahlawan een mooie en 
inspirerende dag.

Hari Pahlawan - 12 april
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Terugblik op Hari Pahlawan 2022, te Vught
Thema: “Anak2 muda sudah bangkit dan siap untuk 
ikut bersama dalam perdjuangan!”
(De jongeren zijn opgestaan en zijn klaar om de strijd 
aan te gaan!)

Na het hijsen van de vlag en de opening van Hari 
Pahlawan 2022 hield Regina Parinussa, staflid 
Jeugdzaken, een toespraak namens de RMS-regering. 
Hierin riep zij de jongeren op om henzelf de vraag 
te stellen wat zij kunnen betekenen voor de strijd 
vanuit hun eigen kennis en kwaliteiten, en om hun 
verantwoordelijkheid te nemen om het grote einddoel, 
namelijk vrijheid, welvaart en vrede voor het volk op 
Maluku, te behalen. Naar aanleiding van gesprekken die 
Regina met jongeren en organisaties heeft gevoerd, is 
Regina positief gestemd: “Wat mij is opgevallen, is dat 
veel jongeren bereid zijn om hun bijdrage te leveren 
aan de perdjuangan. Dat stimuleert en geeft hoop en 
vertrouwen.”

Toch gaf Regina ook aan dat er nog veel moet 
gebeuren: “De participatie van jongeren ten aanzien 
van de RMS moet en kan nog beter. Een proactieve 
houding is gewenst waarbij men vanuit eigen kracht 
en expertise een rol kan vervullen. Het gaat erom 
dat wij als jongeren de verbinding maken, maar ook 
verantwoordelijkheid nemen om het grote einddoel 
waar te maken. Wij jongeren zijn belangrijk voor de 
toekomst van Maluku.”

“Niets doen is geen optie. Stroop 
je mouwen op en zet je in voor de 
toekomst van Maluku.”
-Regina Parinussa

Na de toespraak van Regina werden de leden van 
het kabinet van de RMS geïnterviewd waarbij zij 
scherpe vragen kregen, die leven bij het Molukse volk 
in Nederland. Uit de woorden van Kepala Negara 
Wattilete bleek dat het in beweging krijgen van het 
volk op Maluku de eerste stap is. Hiervoor zal zij zich 
bewust moeten worden van haar situatie én zal zij 
haar angst moeten overwinnen om zich in te zetten 
voor de RMS-strijd. Het is aan ons in Nederland om het 
volk in Maluku hierbij te helpen en aan te sporen.

“We moeten onze stem laten horen. 
Wij Molukkers zijn strijders die niet 
bang zijn, niet weglopen en niet 
opgeven, maar bijdragen aan de 
strijd op alle fronten.”
-Regina Parinussa

Ook in het interview met de kabinetsleden werd 
gesproken over de rol van de jongeren in de strijd. 
Vice-President en Minister van Voorlichting en Vorming 
Trientje Solisa: “Regina is het grootste voorbeeld. Zij 
is speciaal aangetrokken om de verbinding te leggen 
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en om jongeren te activeren, maar natuurlijk kan zij dit 
niet alleen.” Ook benoemde Minister Solisa het team 
dat verantwoordelijk is voor de communicatie van de 
Pemerintah RMS. Dit team bestaat uit elf leden tussen 
de 18 en 68 jaar oud, waarbij de meeste leden in de 
twintig of net over de dertig zijn.

Wattilete benadrukte nog dat het belangrijk is dat er 
een uitbreiding en verjonging van het kabinet plaats 
gaat vinden om de strijd in leven te houden. Ook op 
lokaal niveau is dit noodzakelijk. “Jongeren zijn nu 
bijvoorbeeld heel goed bezig met het proberen te 
behouden van de wijken, die erg belangrijk zijn voor 
de Molukse gemeenschap en identiteit, maar ook 
voor de RMS.” Tot slot sprak hij de jongeren toe: “Er 
gebeuren heel veel mooie dingen en we moeten hier 
het positieve uithalen, maar we moeten wel kritisch 
naar elkaar zijn en iets tegen elkaar durven zeggen. 
Dat geldt ook voor jongeren richting de RMS-regering. 
Schroom je niet en uit je.”

Na een mooi gedicht van de jonge Queshayro 
Leiwakabessy was het tijd voor een gesprek met de 
Zuid-Molukse jongeren Regina Parinussa, Jecy Sihasale 
en Geronimo Matulessy.

In dit gesprek kwam naar voren dat, naast dat jongeren 
zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen, ook de 
Pemerintah RMS zichtbaarder moet worden zodat 
jongeren zich kunnen herkennen in de boodschap 
die wordt uitgedragen. Voor veel jongeren begint 
de bewustwording en strijd nu pas. Daarom is het 
belangrijk dat besproken wordt waar zij behoefte aan 
hebben om deze bewustwording en daaropvolgend 
hun bijdrage aan de strijd, te kunnen vergroten.

Geronimo vertelde hoe hij in het dagelijks leven zijn 
bijdrage levert aan de RMS-strijd: “Ik probeer niet 
alleen in de Molukse gemeenschap de RMS op de kaart 
te zetten, maar ook in laagdrempelige gesprekken 
met bijvoorbeeld collega’s op mijn werk of in de 
sportschool. Ik ben mijn eigen zoektocht begonnen 
door terug te gaan naar Maluku om te kijken waar 

mijn roots liggen. Dat was mijn eigen weg en zo heeft 
iedereen zijn eigen pad die hij moet bewandelen. Dat 
kun je niet uitstippelen.”

Jecy gaf de jongeren een stevige boodschap mee: 
“Wij moeten onszelf in de spiegel durven aankijken en 
uitspreken waar wij voor staan en wat wij belangrijk 
vinden, kleur bekennen en vooral niet monddood 
gemaakt wíllen worden. Je moet voor jezelf en je 
idealen op durven te komen. No matter what. Wat 
iemand ook zegt of wat iemand er ook van vindt. Als 
jij dat gevoel hebt en daarachter staat, dan moet je 
dat durven uitspreken. Anders komen we niet verder 
en kunnen we de jongeren niet meekrijgen in deze 
strijd. We hebben ze heel hard nodig. De jeugd is de 
toekomst.”

Je moet voor jezelf en je idealen op 
durven te komen. No matter what. 
-Jecy Sihasale

In hoeverre voelt de derde generatie Molukkers 
in Nederland zich verbonden met de RMS en in 
hoeverre is zij daadwerkelijk actief betrokken bij 
de RMS?

De conclusie van het onderzoek is dat de derde 
generatie Molukkers in Nederland zich over het 
algemeen zeer verbonden voelt met de RMS. Ook is 
zij positief over de RMS en geïnteresseerd in de RMS. 

Deze positieve en geïnteresseerde houding wordt 
vergroot door bijvoorbeeld het hijsen van de vlag 
op Hari Proklamasi op 25 april, de radicale acties 
in de jaren ’70 zoals de treinkaping bij De Punt en 
de Kerusuhan (een burgeroorlog op Ambon tussen 
christenen en moslims, waaraan veel slachtoffers 
littekens over hebben gehouden). Het gevoel van 
saamhorigheid dat gecreëerd wordt door deze 
activiteiten en gebeurtenissen is hierin heel belangrijk. 

Onderzoek naar de relatie van de
derde generatie met de RMS
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Ook de huidige situatie op de Zuid-Molukken heeft 
veel invloed op hoe verbonden de derde generatie 
zich voelt met de RMS en hoe actief betrokken zij is 
bij de RMS.

Ondanks dat de derde generatie zich verbonden 
voelt met de RMS, is maar een klein deel van deze 
generatie ook echt actief om een bijdrage te leveren 
aan de RMS-strijd. Dit komt dus niet doordat zij 
zich minder verbonden voelt met de RMS, want dat 
is niet het geval. Wel zou dit kunnen komen doordat 
de positie van de derde generatie in de Nederlandse 
samenleving, veel beter is dan die van de eerste en 
tweede generatie destijds.

Verder is gebleken dat vrijwel de hele derde generatie 
Molukkers in Nederland bekend is met het doel van de 
RMS-regering en hierover ook erg positief is. De RMS-
strijd leeft dus zeker nog voort in de derde generatie. 
Wel viel op dat een groot deel van de derde generatie 
weinig kennis heeft over het beleid van de RMS-

regering en de uitvoering van dat beleid, dus over 
hoe zij haar doelen wil bereiken. Ook dit kan een 
oorzaak zijn van de minder actieve houding van de 
derde generatie. Wel vond de derde generatie dat de 
RMS-regering niet genoeg informatie of vooruitgang 
communiceert naar de buitenwereld.

Tot slot heeft RMS-president John Wattilete 
aangegeven meer te willen en moeten investeren in 
het activeren en aantrekken van met name jongeren, 
met als doel het in leven houden van de RMS-strijd. 
Dat Molukse jongeren in Nederland meer van zich 
laten horen als er wat gebeurt op Maluku, is volgens 
hem een goed teken en geeft hoop voor de toekomst.

Profielwerkstuk Lorenzo Raharing & Julia Wattilete, 
december 2020

Vond je dit magazine leuk en interessant om te lezen 
en zou je Onze STRIJD graag om de maand in jouw 
mailbox willen ontvangen? Schrijf je dan nu in! Je kunt 
je inschrijven door de QR-code hiernaast te scannen 
met de camera van je smartphone of door naar de 
volgende website te gaan: bit.ly/onze-strijd 

INSPIREER MOLUKSE JONGEREN DOOR JOUW INITIATIEF OF VERHAAL TE DELEN IN Onze STRIJD!
Heb jij een leuk en goed initiatief georganiseerd en wil je deze graag aankondigen? Dat kan in Onze STRIJD! 
Stuur een e-mail naar juliawattilete@hotmail.com met informatie en uitleg over jouw initiatief. Laat hierbij ook 
even je telefoonnummer achter voor eenvoudigere en snellere communicatie.

IETS GEMIST IN DEZE EDITIE VAN Onze STRIJD? LET ME KNOW!
Ben je nieuwsgierig en wil je graag meer weten over een bepaald onderwerp? Laat het mij weten! Wie weet 
komt dat onderwerp in de volgende editie van Onze STRIJD aan bod. Je kunt mij mailen via juliawattilete@
hotmail.com.

JOIN THE SQUAD!
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kunnen we iets voor elkaar betekenen.
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