Geen Overwinning zonder Strijd

Programma 11 juni 2022

Zaterdag 11 juni 2022 herdenken we dat 45 jaar geleden zes van de negen Molukse actievoerders bij de bestorming van de trein bij de Punt door mariniers om het leven zijn gebracht. Elk jaar komen we samen bij het monument Lawa Mena Hau Lala, het teken van de
offerbereidheid, dat ons blijvend herinnert dat we blijven strijden om te overwinnen.

12:00 uur
13:00 uur
		
		
14:00 uur
14:10 uur

Onze strijd zal onverminderd doorgaan. Welke voetangels, klemmen en valkuilen dan ook
op deze weg worden uitgezet. Wij trappen niet in de val waarin de Nederlandse regering
probeert de feiten in onze geschiedenis te herschrijven en gaan niet mee in het mentale
proces waarin de Molukse gemeenschap wordt “Verindoniseerd”. We laten ons niet misleiden met het narratief, dat de totstandkoming van de Republiek der Zuid-Molukken een
gevolg is van een ‘onhandig’ opereren van de Nederlandse staat in hun voormalige kolonie
en dus te voorkomen was.
De Nederlandse staat wil zijn schuldgevoel goedmaken van de buitensporig gewelddadige
inzet van het leger en het KNIL in de naoorlogse periode van dekolonisatie. Dat wil zij doen
door de proclamatie van de republiek van Java en Madoera op 17 augustus 1945 te erkennen als het moment dat het gehele voormalig Nederlands-Indië onafhankelijk werd, de
RTC-akkoorden uit 1949 terzijde te leggen en aan pure geschiedvervalsing te doen. Echter,
het is voor ons niet relevant wat anderen ons willen laten denken en geloven over de omstandigheden die hebben geleid tot de proclamatie van de RMS en ons bestaansrecht. Voor
ons telt dat het Zuid-Molukse volk zich op 25 april 1950 voor zijn vrijheid heeft uitgesproken. Op de Zuid-Molukken is van vrijheid absoluut helaas nog geen sprake. In die zin wordt
de bezetting door de RI als neokoloniale macht tot op de dag van vandaag voortgezet. Hier
ligt voor ons nog steeds een grote uitdaging, die we onverminderd aangaan.
Ook in Nederland zien we dat de strijd voor het terugkrijgen van onze vrijheid wordt gemarginaliseerd. In verband met de herdenking van de komst van de KNIL-militairen en hun
gezinnen op 21 maart 1951, was een organiserend comité van plan de RMS daarvan uit te
sluiten. Daarbij voorbijgaand aan dat de ‘tijdelijke opzending’ van de militairen naar Nederland weldegelijk een direct gevolg is van de proclamatie van de RMS. In dit verband kunnen
we vaststellen dat een deel uit de gemeenschap zich een rad voor ogen laat draaien en
blijkbaar bereid is willoos mee te werken aan het herschrijven van de feiten uit hun eigen
geschiedenis.
Onze strijd vraagt een slimme aanpak en effectieve inzet van middelen die toegespitst zijn
op de contexten van èn Maluku èn Nederland. Op Maluku hebben we nog steeds te maken
met de mentale uitdaging hoe onze landgenoten hun angst kunnen overwinnen en in
beweging komen tegen alle vormen van onrecht (schending van mensenrechten, onderdrukking en uitbuiting) die hen jaar na jaar worden aangedaan. In het programma gaan we
in op de materie en bespreken we wat we moeten doen om uiteindelijk te kunnen overwinnen in Nederland èn op de Molukken.
Mena Muria!
Werkgroep RMS Assen, Wijkraad RMS Bovensmilde, Vertegenwoordiging Hoogkerk
Wijkraad Marum, Vertegenwoordiging Oosterwolde, Wijkraad De Wijert

		
15:00 uur
16:15 uur

Stichting Molo Oekoe te Bovensmilde geopend
Start onderdeel voor jeugd en jongeren
“Maluku Youth: Explore Your Talents” m.m.v.
Djé-rimo - Elijaz - RUA
Formele ontvangst RMS-regering in Molo Oekoe
Welkomstwoorden door de Wijkraad RMS Bovensmilde
Toespraak door een lid van het coördinatieteam
van het Regionaal Comité 11 juni
Overdenking in Bethanië o.l.v. ds. T. Pattinasarany
Vertrek naar begraafplaats de Boskamp te Assen

Plechtigheid bij het monument “Lawa Mena Hau Lala” de Boskamp te Assen
17:00 uur
Openingswoorden
		
Voordracht gedicht door Gloria Lappya
		
Toespraak door de RMS-regering in ballingschap
		
Kransleggingen bij het monument
		
Eén minuut stilte
		
Zingen van het Zuid-Molukse Volkslied
		Défilé
18:00 uur

Strijken van de Zuid-Molukse vlag bij het kerkgebouw Bethanië

In stichting Molo-Oekoe kan een warme maaltijd worden genuttigd.
Stichting Molo-Oekoe in Bovensmilde
19:00 uur
		
19:10 uur
19:30 uur
		
19:35 uur
		
20:00 uur
20:10 uur
20:20 uur
		
20:50 uur
21:00 uur
		
21:20 uur

Opening avondprogramma door het Regionaal Comité
Lied Bagus di Mata, gezongen door kinderen
Rechtszaak de Punt, door Otjep Hully en Marco Papilaja
Lied ‘ Ade é ’ door Anies Latumaelissa dat hij componeerde
n.a.v. de dood van de zes Zuid-Molukse jongeren bij de Punt
Gedachtewisseling met jongeren over
“Geen Overwinning zonder Strijd”
Presentatie door “Maluku Youth: Explore Your Talents”
Spoken Word Performance door Ben Manusama
Op weg naar de toekomst, een gesprek met
vertegenwoordigers van #NMA
Presentatie door “Maluku Youth: Explore Your Talents”
Reflectie op deze dag met mr. J.G. Wattilete, president van de 		
RMS-regering in ballingschap
Afsluiting
Samenzang van ons strijdlied “Potong Kaju”

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

