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Hey hey!

Hier zijn we weer met een gloednieuwe
editie van Onze STRIJD! 

Deze keer leggen we uit waardoor het
Molukse volk in armoede leeft, terwijl het
Molukse grondgebied eigenlijk heel veel
natuurlijke rijkdommen bevat. Want hoe
is dit toch mogelijk? Verder blikken we
terug op de jongerendag die in september
2022 georganiseerd werd door
Waves4Maluku. “Vandaag heeft me de
kracht gegeven om ons verhaal te blijven
delen”, is wat een van de jongeren over
deze dag zei. Ten slotte vertelt 29-jarige
advocaat Nino Solisa hoe hij zijn steentje
bijdraagt aan de strijd.

Als mensen aan mij vragen wat voor mij de
aanleiding is geweest om me in te zetten voor
de strijd, dan is het voor mij moeilijk om daar
één specifieke aanleiding voor te geven, omdat
dit er meerdere zijn. Het begon toen ik als
tiener op school mijn geschiedenisboeken
opensloeg en daarin niets kon terugvinden
over de Molukse geschiedenis, waar de
Nederlandse overheid een groot en negatief
aandeel in heeft gehad. Het frustreerde mij
dat het leek alsof geprobeerd werd onze
geschiedenis uit te wissen. Molukkers zijn al
lange tijd onderdeel van de Nederlandse
maatschappij maar op school werd niet
verteld wat daar de oorzaak van is. Ik zag het
dan ook als mijn taak om vol passie aan
iedereen die maar wilde luisteren te vertellen
wat deze oorzaak was.

Nieuwe aanwinst!

Hey allemaal!

Mijn naam is Stacey de Fretes. Ik kom
oorspronkelijk uit Venray maar woon nu al een
aantal jaren in Nijmegen. Ik ben 32 jaar en
trotse moeder van mijn zesjarige dochter
Kenza. Momenteel zit ik in de afstudeerfase
van de opleiding HBO-Rechten, waar ik ook
werkzaam ben geweest binnen de mede-
zeggenschap. Voor dit magazine focus ik me
voornamelijk op het schrijven van de
informatieve stukken. Vanaf augustus vorig
jaar mocht ik aansluiten bij het team van ‘Onze
STRIJD’ en in deze editie mag ik mezelf aan
jullie voorstellen.



Waardoor Maluku arm en rijk tegelijk is

Hoe kan het zijn dat er nog steeds zoveel armoede op de Molukken heerst, ondanks de
vele natuurlijke rijkdommen die daar te vinden zijn? In dit artikel zal er worden ingegaan
op de rijkdommen van het Molukse grondgebied en de exploitatie* daarvan. 

opgebouwd, beetje bij beetje wordt afgepakt.

Deze voorbeelden laten zien dat de exploitatie
van het Molukse grondgebied niet alleen de
armoede vergroot, maar ook een grote
bedreiging vormt voor de natuur en de leef-
omstandigheden van het Molukse volk. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de vernietiging van
adatgronden. Vernietiging daarvan in de naam
van exploitatie vormt een bedreiging voor de
traditionele Molukse cultuur.

Indonesische onderdrukking & het CEPA-
handelsverdrag
In de vorige edities van Onze STRIJD was al te
lezen dat er op de Molukken sprake is van
onderdrukking door de Indonesische regering.
Uitbuiting van de Molukse grond is ook een
vorm van onderdrukking door de Indonesische
regering. Een voorbeeld hiervan is het plan van
Indonesië om samen met de Europese Unie
(EU) een ‘CEPA-handelsverdrag’ te onder-
tekenen. In een handelsverdrag maken landen
afspraken over de handel in goederen, diensten
en investeringen. Dit betekent dus dat de EU en
Indonesië samen afspraken zouden gaan
maken om het handelen van goederen te
verstevigen. Het gevolg hiervan is dat zij grond-
stoffen en goederen halen uit het Molukse
grondgebied

Misbruik van natuurlijke rijkdommen
Het voelt ontzettend tegenstrijdig: het Molukse
volk is relatief arm, terwijl het Molukse
grondgebied veel rijkdommen bezit. Denk
bijvoorbeeld aan goud, nikkel en vis. Het bezit
aan natuurlijke hulpbronnen is het probleem
dus niet; het probleem ligt bij organisaties die
misbruik maken van deze natuurlijke rijk-
dommen voor hun eigen gewin. Deze
organisaties maken gebruik van illegale houtkap
om bijvoorbeeld palmolieplantages aan te
kunnen leggen. Dit zorgt niet alleen voor
vervuiling en vernieling van de Molukse grond,
maar brengt ook met zich mee dat de op-
brengsten hiervan niet terecht komen bij het
Molukse volk, terwijl zij hier het meest recht op
hebben en deze opbrengsten ook goed kunnen
gebruiken.
 
Bedreiging van de natuur
Het inwinnen van grondstoffen heeft daarnaast
ook schadelijke gevolgen voor de natuur. Voor
veel jongeren op Ambon was dit de reden om te
demonstreren tegen de mijnbouw. Ook wordt in
verschillende dorpen de leefomgeving en de
natuur bedreigd door de (illegale) houtkap.
Ondanks hun vele protesten, moeten bewoners
toezien hoe het gebied waar zij hun kinderen
hebben opgevoed en hun bestaan hebben  
 .........
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mijn ogen een mooi eerbetoon aan onze voor-
ouders en ons volk.
 
De onterechte behandeling van Molukkers blijft
voortduren. Met mijn stem hoop ik mensen op
deze realiteit te wijzen en hen te motiveren om
in actie te komen en de RMS in stand te houden.

Mena Muria!

Stacey

Nog een belangrijke aanleiding om me in te
zetten voor de strijd kwam op het moment dat
in 2007 een vreedzame Tjakalele dans werd
opgevoerd tijdens een ceremonie van de
Indonesische regering. Na het opvoeren van
deze dans werden wijlen Johan Teterissa en
nog een twintigtal anderen door de
Indonesische regering gearresteerd. Tijdens
hun onterechte gevangenschap waren zij het
slachtoffer van jaren vol mishandeling en leed,
alleen omdat zij ervoor kozen om een Tjakalele
dans op te voeren en onze vlag te hijsen, in
...... 

*Exploitatie is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar het benutten van een bron of situatie voor
persoonlijke winst. Dit kan betrekking hebben op het gebruik van arbeid, grondstoffen, geld of andere middelen.



Sabuai, jaga Tanah Adat

DOCUMENTAIRE

grondgebied.

Het plan om een handelsverdrag te
ondertekenen is om verschillende reden een
ernstige zaak met ernstige gevolgen voor de
inwoners van Maluku. Met het handelsverdrag
heeft het Molukse volk geen invloed op wat er
gebeurt met hun land en de vernieling van hun
leefomgeving. Het enige doel van het CEPA-
handelsverdrag is om meer geld te verdienen
voor de overheid, ten koste van de mens en de
natuur. 

Dit is de reden dat de RMS regering een
campagne is begonnen genaamd “Stop de
onderdrukking en de exploitatie van Maluku”.
Met deze campagne komt de regering van de
Republiek der Zuid-Molukken in actie tegen het
sluiten van het CEPA-handelsverdrag tussen de
Republik Indonesia en de 27 lidstaten van de
Europese Unie. Mensenrechtenorganisatie
‘Perintis Aksi Kilat’ (PAK) houdt zich ook bezig
met het onderzoeken van de exploitatie van de
Molukken. Door PAK is een documentaire
uitgebracht waarin zij laten zien wat de gevolgen
zijn van illegale houtkap voor de adatgronden.
dus

Ook voor Molukse jongeren in Nederland is het
belangrijk om bewust te zijn van de situatie
waarin de Molukse bevolking leeft. Door ons
hiervan bewust te zijn kunnen wij gezamenlijk in
beweging komen en ons steentje bijdragen om
ervoor te zorgen dat onze broeders en zusters
op de Zuid-Molukken in vrede, welvaart en
vrijheid kunnen leven!
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Op 18 september 2022 kwamen Molukse jongeren uit het hele land in Elst bijeen om
kennis en ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren en activeren. Dit initiatief,
genaamd Waves4Maluku, is opgezet door Natascha Nikijuluw, Riyano Lainsamputty en
Desley Mooij, in samenwerking met vrijwilligers uit Elst en andere Molukse wijken in de
regio. Na afloop spraken we Desley, die heel dankbaar is voor de opkomst en alle inzet. 

18 september 2022 - Waves4Maluku jongerendag

“Wij delen iets kostbaars, een verbinding die door ons allen stroomt
als een rivier. Het is aan ons om die stroming voort te zetten.”

Het initiatief
Desley ging samen met de andere
initiatiefnemers op zoek naar een manier om
jongeren te helpen bij hun zoektocht naar
versterking van hun eigen identiteit én om een
steentje bij te dragen aan de toekomst van
Maluku. Dit wilden ze bereiken door jongeren
en bestaande initiatieven die zich inzetten voor
de Molukse gemeenschap in Nederland of op
Maluku, met elkaar in contact te brengen.
precies dus

https://www.youtube.com/watch?v=YaLTpysGZpE&t=1s


“We vragen de initiatieven niet om hun verhaal
leuker te maken dan het is, want mensen-
rechtenschending, het beschermen van onze
bio-diversiteit en natuur en de toekomst van
onze gemeenschap zijn nou eenmaal
belangrijke en serieuze zaken, maar als
organisatie zorgen we er wel voor dat het
toegankelijk is voor de jongeren en dat iedereen
met kennis en positieve energie naar huis gaat.”
d
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Programma
De aanwezigen werden opgedeeld in twee
groepen, die presentaties volgden in twee
aparte zalen. Na een pauze waarin een heerlijke
maaltijd werd opgediend, was het tijd om de
groepen om te wisselen en nog meer kennis op
te doen. Ook werd de rest van de zaal geopend,
zodat de jongeren langs de tafels konden lopen
waar initiatieven over hun project vertelden. Op
deze manier hoefden de jongeren niet alleen
maar te zitten en te luisteren, maar kregen ze
ook de kans om te connecten met anderen,
onder het genot van muziek en een drankje aan
de bar.

Voor deze eerste editie gold een leeftijdsgrens
van 10 tot 30 jaar. “We wilden een sfeer creëren
waarin de jongeren elkaar konden ontmoeten,
goede gesprekken konden voeren en zich vrij
voelden om uit te spreken wat zij dachten.
Omdat we vaak zien dat jongeren tijdens
bijeenkomsten overstemd worden door oudere
generaties, denk ik dat deze leeftijdsgrens een
goede keuze was”, concludeert Desley.



De organisatie van deze mooie dag kijkt nu al uit naar de volgende editie en hoopt jou daar dan ook
zeker te zien!

Check the socials!
Volg de Instagrampagina van Waves4Maluku om op de hoogte te worden gehouden van de exacte
datum en locatie van de volgende editie en om meer te leren over en in contact te komen met de
betrokken initiatieven.

@waves4maluku
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Terugblik
“We zijn zeker tevreden met het resultaat. Het
overtrof onze verwachting. Alle jongeren deden
actief mee en hebben verbinding kunnen
maken met elkaar en met de aanwezige
initiatieven. De sfeer was dan ook heel fijn. Nu
gaat het natuurlijk wel om continuïteit, zodat het
geen eenmalig evenement blijft en we elkaar
kunnen blijven inspireren en activeren.”

Aan het eind van de dag konden jongeren een
boodschap achterlaten op de “wave” op de
muur. “Het lezen van die teksten gaf voor ons
echt aan dat het doel voor nu bereikt was”, blikt
Desley positief terug.

"Vandaag heb ik veel trots en saamhorigheid gevoeld met
andere Molukse jongeren. Ik zie dit als een mooi punt in mijn

journey van het ontdekken van mijn roots en identiteit."

"Vandaag heeft me de kracht gegeven om ons verhaal te blijven delen"

"Maluku helpen met alles. Met
klimaatverandering en vooral met
onafhankelijkheid, dat ze met de

vlag vrij mogen rondlopen"

 "Ik ben trots om Moluks te zijn en hoop dat de
Molukken opbloeien tot iets moois"

https://www.instagram.com/waves4maluku/


In gesprek met Nino Solisa
Vandaag vertelt de 29-jarige Nino Solisa op welke manier hij zich inzet voor de RMS-strijd
en geeft hij tips hoe jij zelf een bijdrage zou kunnen leveren aan de strijd die we samen
voort moeten zetten.

Nino Solisa is opgegroeid in Assen, heeft
rechten gestudeerd in Groningen en woont
momenteel in Amsterdam. Zijn Molukse roots
van vaders kant liggen op het eiland Buru, in het
dorp Tifu. Zijn Nederlandse familie van moeders
kant komt uit Amsterdam. Nino’s ouders
woonden niet in de Molukse wijk, maar wel
vertelt Nino veel tijd doorgebracht te hebben bij
zijn familie in Bovensmilde, waar bijna zijn hele
Molukse familie in de wijk woonde.

Hoeveel heb je in jouw opvoeding
meegekregen van de situatie op de
Molukken en de waarde van de RMS?
“Ik kom uit een familie die je zou kunnen
omschrijven als een traditioneel ‘RMS-nest’. Mijn
vader, ooms en tantes hebben zich altijd op
allerlei manieren ingezet voor de RMS-strijd en
voor de Molukse gemeenschap in Nederland,
vanaf dat ze jong waren tot nu toe. Zij hebben
dat op alle denkbare manieren ingevuld, van
grassroots activiteiten zoals demonstraties tot
het samenwerken in organisaties, lokaal in de
wijk of landelijk in de Badan Persatuan* of de
RMS-regering, waar mijn tante (mevr. Trientje
Solisa) sinds 2010 deel van uitmaakt.”

anders werd behandeld dan de treinkaping,
terwijl onze geschiedenis zoveel meer dan dat
is. Gelukkig komt daar inmiddels wat
verandering in en lijkt de aandacht voor de
achterliggende koloniale geschiedenis te
groeien. Toen was het nog heel karig. Als
Molukse leerling mocht ik een presentatie
verzorgen om wat meer inhoud met de klas te
delen. Ik wist op dat moment zelf ook nog niet
zoveel. Daarom was dit voor mij het startpunt
om met mijn familie te praten over de
familiegeschiedenis.”

In dezelfde periode, in 2007, vond de Tjakalele-
actie plaats in Ambon-stad. Bijna dertig
Molukkers lieten in een vreedzaam protest aan
de president van Indonesië weten dat de Zuid-
Molukken vrij wilden zijn van Indonesië, waarbij
zij de RMS-vlag toonden. Deze mensen werden
met veel geweld opgepakt, tot levenslange
gevangenisstraffen veroordeeld en zelfs ge-
marteldsus
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*De Badan Persatuan was 40 jaar lang de grootste
Molukse belangenorganisatie in Nederland, die de RMS-
strijd actief ondersteunde en daarin een belangrijke rol
had. 

Ondanks alle activiteiten van zijn familie, werd
Nino vrijgelaten in het vormen van zijn mening
over de Molukse zaak. Als jong kind kreeg hij
daarom niet zo veel mee van de politieke zaken.
Hij werd bijvoorbeeld ook niet meegenomen
naar de jaarlijkse vieringen op 25 april.

Wanneer begon je jouw eigen mening te
vormen?
“Toen ik een jaar of 14 was, moest ik op school
een presentatie geven over de Molukse
gemeenschap. Dit was onderdeel van de
geschiedenisles, waarin over Molukkers niets 
 usss

"De Tjakalele-actie en de
onderdrukking van onze mensen

maakten veel indruk op mij”



marteld. Deze heftige gebeurtenis, en de
onderdrukking van onze mensen, kreeg in de
Nederlandse media bijna geen aandacht, maar
maakte op Nino zeker wel indruk: “Voor mij was
deze gebeurtenis de concrete reden om mij te
verdiepen in de RMS. Ik deed mijn best om via
het internet op de hoogte te blijven van wat er
allemaal gebeurde, maar dat was wel lastig.”

Nino’s presentatie op de middelbare school en
de Tjakalele-actie legden de basis voor zijn
interesse in de RMS. Ook de eerste keer dat hij
de viering van de proclamatie van de RMS
bezocht op 25 april 2008 had invloed op zijn
bewustwording. Dit jaar was de bijeenkomst ook
nog extra beladen omdat het Molukse verzet en
de heftige Indonesische onderdrukking weer
zichtbaar waren geworden door de Tjakalele-
actie. In de periode daarna besloot Nino met
een vriend nieuws over de Molukken te
verzamelen en te verspreiden, onder andere via
een online nieuwsbrief, die ze Maluku News
Network noemden: “Toen waren er nog niet
echt sociale media, waardoor dat allemaal heel
anders ging dan nu. Wij hebben de nieuwsbrief
ongeveer twee jaar lang uitgegeven. Eerst ging
dat vrij amateuristisch via e-mail, later via een
eigen website met een automatisch mail-
systeem die wij hebben laten bouwen met wat
bij elkaar gesprokkeld geld. Wij hebben toen
met hulp van mijn familie saté met lontong
verkocht om dat geld bij elkaar te krijgen. Er
waren toen nog niet zoveel handige tools
beschikbaar als nu, dus we moesten creatief
zijn:

Op welke manier draag jij momenteel jouw
steentje bij aan de strijd?
“Op dit moment maak ik deel uit van het
communicatieteam van de RMS-regering. De  
 redacteur

RMS-regering doet belangrijk werk, omdat de
RMS de hoop op een betere en vrije toekomst is
voor de Molukken. Met het social media team,
bestaande uit leden van de derde generatie,
zorgen wij ervoor dat alle berichten vanuit de
RMS-regering te vinden zijn op de website en de
pagina’s op Instagram en Facebook. Daarbij
proberen wij de kern van de boodschap zo
begrijpelijk mogelijk weer te geven voor het
publiek. Ik ben daarbij als een soort eind-
redacteur verantwoordelijk voor de laatste
controle van de inhoud en de gekozen woorden,
waarbij het ook belangrijk is dat de verschillende
taalversies op elkaar aansluiten, zodat onze
berichten in het Maleis, Nederlands en Engels
geplaatst kunnen worden.”

Hoe gebruik je de kennis die je hebt als
advocaat in jouw werkzaamheden voor de
RMS?
“Om te doen wat ik voor de RMS doe hoef je
echt geen advocaat te zijn. Maar het helpt mij
wel. In mijn werk ben ik al veel met taal bezig,
omdat het in de juridische wereld altijd
belangrijk is de juiste woorden te kiezen, met de
juiste betekenis. Dit kan ik inzetten wanneer we
nadenken over de woorden die wij zouden
moeten gebruiken om de boodschap van de
RMS goed te verkondigen.” Naast het vinden van
het juiste taalgebruik, is het begrijpen van de
stappen die gezet moeten worden voor het
precies
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"Een vriend en ik hebben samen
met mijn familie saté met

lontong verkocht om geld bij
elkaar te sprokkelen.”

"Als er geen weg klaarligt, dan
moet je die aanleggen.”



maar ook qua inhoud. Daarvoor zijn wij altijd op
zoek naar goede mensen. Denk jij daaraan een
bijdrage te kunnen leveren? Stuur ons dan
gerust een berichtje via Instagram, Facebook of
het contactformulier op de website van de RMS-
regering.”

Waarom is het zo belangrijk dat Molukse
jongeren kennis hebben over de RMS?
“Zonder de RMS zou er geen Molukse
gemeenschap in Nederland zijn en zouden de
meesten van ons niet eens bestaan. Alleen al
hierom zouden alle Molukse jongeren goed
moeten kunnen uitleggen wat de RMS is. Zeker
zolang de Molukken onderdrukt worden,
zouden we ook uit moeten kunnen leggen waar
de RMS voor staat. Zorg er dus voor dat jij die
vraag kan beantwoorden en blijf zelf vragen
stellen tot je daar bent!”
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voortbestaan van onze staat, makkelijker door
Nino’s juridische achtergrond. Wel geeft hij
nogmaals aan dat de juridische kennis absoluut
geen vereiste is om een bijdrage te kunnen
leveren: “De kracht van ons social media team is
juist de samenwerking tussen verschillende
mensen; doordat wij allemaal andere achter-
gronden hebben, en dezelfde tekst op een
andere manier kunnen lezen, komen we
uiteindelijk samen tot een goed resultaat.” 

Over de vraag of er al resultaat te zien is van het
tot nu toe verzette werk, hoeft Nino niet lang na
te denken: “Ja, dat zie ik zeker. De RMS-regering
heeft goed bezochte kanalen met duizenden
volgers, waarmee zij haar achterban goed kan
bereiken. Door het gebruik van sociale media in
de afgelopen paar jaar weten ook jongeren de
informatie van de RMS-regering beter te vinden.
Ook zijn de kanalen een manier voor de RMS-
regering om haar supporters op de Molukken
rechtstreeks te kunnen bereiken en informeren,
wat vroeger niet mogelijk was op deze manier.” 

Wel blijft Nino kritisch en blijft hij streven naar
verbetering, waarvoor hij een oproep doet aan
jullie: “Natuurlijk blijft er altijd ruimte voor
verbetering van onze kanalen, qua vormgeving
dus 

Om het gesprek af te sluiten, vragen wij Nino om een boodschap aan jullie, onze lezers,
die wat willen betekenen voor de strijd:

Nino’s tip is om kennis op te doen door bij familie te beginnen, maar ook zeker internet af te zoeken,
boeken te lezen en gesprekken of discussies aan te gaan met anderen en elkaar: “Probeer dingen,
en weet dat het oké is om op zoek te zijn en nog niet alles direct te weten. Je kon ook nog niet lopen
toen je je eerste stap zette. Gaandeweg zul je steeds meer ontdekken, waar je ook weer inspiratie uit
kan halen. Ik weet zeker dat ook jij dan bij zou kunnen dragen aan de strijd.”

"Just do it! Ga ervoor. 
Als je iets wil weten, ga op zoek. 
Als je iets wil doen, ga het doen."

pemerintahrms

pemerintah republik maluku selatan

contact | republik maluku selatan

https://www.instagram.com/pemerintahrms/
https://www.facebook.com/pemRMS
https://www.republikmalukuselatan.nl/contact/


Schrijf je in!
Vond je dit magazine leuk en interessant om te
lezen en zou je Onze STRIJD graag een keer in
het kwartaal 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 initiatief georganiseerd en wil je deze graag aankondigen of wil je hierop terugblikken?
Dat kan in Onze STRIJD! Stuur een e-mail naar onze-strijd@hotmail.com met informatie en uitleg
over jouw initiatief. Laat hierbij ook even je telefoonnummer achter zodat we contact met je op
kunnen nemen.

IETS GEMIST IN DEZE EDITIE VAN Onze STRIJD? LET US KNOW!

Ben je nieuwsgierig en wil je graag meer weten over een bepaald onderwerp? Laat het ons weten!
Wie weet komt dat onderwerp in de volgende editie van Onze STRIJD aan bod. Je kunt ons mailen
via onze-strijd@hotmail.com.

JOIN THE SQUAD!

Kan jij goed stukken schrijven, interviewen, foto’s maken of iets anders waarmee je ons kunt helpen
bij het samenstellen en uitbrengen van dit magazine? Neem dan contact op via onze-
strijd@hotmail.com. Wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen.

WORD DONATEUR EN DRAAG JOUW STEENTJE BIJ!

Ga voor meer informatie naar www.republikmalukuselatan.nl/donateur-worden.

TOT DE VOLGENDE!
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Volg ons ook op Instagram!

onzestrijd_rms

http://bit.ly/onze-strijd
https://www.republikmalukuselatan.nl/donateur-worden/
https://www.instagram.com/onzestrijd_rms/

