Gericht op onze Toekomst
Zaterdag 11 juni 2016 herdenken we dat 39 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 van de offerbereidheid om in
gedachten terug te keren naar dit dramatische moment in onze strijd om vrijheid.
Niet om te berusten, maar om moed en kracht te putten om de weg voort te zetten,
die op 25 jaar 1950 met de Proclamatie van de RMS werd ingeslagen.
Over de beëindiging van de bezetting is veel te doen. De Molukse gemeenschap zelf heeft
er nooit aan getwijfeld dat de Molukse actievoerders moedwillig om het leven zijn gebracht
en feitelijk sprake is van een executie. Naar aanleiding van het rapport “Air Mata Kebenaran”,
dat drie jaar geleden werd gepresenteerd, heeft advocaat Liesbeth Zegveld in een juridische
procedure de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld. Deze procedure moet aantonen dat
de actievoerders door een regen van kogels doelbewust om het leven zijn gebracht en dat dit
niet zonder rechtsgevolgen mag blijven. In het avondprogramma informeert Marco Papilaya
de aanwezigen over de stand van zaken.
Voor het bereiken van de doelen van de RMS zijn moed, volharding, overtuiging en vasthoudendheid nodig. Daarbij wordt de RMS geholpen door het onwrikbare Internationaal
Rechtelijke feit dat de RMS rechtmatig is uitgeroepen en als staat nog immer voort bestaat en
Indonesië volgens dat recht het grondgebied van de RMS heeft bezet. Om de vestiging van
de vrije Zuid-Molukse Republiek daadwerkelijk te realiseren is in politiek opzicht een lange
adem nodig. Dat we nog steeds samenkomen om onze politieke dagen te gedenken toont
aan dat het Molukse volk hierin slaagt.
Deze politieke lange adem vraagt om investering in onze Jeugd en Jongeren, een investering
in bewustzijn en bewustwording, in kennis, kunde en vaardigheden, ideeën, vindingrijkheid
en creativiteit. Overtuigingen en drijfveren die leiden tot inzet en offerbereidheid die vanzelfsprekend zijn. In het middagdeel zijn daarom twee onderdelen opgenomen gericht op Jeugd
en Jongeren. Want zij zullen uiteindelijk de vormgevers zijn van onze gezamenlijke toekomst.
In het avondprogramma vernemen we de resultaten.
De kinderen van Kids4Maluku laten zien dat je met de RMS heel vroeg kunt beginnen en dat
je met eigen initiatief heel ver kunt komen. Met hun activiteiten wordt aan bewustwording
gewerkt en de opbrengsten van hun sponsorlopen komen geheel ten goede aan het strijdfonds van de RMS regering. ’s Avonds vertellen de kinderen er zelf meer over.
Kinderen, Jeugd en Jongeren krijgen de gelegenheid om hun ideeën en opvattingen naar
voren te brengen en met de RMS regering in gesprek te gaan. Aansluitend zal de RMS regering de aanwezigen informeren over politieke plannen en wat er nodig is de politieke doelen
werkelijkheid te laten worden.
Mena Muria!
Werkgroep RMS Assen, Wijkraad RMS Bovensmilde, Werkgroep 25 April Hoogeveen,
Vertegenwoordiging Hoogkerk, Wijkraad Marum, Vertegenwoordiging Oosterwolde

Programma 11 juni 2016
12:30 uur
13:30 uur
13:30 uur
15:00 uur
15:30 uur
15:40 uur
15:45 uur
16:00 uur
		

Stichting Molo Oekoe te Bovensmilde geopend
Programma voor Jeugd tot 15 jaar - 1e Verdieping Molo Oekoe
Programma voor Jongeren 16+ - Grote Zaal van Molo Oekoe
Pauze
Ontvangst RMS-regering in Molo Oekoe
Welkomstwoord Wijkraad Bovensmilde RMS
Toespraak Regionaal Comité 11 juni in Molo Oekoe
Korte overdenking in kerkgebouw Bethanië o.l.v. da R. Haulussy
Aansluitend vertrek naar begraafplaats de Boskamp te Assen

Plechtigheid bij het monument “Lawa Mena Hau Lala”
17:00 uur
Openingswoorden
		
Toespraak van mw T.M. Solisa, minister van de RMS-regering
		
Voordracht gedicht Etty Aponno door Kesya Uneputty
		
Kransleggingen bij het monument
		
Eén minuut stilte
		
Zingen van het Zuid-Molukse Volkslied o.b.v. het 			
		Blaasorkest Bovensmilde
		Défilé
		
Aansluitend vertrek naar Bovensmilde
18:00 uur

Strijken van de Zuid-Molukse vlag bij het kerkgebouw Bethanië

Programma in Molo-Oekoe
18:00 uur

Gelegenheid tot nuttigen warme maaltijd in Molo-Oekoe

19:25 uur
19:30 uur
19:45 uur
20:05 uur
20:10 uur
20:25 uur
20:45 uur
21:00 uur
		
		
21:45 uur
		

Start avondprogramma, toelichting door Regionaal Comité 11 juni
Presentatie / oproep Kids4Maluku
Stand van Zaken juridische procedure Zegveld (Marco Papilaya)
Voordracht gedicht Etty Aponno door Kesya Uneputty
Terugkoppeling resultaat Jeugd tot 15 jaar
Terugkoppeling resultaat Jongeren 16+
Reactie RMS regering
Informatieronde RMS-regering - Politieke Plannen
Vragenronde / Gedachtewisseling
Afronding en conclusies
Samenzang Strijdlied Potong Kaju
Afsluiting door Regionaal Comité 11 juni

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 20.00 (sore). Djika hudjan diminta djangan tinggalkan
Lambang Kebangsaan dikibarkan.

De Molukse vlag wordt op 11 juni in top gehesen van 06.00 uur ‘s morgens
tot 20.00 ‘s avonds. Indien het regent, wordt u verzocht
de vlag binnen te halen.

Max Johnny Papilaja
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Hansina Fransina Uktolseja
Dominggus Rumahmory
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Matheos Tuny

