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Welkom genodigden en aanwezigen.
Mijn naam is Martha Akerina.
Allereerst gaat onze dank uit naar mevrouw Ruth Haumahu voor de warme
ontvangst tijdens onze aankomst hier.
Vanwege het 62 jarig verblijf van Molukkers hier in Opheusden heeft de gemeente
Neder-Betuwe het initiatief genomen om in het kader hiervan een gedenkteken te
schenken aan de Molukse Gemeenschap in Opheusden. In samenwerking met de
Stichting Woningbeheer Betuwe is dit voornemen gerealiseerd.
Gisteren was het op de dag af 47 jaar geleden dat de toenmalige president van de
RMS mr.dr. Chris Soumokil door de Indonesische regering werd geëxcuteerd door
een vuurpeloton. Om op humanitaire wijze 12 april 1966 te herdenken is de
wandeltocht Walk4Maluku ontstaan.
De wandeltocht is vannacht in kamp Lunetten in Vugt van start gegaan. En vandaag
doen de wandelaars Opheusden aan. Na de ceremonie zullen zij verdergaan en de
wandeltocht zal eindigen in Bemmel. Walk4Maluku probeert met deze wandeltocht
aandacht te krijgen voor gewetens-gevangenen op de Molukken en West Papua.
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De onthulling van het monument en de herdenkingsdag van wijlen president
Soumokil zijn twee gedenkwaardige momenten die nu op bij-zondere wijze bij elkaar
komen.
Vandaag, 13 april 2013 is ook het moment gekomen dat de gemeente NederBetuwe en Stichting Woningbeheer Betuwe dit gedenkteken op ceremoniële wijze
zullen laten onthullen.
Dadelijk zullen er woorden gesproken worden door Wethouder Vincent van Neerbos,
mevrouw Lincy Bakker, de kunstenares van het geschenk, de heer Richard Metekohy
lid van Walk4Maluku, de heer Franky Siahaya lid van de kerkenraad GIM-Opheusden.
Na de onthulling van het monument wordt de Molukse vlag in top gehesen o.l.v. oom
Bram Saamena.
Tijdens het hijsen van de Molukse vlag zingen wij het Molukse Volkslied “Oh
Maluku tanah airku”.
Daarna zal de vlag gestreken worden naar half stok. Vervolgens nemen wij
een moment stilte in acht en zal Marco van Leijen de Last Post spelen op
trompet.
Hierna zal de vlag weer naar top worden gehesen en zingen wij het lied
Sekarang Bri Sjukur / Dankt Dankt Nu Allen God.
Om dit alles goed en ordelijk te laten verlopen vragen wij uw volledige aandacht.
Dank u wel.
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Stan: En dan wil ik het nu het woord geven aan de Wethouder Vincent van Neerbos.
Het monument zal onthuld worden door vertegenwoordigers uit 3 genereaties van de
Molukse Gemeenschap hier in Opheusden.
Graag wil ik naar voren roepen tante Timisela, Gabriella Kainama en Sjareja
Lainsaputty.
(fluitorkest gaat spelen) tijdens onthullen monument.
Mevrouw Lincy Bakker heeft dit geschenk vervaardigt en wil hier graag over
vertellen. En ik wil haar nu de gelegenheid geven om dat te doen.
Stan: Dankwoord richten aan de gemeente en SWB.
Nu is het moment aangekomen voor de uitvoering van de vlaggen-ceremonie.
Ik wil dan ook vragen of oom Bram Saamena, Brinsley Lainsaputty en Efraim
Papilaja naar voren willen komen. En ik vraag u om stil te willen zijn.

7

8

9

(Vlag in top. Aankondigen Sekarang Bri Sjukur Hai Hati Mulut Tangang / Dankt
Dankt Nu Allen God).
En nu wil ik verzoeken of de heer Richard Metekohy naar voren wil komen om
namens Walk4Maluku een petitie te overhandigen aan Wethouder Vincent van
Neerbos.
Het kerkbestuur GIM wil ook haar steun betuigen aan Walk4Maluku. Hierbij geef ik
de heer Franky Siahaya van het kerkbestuur de gelegenheid om deze steunbetuiging
te overhandigen.
(Vincent spreekt enkele woorden).
Hiermee is de ceremonie ten einde gekomen, maar is dedag nog niet voorbij.
Het programma van de dag eindigt bij het gemeentehuis waar u een warme maaltijd
wordt aangeboden. Er zal ook een tentoonstelling te zien zijn van het Moluks
Historisch Museum en er zullen diverse sprekers zijn.
Voordat wij allen terugkeren naar het gemeentehuis via de Lijsterbesstraat wil ik u
vragen om eerst ruimte te maken voor de ouderen die moeilijk ter been zijn en hen
eerst voor te laten gaan zodat wij ordelijk teruglopen.
De Molukse vlag zal plusminus 16:00 uur worden gestreken.
Dank u wel voor uw aandacht een fijne dag en God zegen u allen.

