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Geachte mevrouw Wolf, 
 
Met verbazing heb ik kennis genomen over de samenstelling van het zogenaamde 
overlegorgaan waaronder het onderzoek valt, waar u voorzitter van bent voor de NIOD. 
Mogelijk heeft u weleens in de landelijke pers over mijn activiteiten gelezen onder de naam 
Maluku4Maluku. 
 
De overheden op gemeentelijk maar ook landelijk niveau beschouwd onze organisatie als 
de enige belangenbehartiger, en woordvoerder, van de KNIL Ambonezen. Zoals jullie allen 
weten werden alle Molukkers in die tijd waar jullie het over hebben, aangemerkt als 
Ambonezen. De term Molukkers is vanuit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Ik sta in 
contact met minister-president Mark Rutte maar ook met andere ministeries, over de 
belangen van de nu nog in levend zijnde KNIL veteranen, en hun weduwen, en nazaten. Ik 
zal nu enkele linken meezenden, waarin u allen het zelf kunnen zien. Mogelijk heeft u dit 
eerder al gezien. Maar voor de beeldvorming is het nogmaals goed: 
 
IGK namens de voltallige Nederlandse regering 
https://www.youtube.com/watch?v=mCF68CNnYxE   
 
KNIL Ambonezen in Ridderzaal 
https://www.youtube.com/watch?v=7XszFFzMvJo&t=352s   
 
KNIL Ambonezen koning brengt ere-groet 
https://www.youtube.com/watch?v=hLNvnLU2Pb8&t=12s   
 
KNIL Ambonezen Europees Parlement Straatsburg 
https://www.youtube.com/watch?v=ojQvnF16sWo  
 
KNIL Ambonezen hun graven zijn bijzonder! 
https://www.youtube.com/watch?v=SB_VubCVvEI&t=3s  
 
KNIL Ambonezen op Holocaust herdenking 2020 
 https://www.youtube.com/watch?v=VLKV98zs03w&t=2s 
 
KNIL Ambonezen op weg naar 75 Jaar Vrijheid 
https://www.youtube.com/watch?v=rKMkBtsmOFI&t=12s   
 
Waarom schrijf ik deze brief? Binnen de samenstelling van het zogenaamde overlegorgaan 
zie ik geen enkele vertegenwoordiger van de KNIL Ambonezen. Ik lees over een persoon 
Grace Tanamal? Wie is zij binnen het KNIL Ambonezen verhaal? Onder welke mandaat 
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zit zij daar van de KNIL Ambonezen. Pelita? Dit is een organisatie die voor de Indische 
mensen is, wij als Ambonezen(Molukkers) vallen daar niet onder. Daarom is er vorig jaar 
april of mei afgesproken een soort samenwerkingsverband op te starten. Let wel op verzoek 
van Pelita. Maar daar is niet in meegenomen dat Pelita namens ons uitspraken mag doen. 
Dus daar is ook geen mandaat voor verleend. Indisch Platform, en mogelijk nog enkele 
Indische groeperingen heb ik al meerdere malen op gewezen dat zij geen mandaat hebben 
namens de Ambonezen(Molukkers) te spreken. Ik heb ze per email, en via onze website op 
gewezen dat zij niet meer over ons uitingen mogen doen. Geen mandaat(ook het Moluks 
Museum)! Lees met aandacht: 
 
https://maluku4maluku.com/?p=2611   
 
Ik zie ook de naam van Fridus Steijlen staan, die is verweven bij het Moluks Museum. Hij 
beweert veelt te weten over ons? Ik zend hierbij een link van een interview van ons beiden. 
Oordeelt u zelf! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EuRK6JmQE3Q  
 
Wanneer we gaan praten over Ambonezen(Molukkers) die ook in de periode vallen 
waaronder het jaar 1950(25 april) is er niemand die over dat jaartal kan spreken, met 
betrekking tot de bezetting en rekolonisatie van Ambon, Timor! Mijn grootvader van mijn 
moeders kant komt van Timor, ik kan u daar ook zaken over vertellen. Onze website wordt 
gemiddeld per maand door 217 duizend mensen bezocht, ook kunt u lezen dat wij via de 
KNIL PAYBACK AANMELDPROCEDURE een stroom van machtigingen hebben 
binnengekregen om voor onze gemeenschap te mogen spreken( Kan Tanamal ook 
aantonen?): 
 
https://maluku4maluku.com/   
 
Hierbij ik neem als belangenbehartiger van KNIL Ambonezen(Molukkers) alle uitkomsten 
en besprekingen niet serieus zolang men er personen en of organisaties zijn die zonder 
mandaat van de KNIL Ambonezen(Molukkers) namens hun spreken. Wij als 
Maluku4Maluku de Molukse volksbeweging leggen alle uitkomsten naast ons neer. Omdat 
er geen mandaat is, wij hebben honderden aanmeldingen en machtigingen om namens 
Molukse Nederlanders te spreken, wie kan dat nazeggen in uw overleg? Het ontbreken van 
mandaat zie ik als onbehoorlijk bestuur! Ik verwacht dan ook een uitnodiging van de 
komende vergaderingen voor dit jaar 2020.  
 
Hoogachtend 
Leo Reawaruw 
Namens Stichting Maluku4Maluku 
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