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Maar Kaïn zeide tot zijn broeder Abel: Toen zette hij zich ertoe aan om zijn 
(laten wij het veld in gaan). broeder te doden en hij doodde hem,
Toen zij nu in het veld waren, en zo werd hij een van de verliezers.
stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op
en doodde hem.

Genesis 4:8 Soera De Tafel 30
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1. Inleiding
   Op 19 januari 1999 barstte een conflict uit op de Molukken, Oost-Indonesië.1 Het 
als religieus tolerant bekend staande gebied werd het strijdtoneel van christelijke 
en islamitische bevolkingsgroepen. De strijd op de Molukken werd gevoerd in een 
tijd van politieke transitie. Het ruim dertig jaar durende regime van Suharto was 
in 1998 ten einde gekomen. De regeerperiode van Suharto, ook wel Orde Baru 
(Nieuwe Orde) of Orba genoemd, stond bekend als corrupt en nepotistisch. Door 
heel Indonesië werd geroepen om reformasi. Vooral het leger en de politieke elite 
moesten hun machtspositie herzien. In deze roerige en onzekere periode vonden 
er in heel Indonesië geweldsuitbarstingen plaats. Eén daarvan was de zogenaamde 
Kerusuhan (onlusten) op de Molukken. Het geweld begon in 1999 en in 2002 werd een 
vredesakkoord getekend. Ook na 2002 vonden er gevechten plaats, maar aangezien 
er op 12 februari 2002 een officieel vredesakkoord werd gesloten zal ik verdere 
onlusten erna niet behandelen.
   Het eerste oorlogsslachtoffer is de waarheid, wordt gezegd. Beide 
bevolkingsgroepen hebben hun eigen verhaal over dader en slachtoffer, schuldige en 
onschuldige. Dat de twee religieuze groepen tegenover elkaar kwamen te staan was 
al snel bekend, maar waarom dit gebeurde is moeilijker te beantwoorden. Te meer, 
daar nieuwsberichten uit de regio elkaar tegenspreken en vaak bevooroordeeld zijn. 
Ook hebben verschillende auteurs hun licht over de materie laten schijnen en zijn op 
bepaalde punten eensgezind, maar verschillen op andere punten weer van mening. In 
hoofdstuk 3 worden hun analyses behandeld.
   Hoe berichtten de nieuwsbladen over dit conflict? Ik wil het conflict op de Molukken 
onderzoeken aan de hand van de berichtgeving van twee nieuwsbladen, namelijk 
The Jakarta Post (TJP) en Tempo. Beide zijn Indonesische Engelstalige bladen. 
Een aanvulling met Indonesischtalige bladen was zeer welkom geweest voor het 
onderzoek, helaas ben ik die taal niet machtig en daarom beperk ik mij tot deze 
Engelstalige bladen.
   De Engelstalige bladen hebben vooral tot doel in Indonesië woonachtige 
buitenlanders van informatie te voorzien. The Jakarta Post wil een internationaal 
publiek bereiken en een Indonesisch perspectief bieden in een wereld van westers 
georiënteerde berichtgeving over de wereld en Indonesië. Tempo is een gematigd 
islamitisch weekblad dat eveneens een internationaal publiek wil bereiken.
   Hoe schreven The Jakarta Post en Tempo over de Kerusuhan? Wat laten zij 
meewegen in hun weergave van de gewelddadigheden? Beide bladen wil ik met elkaar 
vergelijken wat de verslaglegging van het conflict betreft. Wat zijn de overeenkomsten 
en verschillen? Vervolgens zal ik de journalistiek aan de literatuur spiegelen, een 
dialoog die de verhouding tussen de bladen en de beschikbare literatuur weergeeft.
   De literatuur heeft de neiging veel dieper in de problematiek te duiken, terwijl de 
bladen een meer oppervlakkige en feitelijke weergave van zaken geven.
De berichtgeving van beide bladen zal getoetst worden aan de hand van de literatuur. 

1 Met de Molukken worden de Midden-Molukken bedoeld. De Noord- en Zuidoost-Molukken worden buiten 
beschouwing gelaten wegens verschillen in culturele, religieuze en politieke achtergronden. De Midden-Molukken 
behelzen ruwweg de eilanden Buru, Seram, Ambon, Haruku, Saparua, Nusa Laut en andere kleinere eilanden.
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Mijn vraagstelling luidt dan als volgt:

Hoe verhoudt de berichtgeving van The Jakarta Post en Tempo over de Kerusuhan op 
de Molukken tussen 1999 en 2002 zich tot de literatuur? 
Om deze vraag in perspectief te plaatsen gebruik ik de subvragen:
Welke analyses zijn er in de literatuur voorhanden? Vervolgens hoe analyseren de 
bladen het conflict en wat concluderen zij uit hun analyse van het conflict? 
En:
In welk opzicht vertonen The Jakarta Post en Tempo in hun berichtgeving 
overeenkomsten en verschillen met de analyses in de literatuur?

   Ten eerste behandel ik de beschikbare literatuur. Vervolgens zal ik de berichtgeving 
van de TJP en Tempo chronologisch en thematisch behandelen. De Kerusuhan is 
chronologisch grofweg in twee fases te verdelen. De eerste fase had een regionaal 
karakter en zij begon op 19 januari 1999 en eindigde medio 2000 met de komst van 
niet-Molukse moslimmilities naar de Molukken. De tweede fase ging hier verder en 
had een nationaal karakter. Zij eindigde op 12 februari 2002 bij het tekenen van het 
Malino-II vredesakkoord. De twee delen afzonderlijk worden thematisch volgens vier 
perspectieven behandeld die in de volgende hoofdstukken over de literatuur staan.
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Maluku

Bron: ‘Atlas Maluku’
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2. Verloop van de Kerusuhan, 1999-2002
   Toen de Kerusuhan in 1999 uitbrak wisten veel mensen nauwelijks wat er 
daadwerkelijk aan de hand was. Velen zagen de onlusten niet aankomen en waren 
totaal verast. Het conflict polariseerde zich al snel langs religieuze lijnen, maar bij 
nadere beschouwing blijkt er veel meer gespeeld te hebben. De Kerusuhan stak zeer 
complex in elkaar waarbij allerlei belangen van verschillende signatuur meespelen in 
dezelfde arena. Gerry van Klinken, onderzoeker bij het KITLV (Koninklijk instituut voor 
Taal-, Land- en Volkenkunde), merkte om te beginnen al terecht op dat er gesproken 
moet worden van oorlogen, meervoud dus. Een eerste onderscheid hierin moet al 
gemaakt worden tussen de Noord- en Zuid-Molukken.2 Vervolgens zijn er tal van 
factoren die aangeven dat er veel meer speelt dan alleen een religieuze tweedeling. 
Zo zijn moslimdorpen onderling slaags geraakt, is er de passiviteit van leger en 
regering en later ook de partijdigheid van leger en politie waar te nemen. Bovendien 
riepen veel lokale religieuze leiders van het begin al op tot vrede en beëindiging van 
de gewelddadigheden, terwijl hun ‘volgelingen’ de strijd voortzetten. Veel aspecten 
van deze problematiek zullen de revue passeren, echter is het niet de bedoeling de 
ware aard van de Kerusuhan volledig bloot te leggen, als dat überhaupt al mogelijk 
is. In dit hoofdstuk zal ik globaal de feiten op een rijtje zetten en enige historische 
achtergronden geven.
   In mei 1998 trad president Suharto na een regeerperiode van 32 jaar af. Zijn 
aftreden was gedwongen geweest. Geruchten over zijn aftakelende gezondheid deden 
de ronde, de economische crisis in Zuidoost Azië had ook Indonesië getroffen, maar 
bovenal werd er door grote delen van de bevolking reformasi geëist. Mensen gingen 
de straat op om te protesteren tegen het corrupte regime dat zijn zakken vulde ten 
koste van de burgers. In Jakarta braken rellen uit, maar ook in andere gebiedsdelen 
was het onrustig. De ijzeren hand van de Nieuwe Orde was zijn grip aan het verliezen, 
het militaire apparaat dat ontegenzeggelijk verbonden was aan Suharto’s Orba kon 
de bevolking nauwelijks onder de duim houden. De politieke functie die het leger 
had naast de militaire functie, de dwifungsi (dubbelfunctie), moest het neerleggen zo 
eisten de hervormers. Een ware geweldsspiraal raasde door het land in Aceh, Papua, 
Riau en op Borneo braken gewelddadige conflicten uit. In Oost-Timor lanceerden 
door het leger gesteunde milities een ware terreurcampagne tegen de bevolking die 
middels een referendum voor onafhankelijkheid had gekozen. 
   Ook op de Molukken brak er geweld uit, dat spoedig zou uitmonden in een openlijke 
oorlog tussen christenen en moslims. Op 19 januari 1999, op het islamitische 
Idul Fitri (Suikerfeest), mondde een ruzie tussen een christelijke buschauffeur en 
een islamitische passagier uit in grootschalige rellen. Een basaal incident was de 
aanleiding voor wat de Kerusuhan ging heten.3 Het zou snel naar naburige eilanden 
overslaan.
   Het conflict kenmerkte zich door periodes van relatieve rust waar enkele incidenten 
plaatsvonden en periodes van hoog oplaaiend geweld. De rol van politie en leger werd 
steeds discutabeler daar berichten kenbaar werden gemaakt dat agenten en soldaten 

2 Klinken, Gerry van, ‘The Maluku wars: bringing society back in’, Indonesia 71 (april 2001) 2.
3 http://hrw.org/reports/1999/ambon/amron-01.htm#P31_321, geraadpleegd op 19 maart 2007.
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meevochten aan beide kanten.
   Aanvankelijk waren de christenen licht in het voordeel, maar met de komst van 
niet-Molukse militante radicale moslimstrijders, de Laskar Jihad, medio 2000 kwamen 
de moslimfacties in het voordeel en brak er een nieuwe fase van geweld aan. Kort 
nadat de moslimmilitie op de Molukken was gearriveerd werd het Front Kedaulatan 
Maluku, Moluks Soevereiniteitsfront opgericht. Het FKM wilde de Molukken afscheiden 
van Indonesië, omdat de staat gefaald had voor zijn burgers te zorgen en hen te 
beschermen. Doordat het FKM gezien werd als een christelijke organisatie verbonden 
met de mislukte separatistische opstand van de RMS in 1950, gooide het front alleen 
maar olie op het vuur.4

   De tweede fase kenmerkte zich door het continueren van het geweld, maar ook 
door meer en meer oproepen tot vrede. De rol van leger en politie bleef discutabel 
en ook de passiviteit van de centrale regering heeft ertoe bijgedragen dat het 
conflict door bleef gaan. Het is echter ook de centrale regering geweest die een grote 
bijdrage aan het Malino-II vredesakkoord heeft geleverd. De strijdende partijen waren 
al meerdere malen met elkaar rond de tafel gaan zitten, maar hadden nog geen 
concreet resultaat geboekt. Op 12 februari 2002 werd het vredesakkoord getekend 
na ruim 3 jaar bloedvergieten dat tot ongeveer 8.000 doden en 220.000vluchtelingen 
had geleid. Echter, ook na het tekenen van het vredesakkoord vonden nog 
geweldsuitbarstingen plaats.
   Over de oorzaken van de Kerusuhan doen meerdere theorieën de ronde. De 
belangrijkste worden in de volgende hoofdstukken uit de doeken gedaan. Gezien 
de complexiteit van het conflict zullen er meerdere factoren mee hebben gespeeld. 
Meerdere onderzoeken hebben de verschillende facetten van de Kerusuhan in 
het bijzonder en de ontwikkelingen in Indonesië in het algemeen onderzocht. De 
resultaten daarvan zijn waardevol, maar bestrijken een zo groot terrein om in dit stuk 
een plaats in te kunnen nemen. Chauvel heeft de geschiedenis van de Molukken tot 
aan de RMS revolte beschreven.5 De ontwikkelingen die de Islam in Indonesië heeft 
doorgemaakt beschrijven Van Bruinessen6, Effendy7 en Liddle8 en Noorhaidi9 heeft 
gepubliceerd over de Laskar Jihad. De tumultueuze periode die Indonesië doormaakte 
tussen 1997 en 2000 wordt beschreven door Van Dijk.10

   Het is lastig de Kerusuhan te begrijpen zonder kennis te nemen van de 
geschiedenis, onderlinge, soms eeuwenoude twisten, machtspolitieke spelletjes, 
antropologie en de culturele diversiteit van Indonesië en de Molukken. Uit het verloop 
van het conflict zelf rijst echter ondanks de verwachting een duidelijk beeld van wat 
er heeft plaatsgevonden.

4 http://www.preventconflict.org/portal/main/maps_maluku_actors.php, geraadpleegd op 20 maart 2007.
5 Chauvel, Richard, Nationalists, soldiers and separatists (Leiden, 1990)
6 Bruinessen, Martin van, Genealogies of islamic radicalism in Post-Suharto Indonesia (Utrecht, 2002)
7 Effendy, Bahtiar, Islam and the state in Indonesia (Singapore, 2003)
8 Liddle, R. William, ‘The islamic turn in Indonesia: a political explanation’, The Journal of Asian Studies vol. 55, no. 3, 

(Aug., 1996) pp. 613-634.
9 Noorhaidi, Hasan, Laskar Jihad. Islam, militancy and the quest for identity in post-new-order Indonesia (Utrecht, 

2005)
10 Dijk, Kees van, A country in despair. Indonesia between 1997 and 2000 (Leiden, 2001)
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3. Literatuur

3.1 Inleiding tot de literatuur
   In de literatuur over de onlusten op Maluku zijn enkele verschillen en 
overeenkomsten te vinden. De belangrijkste overeenkomst, die gemeengoed 
is geworden, is dat de Kerusuhan  niet zomaar een religieus conflict is. Aan de 
oppervlakte heeft de oorlog zich op die manier gemanifesteerd en de waarheid gebiedt 
te zeggen dat de onlusten langs religieuze lijnen werd uitgevochten. De literatuur 
onderkent dit feit, maar gaat verder en onderscheidt enkele facetten die ertoe geleid 
hebben dat deze religieuze polarisatie plaatsvond. Dat er een religieuze tweedeling 
bestond en bestaat, een redelijk evenwichtige balans tussen moslims en christenen, 
is onmiskenbaar, maar dat leidt niet per definitie tot polarisatie. Verwijzingen naar 
een vreedzame coëxistentie van religies op de Molukken in het verleden zijn in de 
literatuur terug te vinden. 
   Onder het oppervlak van de religieuze oorlog zijn verschillende kanten van de 
problematiek te vinden die tot een versimpeling, al was het maar in beeldvorming, 
van het conflict hebben geleid. Duidelijk wordt al snel dat de situatie niet alleen 
zeer complex is, maar dat van deze complexiteit afgeweken lijkt te worden door de 
Kerusuhan te reduceren tot een religieus conflict. 
   Aan de hand van het werk van vier auteurs, Dieter Bartels, Gerry van Klinken, 
George Aditjondro en David Mearns, onderscheid ik vier perspectieven op de oorlog 
op de Molukken. Respectievelijk een cultureel-religieus perspectief, een sociaal-
bestuurlijk perspectief, een politiek-militair perspectief en een sociaal-economisch 
perspectief. Elk perspectief geeft een eigen beeld van de onlusten en de daaraan 
verwante problemen. De verschillende perspectieven overlappen soms met elkaar, 
of correleren en versterken elkaar. Deze perspectieven vormen samen een pakket 
aan invalshoeken die de onderliggende problematiek beschrijft. In dit opzicht is 
het al snel duidelijk dat de literatuur een laag bij de grondser beeld geeft dan dat 
van de religieuze heilige oorlog waar een islamitische Jihad het opneemt tegen een 
christelijke kruistocht.

3.2 De Kerusuhan in cultureel-religieus perspectief
   Dieter Bartels is professor antropologie aan het Yavapai College in Arizona, 
Verenigde Staten. Hij heeft gepubliceerd over de Molukken en de Molukse 
samenleving in het Indonesië van na de Tweede Wereldoorlog. 
   Volgens hem heeft de Molukse maatschappij een zeer eigen karakter wat culturele 
en religieuze beleving betreft. De religieuze verdeling op de Zuid-Molukken was 
ongeveer evenredig verdeeld tussen moslims en christenen, terwijl de Indonesische 
bevolking voor ongeveer 80% uit moslims bestaat. Beide geloofsgroepen miskennen 
elkaar niet ze zien hun religies als twee verschillende wegen tot dezelfde God. De 
twee bevolkingsgroepen hebben in relatieve vrede naast elkaar geleefd. Er zijn meer 
verhalen bekend van wederzijdse steun dan van confrontatie. 
   Als basis voor deze vreedzame coëxistentie geeft Bartels, en velen zijn dit met hem 
eens, het unieke systeem van onderlinge dorpsallianties, genaamd pela gandong.
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Dit eeuwenoude systeem bestond al voor de aankomst van de Europeanen in 
het gebied en heeft de koloniale tijd weten te doorstaan. Het systeem verbindt 
verschillende negeri’s (dorpen) met elkaar, zowel islamitische en christelijke. In 
tijden van nood zijn de negeri’s, afhankelijk van de aard van de alliantie, verplicht 
elkaar bij te staan. Een pela verbond is niet alleen een politieke verbintenis tussen 
dorpen, maar is ook een religieuze verbintenis. Een pela verbond heeft goedkeuring 
van de voorouders en het met voeten treden van een dergelijk verbond kan dan ook 
tot zware straffen van de voorouders leiden.11 De pela gandong is zo wijdverbreid 
dat elke negeri een paar peladorpen heeft. Een dergelijke uitbarsting van geweld op 
de Molukken aan het einde van de 20e eeuw was in dit opzicht onbegrijpelijk. Velen 
zagen het conflict dan ook niet aankomen en waren met stomheid geslagen dat de 
Kerusuhan zich zo gewelddadig manifesteerde. 
   Het systeem van inter-dorpelijke allianties voorziet in een typisch Moluks bindmiddel 
tussen de twee religieuze groeperingen. Het vormt een brugfunctie tussen de moslims 
en de christenen. Het is de brugfunctie van pela gandong die volgens Bartels eerst 
erodeert en vervolgens vernietigd werd. Hierdoor werd het cement van de Molukse 
samenleving tussen de moslims en de christenen weggenomen.
   Bartels beschrijft de ontwikkeling die de Molukken hebben doorgemaakt sinds 
de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949. Tot aan de jaren zeventig van de 
twintigste eeuw bleef het relatief rustig op de Zuid-Molukken, maar er begonnen er 
veranderingen op te treden. Vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw komen er 
steeds meer migranten vanuit andere delen van Indonesië naar Ambon. Migranten zijn 
er altijd al geweest op de Molukken, maar dit keer kwamen ze in grotere getalen. De 
migranten waren veelal moslims uit overbevolkte gebieden die soms door de regering 
gedwongen werden zich in Ambon te vestigen. Veelal waren zij Bugi’s, Butonezen en 
Makassarezen van Sulawesi en werden zij als geheel vaak aangeduid met BBM
   Naast overbevolking worden ook javanisering en islamisering als redenen voor 
de transmigrasi politiek genoemd. Jakarta zou op deze manier de eenheidsstaat 
willen versterken. De migranten vormden eigen enclaves en legden zich vooral 
toe op het ondernemerschap, terwijl met name christelijke Molukkers vooral in de 
ambtenarij werkzaam waren. Het pela gandong systeem is een Zuid-Moluks systeem 
en de migranten namen hier geen deel aan; vanwege hun niet-Molukse afkomst 
konden zij dit ook niet. Met de komst van grote groepen niet-Molukse moslims uit 
de overbevolkte gebiedsdelen nam ironisch genoeg de druk op het landbezit toe op 
de Molukken, waarover later meer. De migranten zouden later tijdens de Kerusuhan 
ongewild een rol van betekenis gaan spelen.12

   Vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw vond er een andere belangrijke 
ontwikkeling plaats, namelijk de christianisering en de islamisering van de Molukken. 
De traditionele Molukse cultuur, terug te vinden in de pela gandong en de adat 
(Moluks gewoonterecht), was nog volop aanwezig, maar lag onder vuur.

11 Bartels, Dieter, In de schaduw van de berg Nunusaku (Utrecht, 1994)
12 Bartels, Dieter, Your God is no longer mine in: Pannell, Sandra (ed.), A State of Emergency: Violence, Society and 

the State in Eastern Indonesia (Darwin,1999) 130.
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Na de Tweede Wereldoorlog gingen meer en meer jonge aankomende dominees naar 
prestigieuze theologische scholen in Europa en de Verenigde Staten. Het christendom 
en ook de islam op de Molukken hebben altijd goed samen met de reeds bestaande 
tradities en gewoonten kunnen bestaan, maar nu was er een beweging ontstaan die 
streefde naar religieuze zuiverheid. Zaken als voorouderverering werden beschouwd 
als niet christelijk en moesten verdwijnen. Het pela systeem kon wel blijven bestaan, 
al werd geprobeerd het te christianiseren. Vooral bij de jongeren viel dit in goede 
aarde. De Molukse tradities werden gezien als ouderwets, terwijl de nieuwe puurheid 
van het christendom als westers en modern werd gezien. Het toenemende aantal 
moslimmigranten heeft zeker ook een belangrijke rol gespeeld in toenemende 
populariteit van het christendom.
   Bij de Molukse moslims heeft een ongeveer gelijke ontwikkeling plaatsgevonden. 
Vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw vond er een islamisering in heel 
Indonesië plaats. Ook al is Indonesië grotendeels islamitisch, onder het seculiere 
regime van Suharto kreeg de Islam niet de vrije ruimte. Ook hier werd een zuiverheid 
van de Islam gepredikt. De Molukse moslims namen ook deel aan het nieuwe 
islamitische elan, daarbij aangetekend dat zij tijdens de koloniale periode altijd vrij 
geïsoleerd hadden geleefd. Nu zij, vooral ook onder invloed van moslimorganisaties 
uit Jakarta, niet meer zo geïsoleerd leefden bereikte het idee van internationaal 
moslimbroederschap ook de Molukken. Een oriëntatie op de Umma (internationale 
moslimgemeenschap) werd beschouwd als moderner en bood de Molukse moslims 
acceptatie door hun geloofsgenoten over de hele wereld.
   Het streven naar de christelijke zuiverheid en het panislamisme zoals Bartels de 
twee ontwikkelingen noemt, ondermijnden succesvol de traditionele structuren van 
de Molukse maatschappij.13 Dit proces werd nog eens versterkt toen Suharto in 1970 
een wet aannam die het Javaanse dorpssysteem voor heel Indonesië toepasselijk 
verklaarde. De Molukse negeri’s hadden altijd een zekere mate van autonomie 
gekend, vooral ten opzichte van elkaar. Het dorpshoofd draagt dan ook de naam 
van koning (Raja). De nieuwe desa’s kenden deze autonomie niet en de nieuwe 
bestuurlijke elite was niet goed bekend met de oude traditionele gebruiken en kennis. 
Zo kwam uit seculiere hoek een succesvolle eliminatie van het fundament van de 
Molukse samenleving.14 De brug tussen de Molukse moslims en Molukse christenen 
was verdwenen. Zij stonden niet meer naast elkaar, maar kwamen tegenover elkaar 
te staan. Het bindmiddel in de Molukse samenleving was verdwenen of in ieder geval 
danig aangetast. Op zichzelf zou dit niet tot de Kerusuhan hoeven leiden, maar 
polarisatie door andere factoren maakte het wel mogelijk, zo zal later blijken.
   Voor Bartels staat dus de brugfunctie van de traditionele Molukse cultuur centraal. 
De brug die eerst erodeerde en vervolgens vernietigd werd.

13 Bartels, Dieter, Your God is no longer mine 136-139.
14 Bartels, Dieter, The Evolution of God in the Spice Islands: The converging and diverging of protestant christianity 

and islam in the colonial and post-colonial periods. Paper presented at the Symposium “Christianity in Indonesia” at 
the Frobenius Institute of the Johann Wolfgang Goethe University at Frankfurt am Main on December 14, 2003, 18.
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3.3 De Kerusuhan in sociaal-bestuurlijk perspectief
   Een sociaal-bestuurlijke visie op de problematiek geeft Gerry van Klinken. Hij is 
onderzoeker bij het KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) en 
redacteur van het tijdschrift Inside Indonesia. 
   Van Klinken toont ook aan dat niet zomaar religieuze haat ten grondslag ligt aan het 
uitbreken van het geweld. Hij wijst een beschuldigende vinger naar de bestuurlijke 
elite op de Molukken en het bestuurlijke systeem waar deze elite aan deelneemt. 
De Kerusuhan was volgens hem het gevolg van het optreden van de lokale elite die, 
gebruikmakend van hun patronagesysteem, de strijd om de macht die ontstaan was 
na de val van Suharto in 1998 in hun voordeel wilde beslechten. Belangrijk hierbij 
is het lokale karakter van de Molukse samenleving en de zwakke centrale staat 
Indonesië.
   In de eerste plaats begint Van Klinken met het ontzenuwen van de geruchten dat 
de elite in Jakarta verantwoordelijk was voor de geweldsuitbarsting. Er zijn regelmatig 
geluiden te horen geweest, zowel van buitenstaanders als de Molukkers zelf, dat er 
provocateurs in het spel zouden zijn. Deze provocateurs zouden de onlusten hebben 
uitgelokt om de clan rondom oud-president Suharto en delen van het leger de wind 
uit de zeilen te nemen. De aandacht voor de oud president c.s. zou afnemen als er 
ergens anders in het land onrust heerste. Bovendien zouden zij er op die manier voor 
kunnen zorgen dat de oude machthebbers hun machtspositie vast konden houden of 
terug konden winnen als duidelijk zou worden dat zonder hen het land in chaos zou 
vervallen. Volgens van Klinken hadden de strijdkrachten heel andere dingen om zich 
zorgen over te maken. Door de reformasi was de dwifunsi (dubbelfunctie) opgeheven 
en moest het leger veel politieke macht inleveren. Ook had het leger veel krediet 
verloren na hun dubieuze rol in Oost-Timor kort ervoor, waar het gebruik makend van 
paramilitairen een slachting onder de bevolking had aangericht. Daarbij was het leger 
financieel ongezond en had het met Papua en Aceh twee mogelijke separatistische 
gebieden in de gaten te houden. De Molukken konden zij er echt niet bij hebben.
   De rol die provocateurs speelden, als die er al waren, was niet vanuit Jakarta 
geïnstigeerd, eerder andersom. De provocateurs zouden veel eerder lokale belangen 
hebben en om die reden Jakarta hebben willen beïnvloeden actie te ondernemen ten 
gunste van henzelf.15 
Dat er sprake zou zijn van aan Suharto en de zijnen gelieerde gangsters of premans16, 
wijst Van Klinken ook van de hand. De oude elite, gebaat bij de status-quo, was 
simpelweg niet in staat een dergelijke operatie op te zetten. 
      Een belangrijke voorwaarde voor het escaleren van het geweld was het falen 
van de staat om zijn burgers te kunnen beschermen. Bij politie en brandweer was er 
sprake van een enorme ondercapaciteit; zij waren niet voorbereid op een ramp van 
enige omvang.17 

15 Klinken, Gerry van, ‘The Maluku wars: bringing society back in’, Indonesia, 71, April 2001, 7-8.
16 Human Rights Watch, Indonesia: the violence in Ambon http://hrw.org/reports/1999/ambon/. Geraadpleegd op 16 

december 2006. 
17 Klinken, Gerry van, The Maluku wars, 9-10.
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   Van Klinken onderscheidt drie aspecten die in de Molukse samenleving ontstaan 
zijn die binnen een zwakke staat voor problemen konden gaan zorgen. Ten eerste 
en tweede zijn er religie en plaats. In de Molukse samenleving zijn beide niet alleen 
onveranderlijk, maar bepaalt dat de identiteit van iemand. Wat plaats betreft vindt 
er wel migratie plaats, maar dan naar Ambon stad of naar buiten de Molukken waar 
men zich generaties lang zal blijven identificeren met het dorp van herkomst. Ten 
derde is er hiërarchie. De Molukse samenleving is zeer star wat hiërarchie betreft. 
Er bestaat een patroon-cliëntrelatie tussen aristocratie en onderdanen, die op hun 
beurt ook weer hun plaats in de samenleving kennen.18 Hogerop komen in de Molukse 
maatschappij betekent niet extra hard werken, maar geluk bij geboorte hebben. De 
patronen die de macht bezitten zullen alleen de mensen bevoordelen van hun religie 
en plaats. Nepotisme is niet per definitie gelijk aan corruptie, maar is in het geval van 
de Molukken een manier van inrichten van de samenleving.
   De bovengeschetste onveranderlijkheid in identiteitsbepaling in de Molukse 
maatschappij kan voor sommigen een levenslang probleem opleveren als er geen 
machtige familieleden of andere verwanten in de lokale elite zijn. Dit was het geval 
in de aanloop naar de Kerusuhan. Met name in Ambon-stad heerste er eind jaren 
negentig van de twintigste eeuw grote werkloosheid onder jongeren. Door de 
economische malaise en het patronagesysteem leek hun positie uitzichtloos. 
   Van oudsher hebben de Molukse christenen altijd een voorkeur voor een baan in 
de ambtenarij gehad. Dit heeft te maken met hun loyaliteit aan het Nederlandse 
gezag in de koloniale periode. Werkzaam zijn in de ambtenarij gaf status en was 
bovendien verheven boven inferieure handarbeid.19 Na de onafhankelijkheid van 
Indonesië kwamen ook steeds meer moslims in de ambtenarij terecht, die nog 
steeds beschouwd werd als een eerbare arbeidssector. Oftewel, op den duur werden 
de Molukse christenen bang dat de Molukse moslims hen zouden verdrijven van 
de ambtenarij, terwijl de Molukse moslims op hun beurt vonden dat de Molukse 
christenen alle goede banen voor zichzelf hielden. De spanningen liepen alleen maar 
hoger op met een grote groep werkloze jongeren aan weerskanten. De starheid 
van het patronagesysteem in ogenschouw genomen was dit een situatie die voor 
problemen zou kunnen zorgen. Van Klinken meent dat de strijd om de macht in de 
ambtenarij via het patronagesysteem zijn weerslag had op de werkloze jongeren die 
de problemen op straat uit zouden vechten. De lokale elite in de ambtenarij streed om 
de macht en lieten hun volgelingen op straat, gedesillusioneerd als ze waren, het vuile 
werk opknappen.20

18 Ibidem, 17.
19 Richard Chauvel, Nationalists, soldiers and separatists. The ambonese islands from colonialism to revolt, 1880-1950 

(Leiden, 1990) 26-35.
20 Klinken, Gerry van, The Maluku wars, 18.
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West-Seram en Ambon

Bron: ‘Atlas Maluku’

3.4 De Kerusuhan in politiek-militair perspectief
   De socioloog George Aditjondro, verbonden aan de University of Newcastle in 
Australië, biedt een meer machiavellistische kijk op de oorzaken van de Kerusuhan. In 
tegenstelling tot Van Klinken meent hij wel dat elementen in Jakarta verantwoordelijk 
zijn voor de onlusten op de Molukken.
   Hij meent dat na de val van Suharto in 1998 en de daaropvolgende periode van 
reformasi moest het Indonesische leger zijn dubbelfunctie herzien en zich voortaan 
alleen maar met militaire zaken bezighouden. De politieke functie die het had bekleed 
sinds Suharto in 1965-1966 aan de macht kwam moest het opgeven. Vanzelfsprekend 
was het leger hier niet blij mee en elementen uit dat leger, vaak verbonden aan de 
Suhartokliek en met economische belangen die op het spel stonden zochten een 
manier om hun posities te behouden. Volgens Aditjondro moet de Kerusuhan gezien 
worden in het licht van deze elementen in het Indonesische leger en hun belangen. 
Zij zochten een reden om te laten zien dat het leger nodig was om de veiligheid van 
Indonesië te beschermen. Die reden werd de Molukken. 
   Aditjondro beschrijft hoe Molukse premans (gangsters met politieke banden) na 
gevechten tussen Molukse moslims en Molukse christenen in Jakarta opgepakt werden 
en teruggestuurd werden naar de Molukken om daar vervolgens hun onderlinge 



17 Masterthesis van Dylan BouwmansBroedermoord op de Molukken

17

twisten uit te vechten.21 Deze gangsters waren zich er niet van bewust dat zij met 
opzet naar de Molukken werden gestuurd om daar de rol van provocateur op zich te 
nemen.
   De Molukse gangsters kwamen naar Ambon in december 1998, een maand voor het 
geweld losbrak. Vlak voor de geweldsuitbarsting gingen er pamfletten rond waarin 
stond dat kerken in brand gestoken zouden worden door moslims en dat moskeeën 
in brand zouden worden gezet door christenen. Dat was kort hiervoor al in Jakarta 
gebeurd, waar de Molukse premans bij betrokken waren.
   Aditjondro beschrijft voorts met naam en toenaam welke militaire elementen 
verantwoordelijk waren. Het waren niet alleen militairen op de Molukken, maar ook 
militairen die tot de top in Jakarta behoorden. Sterker nog, een heel militair netwerk 
wordt ontrafeld met lijnen naar de Suhartofamilie.22

   Naast het leger dat niet gelukkig was met de refomasi, waren ook radicale 
moslimpartijen niet tevreden. De reformasi zou moeten leiden naar een open en 
tolerante Indonesische samenleving, maar de radicale moslims hadden juist een 
strenge islamitische staat voor ogen. Toen het geweld op de Molukken uitbarstte 
zagen radicale moslims hierin dan ook mogelijkheden. Met name vanuit Java werd 
de Kerusuhan geïnterpreteerd als een poging van de Molukse christenen de eilanden 
te ontdoen van de islamitische bewoners. Als reactie hierop werden medio 2000 zo’n 
tweeduizend moslimstrijders, de Laskar Jihad, naar de Molukken gezonden om hun 
geloofsgenoten tegen de vermeende etnische zuiveringen te beschermen en zelf in 
de aanval over te gaan. Het Indonesische leger had, ondanks presidentieel bevel, 
nauwelijks iets ondernomen om de Laskar Jihad strijders van de Molukken te weren.
   Door hun gemeenschappelijke belangen gingen de radicale moslims en het leger 
een alliantie aan om hun beider doelen te bereiken. Het leek als een spontane reactie 
op de gebeurtenissen te volgen, maar Aditjondro laat zien dat de elementen in het 
leger en in de radicale moslimpartijen een met elkaar verweven netwerk vormden dat 
tot de hoogste machtsposities reikte. Ieder had een eigen agenda maar, er was een 
gemeenschappelijke vijand: een open, tolerant en democratisch Indonesië. Het doel 
was niet de Molukken te vernietigen, dat was slechts een middel.23

3.5 De Kerusuhan in sociaal-economisch perspectief
   Het sociaal-economische perspectief van de Kerusuhan is een wat lastigere 
invalshoek. Bartels en Van Klinken noemen in hun visie problemen van sociaal-
economische aard die zij vervolgens op respectievelijk het cultureel-religieuze 
perspectief en het sociaal-bestuurlijke perspectief toepassen. Sociaal-economische 
oorzaken van de Kerusuhan worden dus tot in zekere mate opgevoerd bij de andere 
perspectieven. Toch is het van belang een sociaal-economische visie op de onlusten 

21 Aditjondro, George, Guns, pamphlets and handie-talkies. How the military exploited local ethno-religious tensions in 
Maluku to preserve their political and economic priveleges in: Wessel, Ingrid and Wimhöfer, Georgia (eds.), Violence 
in Indonesia (Hamburg, 2001) 111-112.

22 Aditjondro, George, Jakarta’s rol in de tragedie in Maluku (Amsterdam, 2002) 10-19.
23 Aditjondro, George, Guns, pamphlets and handie-talkies, 113.
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nader te beschouwen; een die Bartels en Van klinken niet noemen.
   David Mearns is verbonden aan de Northern Territory University in Darwin in 
Australië. Hij beschrijft een probleem in schaarste van land. Door de toenemende 
bevolkingsaanwas op de Molukken breidden de dorpen zich alsmaar uit. De steeds 
uitdijende Molukse dorpen leidden tot grensconflicten
   Belangrijk is ook de komst van de vele migranten in de jaren zeventig van de 
twintigste eeuw. Zij hadden geen traditionele plaats en ruimte op de Molukken. 
Velen kregen dan ook een stuk land toegewezen dat onteigend werd van de 
autochtone bevolking, maar ook lang niet iedereen. Sommigen woonden dan ook 
vaak in nog ‘neutrale’ stukken land of op plaatsen waar niemand interesse in had. 
Ironisch genoeg kwamen de migranten juist veelal in een door Jakarta opgelegd 
transmigratieprogramma om overbevolkte delen van Indonesië te ontzien, zoals 
Buton, Sulawesi en delen van Java. 
   De migranten waren veelal ondernemers en redelijk succesvol. De Molukkers en 
met name de christenen waren veelal werkzaam in de publieke sector en stonden 
neerbuigend tegenover fysieke arbeid en de commerciële sector, dus op de migranten 
die zij ook als agressief ervoeren.24

   De werkloosheid en daarmee gepaarde onvrede onder Molukse jongeren beschreven 
door Van Klinken, richtte zich in de eerste fase van de Kerusuhan dan ook op de 
migranten. Met name de christelijke jongeren gaven de migranten, bekend als BBM 
van Bugis, Buton en Makassar, waar veel migranten vandaan kwamen, de schuld van 
alle ellende. Na de eerste gevechten vluchtten dan ook velen van deze migranten, die 
inmiddels soms al generaties op de Molukken woonden.
   De schaarste van land beschreven door Mearns en de economische malaise waarin 
heel Indonesië, maar zeer zeker ook de economisch achtergebleven Molukken zich in 
bevinden, ziet Mearns als reële problemen die tot de uitbarsting van geweld hebben 
geleid. Dit gepaard met onderling wantrouwen, met name richting de migranten 
resulteerde in sluimerende gevoelens van onbehagen.25

   Het belang dat Mearns aan plaats en ruimte hecht heeft nog een ander element. 
De dorpen op de Molukken kennen zoals gezegd een zekere traditionele vorm van 
autonomie ten opzichte van elkaar. Op deze manier kan een naburig dorp in wezen 
verder weg van iemand staan dan een land aan de andere kant van de wereld waar 
die persoon misschien gestudeerd heeft. Grensconflicten tussen dorpen en het 
wantrouwen tegenover de migranten die door de regering onteigend land toegewezen 
krijgen moeten dan ook met het belang van plaats en ruimte in ogenschouw genomen 
worden.

3.6 Conclusie: de Kerusuhan in de literatuur
   In het kort is duidelijk gemaakt dat verschillende auteurs verschillende kenmerken 
van de oorlog op Maluku onder het oppervlak van de religieuze oorlog signaleren. 

24 Mearns, David, Class, status and habitus in Ambon in: Mearns, David and Healey, Chris, Remaking Maluku. Social 
transformation in Eastern-Indonesia (Darwin, 1996) 99-100.

25 Mearns, David, Dangerous spaces reconsidered: the limits of certainty in Ambon, Indonesia in: Pannell, Sandra 
(ed.), A State of Emergency: Violence, Society and the State in Eastern Indonesia (Darwin,1999) 46.
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Bovenstaande auteurs zijn hier uitgesproken over.
   Dieter Bartels beschrijft de problematiek vanuit een cultureel-religieus 
perspectief. Hij beschrijft hoe de Molukkers als één etnische bevolkingsgroep meer 
en meer onderscheiden werden naar geloofsovertuiging en etniciteit waardoor 
gemeenschappelijke elementen naar de achtergrond verdwenen. De komst van 
migranten, christianisering en islamisering en de desa wet van Suharto leidde 
tot erosie en vervolgens tot vernietiging van de Molukse samenleving en cultuur. 
Hij beschouwt het bestaan van één Molukse cultuur als een brug tussen de twee 
religieuze bevolkingsgroepen. Met de polarisatie tussen beide verdween de brug en 
kwamen beiden meer en meer tegenover elkaar dan naast elkaar te staan.
   Gerry van Klinken wijst een beschuldigende vinger naar de lokale bestuurlijke elite 
en naar het bestuurlijke systeem waar deze elite aan deelneemt. De bestuurlijke 
elite, van welke religieuze signatuur dan ook, was vooral uit op persoonlijk gewin 
en bevoordeelde voorts enkel degenen uit hun patronagesysteem. Het is precies 
dit patronagesysteem dat hij als de bron van alle ellende ziet. De Indonesische 
samenleving kenmerkt zich op bestuurlijk niveau door corruptie en nepotisme. Wil 
iemand wat bereiken dan moet dat door middel van het juiste netwerk gebeuren. 
Een dergelijk netwerk is niet iets waaruit men kan kiezen of door hard te werken deel 
van uit kan maken, maar waarin men geboren wordt. Op die manier ontstaat er een 
statisch verticaal verband. Van Klinken beschrijft een zorgelijke werkloosheid in de 
aanloop naar de onlusten waar het patronagesysteem geen antwoord op kon geven en 
dus ook geen oplossing voor kon of wilde bieden.
   George Aditjondro legt de oorzaak bij het leger en de radicale Islam in Indonesië. 
Na de val van Suharto zagen beide groepen de ontwikkelingen naar een open en 
tolerante samenleving met lede ogen aan. Elementen in het Indonesische leger zagen 
hun machtspositie slinken en de integriteit van de eenheidsstaat Indonesië bedreigd. 
Zij hadden een voorbeeld nodig dat er voor zorgde dat de rol en de positie van het 
leger weer noodzakelijk maakte. De radicale islam in Indonesië was in de nadagen 
van Suharto’s regime in opkomst. Zij hadden een strenge islamitische staat voor 
ogen, maar de reformasi leek een heel andere kant uit te gaan. Door een gevaar van 
een andere religieuze groep te presenteren konden zij laten zien dat de enige juiste 
koers voor Indonesië in de toekomst die van de strenge islam zou moeten zijn. Al 
zijn beide partijen wezenlijk verschillend, Aditjondro beschouwt dat zij voorlopig een 
monsterverbond zijn aangegaan om beider doelen te kunnen bereiken. Zowel delen 
van het Indonesische leger als de radicale islam zijn zich volledig bewust van de 
tijdelijkheid van hun alliantie.
   David Mearns beschrijft een onderliggend facet van de onlusten. Hij ziet in de 
laatste decennia van de twintigste eeuw een ontwikkeling die wellicht vroeg of laat 
op het spits gedreven zou worden. Volgens hem is de basis van alle problemen te 
vinden in landschaarste. Door immigratie naar de Molukken van niet-Molukkers en 
door de groeiende bevolkingsaanwas bij de Molukkers zelf ontstond er landschaarste. 
Dit leidde tot grensconflicten tussen verschillende kampongs. Het is belangrijk te 
onderkennen dat land en dus ook de vruchten daarvan van enorm economisch belang 
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zijn op Maluku. Bijkomend element is dat de immigranten vrijwel allemaal moslims 
waren. Voor de Molukse christenen betekende dit dat het onteigende land naar niet-
Molukse moslims ging. De landsproblematiek wordt overigens door meerdere auteurs 
onderschreven.
   In de volgende twee hoofdstukken zal ik de berichtgeving van The Jakarta Post en 
Tempo over de Kerusuhan behandelen. In hoofdstuk 4 behandel ik de eerste fase van 
het conflict dat van 19 januari 1999 tot medio 2000 liep en in hoofdstuk 5 de tweede 
fase die medio 2000 begon en eindigde op 12 februari 2002.
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4. Eerste fase
   De eerste fase van de Kerusuhan begon op 19 januari 1999 en eindigde met de 
komst van de Laskar Jihad naar de Molukken in april/mei 2000. Helaas verscheen 
de Engelstalige editie van Tempo in deze periode nog niet. The Jakarta Post schreef 
echter veelvuldig, maar hoe berichtte de TJP over het conflict? Welke perspectieven 
komen het meest naar voren? Om een duidelijk overzicht te kunnen geven van 
de gebeurtenissen die de TJP beschrijft zal ik de vier perspectieven één voor één 
behandelen. De perspectieven worden chronologisch behandeld. Een chronologisch 
overzicht waar de perspectieven doorheen geweven worden levert een warrig en 
onduidelijk verhaal op.
   In dit hoofdstuk staat de berichtgeving van TJP centraal. Aan de hand van de 
verschenen artikelen zal ik een weergave van de Kerusuhan geven. De berichtgeving 
heb ik onderverdeeld in de in hoofdstuk 3 behandelde perspectieven. Hierdoor wil ik 
kijken of en hoe de verschillende perspectieven terugkomen in de berichtgeving van 
TJP. Wat meteen opvalt, is dat TJP pas laat bericht over de onlusten. In de paragraaf 
over het sociaal-bestuurlijke perspectief is te zien dat het eerste artikel dateert van 
april 1999, drie maanden na het begin van de onlusten.

4.1 Cultureel-religieuze berichtgeving in The Jakarta Post
   In november 1999 stelde een groep moslims en christenen de eis aan het 
Indonesische huis van afgevaardigden (DPR, Dewan Perwakilan Rakyat) dat er wat 
moest gebeuren om de onlusten op de Molukken te stoppen. Deze groep noemde 
zichzelf de Reconciliation Alliance for Peace in Maluku. Zij stelden niet alleen dat 
het geweld moest stoppen, zij droegen ook ideeën aan om dit te bereiken. Oud-
presidenten Suharto en Habibie moesten ondervraagd en de rol van het leger 
onderzocht worden. Dat er iets niet correct was binnen het Indonesische leger 
was wat hun betreft duidelijk. Vertegenwoordigers van de twee vechtende kampen 
kwamen dus met hun verhaal naar Jakarta en eisten in feite dat de bestuurlijke en 
militaire top actie ondernam of juist zou ophouden met actie te ondernemen. De 
groep stelde zelfs een ultimatum voor wanneer er duidelijke stappen ondernomen 
moesten worden, anders trokken de Molukken hun eigen politieke conclusies. “The 
people of Maluku will decide their own political fate if the government’s discrimination 
does not end.”26 Ferme woorden en opvallend dat deze op zo’n niveau uitgesproken 
werden. 
   De eerste tekenen dat de twee religieuze groepen op een bepaald niveau elkaar 
opzochten en samen een oplossing probeerden te vinden waren zichtbaar. Het 
geweld in de straten van Ambon ging echter gewoon door. Sterker nog, de polarisatie 
tussen de twee geloofsgroepen nam meer en meer toe. Eerst werd het conflict nog 
daadwerkelijk als ‘onlusten’ gezien, als wat gewelddadige schermutselingen, maar 
het werd duidelijk dat er steeds meer sprake was van een open oorlog. Segregatie 
werd volledig en de publieke ruimte verdween om plaats te maken voor moslim of 

26 The Jakarta Post, 20 november 1999.
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christelijk gebied.27

   Een tweede initiatief van hoger hand vond plaats om de vechtende partijen een 
halt toe te roepen. Dit keer gericht aan de vechtende partijen zelf. Gouverneur Saleh 
Latuconsina riep op tot een staakt het vuren vanwege de komst van de islamitische 
vastenmaand ramadan en het christelijke kerstfeest. De protestantse en katholieke 
kerk van Ambon steunden de oproep van de gouverneur. Veel geweldsuitbarstingen 
vonden plaats rond religieuze feestdagen, het geweld begon tijdens het islamitische 
Idul Fitri.28 
   In Ujung Pandang (Makassar) op het eiland Sulawesi, vroegen Molukkers de 
autoriteiten meer te doen om het geweld te stoppen. Als dat gebeurde konden de 
Molukkers zich met elkaar verzoenen. De groep, bestaande uit zowel moslims als 
christenen zei dat veel afhing van de opstelling van de autoriteiten. Er moest meer 
actie ondernomen worden en het leger moest neutraal blijven, gebeurde dat niet dan 
kon reconciliatie door de Molukse bevolking niet plaatsvinden.29

   De oproepen van de gouverneur, de kerken en Molukkers buiten de Molukken bleken 
voorlopig tevergeefs. De kerst van 1999 zou de geschiedenis in gaan als ‘Bloody 
Christmas’.
   De Kerusuhan werd door velen gezien als een conflict dat uitgevochten werd 
langs religieuze lijnen, maar waar een heel andere wereld achter schuil ging. Dat er 
onlusten waren tussen moslims en christenen werd onderkend en dat er meer aan 
de hand was ook, maar het beeld van moslims en christenen die tegenover elkaar 
staan bleef zeer hardnekkig. Zo bleek wanneer verslag gedaan werd over gewapend 
conflict tussen de dorpen Hitu en Wakal op het eiland Ambon. Brigadier Generaal Max 
Tamaela van de op Ambon gelegerde Pattimura divisie meldde TJP terecht dat het 
hier om twee moslimdorpen ging. De berichtgeving constateerde dit, maar verdere 
informatie hoe zich dit verhield tot de Kerusuhan bleef helaas achterwege. Het geweld 
op de Molukken was een dermate eigen leven gaan leiden dat de ware aard van de 
(verschillende) conflicten in TJP buiten beschouwing bleef. In hetzelfde artikel werd 
zelfs geschreven over een oproep tot Jihad op de Molukken. De raad van Indonesische 
Ulama, MUI (Majelis Ulama Indonesia), riep op tot een Jihad, maar verklaarde dat 
een Jihad niet altijd fysiek hoefde te zijn. Het ging hier om een Jihad bin awal, steun 
bieden door middel van geld en goederen.30

   De oproep van de MUI was tekenend. Het conflict op de Molukken was op dit punt 
een jaar lang bezig en op Java begonnen verschillende groeperingen zich te roeren. 
De MUI wilde helpen door geld en goederen naar de verdeelde provincie te sturen, 
maar ook andere geluiden staken de kop op. In Semarang op Java protesteerden 
jongeren tegen de oorlog en eisten dat de regering een einde aan het moorden 
zou maken. Slaagde de regering hier niet in, dan namen ze het heft zelf in handen 
en zouden ze een heilige oorlog beginnen.31 De MUI had inmiddels in de persoon 

28 The Jakarta Post, 9 december 1999.
29 The Jakarta Post, 24 december 1999.
30 The Jakarta Post, 17 januari 2000.
31 The Jakarta Post, 18 januari 2000.

27 The Jakarta Post, 8 december 1999.
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van de voorzitter van de Molukse afdeling  Hasanussi samen met gouverneur 
Latuconsina, de bisschop van Ambon Petrus Mandagi en voorzitter van de synode 
van de Molukse protestantse kerk Sammy Titaley, opgeroepen tot het stoppen van 
de gewelddadigheden. Tevens werd het leger gevraagd streng doch rechtvaardig op 
te treden tegen hen die zich hier niets van aan trokken. Op een hoog bestuurlijk en 
religieus niveau werd er dus concreet over vrede gepraat, echter bleef het vaak bij 
mooie woorden, want het geweld bleef oplaaien.32

   Intellectuele religieuze voorlieden bleven hameren op het feit dat het geweld moest 
stoppen. Juist ook vanuit religieus oogpunt, want (religieus) geweld wordt door 
zowel de Islam, het protestantisme en het Katholicisme afgezworen, zo meenden 
zij. Azyumardi Azra, rector van de Islamitische Staatsuniversiteit in Jakarta, UIN, 
verklaarde dat de demonstraties van moslims in Indonesië spontaan waren en dat 
de Jihad waartoe werd opgeroepen een vreedzame was.33 Enkele maanden later 
zouden duizenden niet-Molukse moslims toch met name vanuit Java naar de Molukken 
afreizen om deel te nemen aan het geweld.
   Nog voor het zover was begon in Ambon-stad in de aanwezigheid van de 
gouverneur, de restauratie van de verwoeste Silokerk en de An-Nurmoskee. Het paste 
in het plan om stapsgewijs de Molukken weer op te bouwen. Er was begonnen met 
reconstructie, vervolgens moest er gewerkt worden aan reconciliatie en rehabilitatie. 
Vele vooral mooie woorden waren uitgesproken wat betreft het stoppen van het 
geweld, nu was er daadwerkelijk iets ondernomen.34 De MUI als moslimorganisatie 
had met andere religieuze partijen opgetrokken om een succesvol vredesinitiatief te 
bewerkstelligen. Die samenwerking met de protestantse kerk van Indonesië (PGI) en 
de raad van bisschoppen in Indonesië (KWI) leek vruchten af te werpen.35

   Al snel bleek dat de hoopvolle gebeurtenissen rondom de Silokerk en An-Nurmoskee 
symbolisch mooi, maar incidenteel waren. In april 2000 nog geen maand na wat het 
begin van de wederopbouw moest zijn, begonnen moslimgroeperingen in Java zich 
weer te roeren. Nog steeds was niet duidelijk waarom de Kerusuhan plaats vond en 
vooral waarom zo heftig. Vooral de regering werd dit kwalijk genomen en al helemaal 
vanwege het feit dat vice-president en de latere president Megawati Soekarnoputri 
speciaal belast was met de problematieken in de regio’s. De moslimgroeperingen 
lieten nogmaals blijken dat als het geweld niet stopte, lees geweld tegen moslims, zij 
bereid waren mee te vechten.36

   Een week later liet de relatief onbekende Jafar Umar Thalib weten dat zijn 
organisatie, de Laskar Jihad, binnen afzienbare tijd 10.000 vrijwilligers naar de 
Molukken zou sturen. Aldaar zouden zij hun moslimbroeders bijstaan in de moeilijke 
tijden die zij doormaakten. Hij wees er op dat de Laskar Jihad spirituele doelen voor 
ogen had. Dat de leden militaire training hadden gehad en de politie wapens had 
geconfisceerd deed daar weinig aan af, “media reports are merely focusing on the 

32 The Jakarta Post, 17 januari 2000.
33 The Jakarta Post, 27 januari 2000.
34 The Jakarta Post, 8 februari 2000.
35 The Jakarta Post, 28 maart 2000.
36 The Jakarta Post, 10 april 2000.
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physical and weapon training, while the main spiritual goal of the jihad has not been 
covered”37, zegt hij in TJP. President Abdurahman Wahid had volgens Thalib bovendien 
de christenen bevoordeeld. 
   Ondanks het feit dat President Wahid de Laskar Jihad tegen wilde laten houden 
landden begin mei 2000 de eerste leden van de organisatie op de Molukken. Volgens 
Tamaela waren ze ongewapend en deden ze niets wat niet toegestaan was, dus kon 
hij ze niet tegenhouden.38 De Laskar Jihad zelf verklaarde nog maar eens dat zij waren 
gekomen om de Islam te verspreiden en humanitaire hulp te bieden.39

   Molukse autoriteiten kondigden een ultimatum af dat inhield dat de Laskar Jihad 
binnen één maand de Molukken moest verlaten. De Jihadi’s wezen er op dat zij geen 
strafbare feiten hadden begaan en dat zij bovendien pas zouden vertrekken wanneer 
de moslims op de Molukken veilig waren.40

   Nog geen maand nadat de eerste leden van de Laskar Jihad op de Molukken 
arriveerden waren ze echter al betrokken bij gewelddadigheden. Volgens de Laskar 
Jihad zelf gebeurde dit uit zelfverdediging, zij zouden zijn geprovoceerd. Dit was 
voor de Nahdlatul Ulama (NU), een gematigde moslimorganisatie waar Wahid ook uit 
voortkwam een reden om de Laskar Jihad te veroordelen. Betrokken raken bij het 
geweld was juist zeer onislamitisch.41

4.2 Sociaal-bestuurlijke berichtgeving in The Jakarta Post
   Toen de onlusten begonnen was er één provincie Maluku. In juli 1999 liet de 
regering weten dat de provincie opgedeeld zou worden in een noordelijk en een 
zuidelijk deel, Maluku Utara (Noord-Molukken) en Maluku. Het idee hierachter was 
de spanningen te doen verminderen in het noordelijke deel. De Noord-Molukken zijn 
overwegend islamitisch en op dit punt was men bang dat het conflict zou overslaan 
naar het noorden. Dit zou uiteindelijk ook gebeuren, zij het dat de gewelddadigheden 
in Maluku Utara andere achtergronden hadden dan die in het zuiden.42

   Geluiden van bevooroordeelde militairen waren nu al te horen. Een organisatie uit 
Jakarta, het Moluks Islamitisch Front (FIM, Front Islam Maluku) liet in juli al weten dat 
de locale legerleiding niet neutraal was en hierom vervangen moest worden door niet-
Molukkers.43

Op 20 oktober 1999 trad (interim) president Habibie af om plaats te maken voor 
Abdurahman Wahid, ook wel Gus Dur genoemd. Habibie had weinig ondernomen om 
het geweld op de Molukken te stoppen en dus werd Wahid daags na zijn aantreden 
gevraagd iets aan de situatie te doen.
Religieuze leiders bleken niet in staat de problemen het hoofd te bieden, ingrijpen van 
de president zelf was dus vereist.44 

   Zo vond ook de DPR een maand later. De nieuwe president was te veel bezig met 
de separatistische rebellen in Aceh en liet de Molukken links liggen. Vice-president 

37 The Jakarta Post, 17 april 2000.
38 The Jakarta Post, 9 mei 2000.
39 The Jakarta Post, 10 mei 2000.
40 The Jakarta Post, 25 mei 2000.

41 The Jakarta Post, 27 mei 2000.
42 The Jakarta Post, 1 juli 1999.
43 The Jakarta Post, 7 september 1999.
44 The Jakarta Post, 23 oktober 1999.
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Megawati Soekarnoputri was zelfs speciaal belast met problemen in gewelddadige 
regio’s. Om er voor te zorgen dat de Molukken geen tweede Aceh zou worden moest 
er actie ondernomen worden. De regering diende zijn verantwoordelijkheden te 
nemen, maar kon of wilde dit niet.45

   Hulp vanuit de regering kwam traag op gang, met name vluchtelingenhulp; het 
rechtssysteem werkte bovendien ondermaats. Verschillende humanitaire organisaties 
hadden om de komst van de Verenigde Naties (VN) gevraagd, omdat de regering 
faalde voor zijn burgers te zorgen. De VN moesten een onderzoek instellen naar de 
gewelddadigheden en misdaden in de provincie. Locale leiders lieten weten zich niet 
serieus genomen te voelen.46 De gouverneur van de Molukken riep wel op tot vrede, 
maar de centrale regering moest iets doen. Duidelijk werd in dit stadium dus al dat de 
regering te zwak was om de problemen op te kunnen lossen.47 
   In december 1999 arriveerden de president en de vice-president in Maluku. Bij 
monde van de president zelf werd nog eens duidelijk gemaakt hoe de nationale 
regering zich verhield tot de onlusten die nu al bijna een jaar bezig waren. Wahid, 
“It is not good if you expect everything from the central government, it is only the 
Maluku people who are able to solve this problem. We, the central government, can 
manage only to support and encourage you.”48

Megawati riep nog eens op tot vrede, maar concrete stappen werden niet toegezegd 
of genomen. “Our visit here is to listen and not just to preach”, zegt Wahid.49

    Maar op 17 januari 2000 liet Gus Dur weten dat de regering nu een centrale rol 
zou gaan spelen in het stoppen van het geweld. Megawati zou een nieuw bezoek 
aan de Molukken brengen om concrete stappen te ondernemen. Wahid zei dat er 
krachten in het spel waren die de veiligheid en vrede in het land wilden ondermijnen, 
de Molukkers zelf zijn slachtoffer. Het beleid werd dus rigoureus omgegooid en ook de 
argumentatie draaide 180 graden.50 Een dag nadat Wahid met zijn uitspraken kwam, 
maakte een verzoeningsteam een lijst met namen van mensen bekend die ervan 
verdacht werden provocateurs te zijn. Niet de minsten, de Sultan van het Noord-
Molukse Ternate, de voormalige burgemeester van Ambon en legerleider Wiranto 
stonden op de lijst. Hierover meer vanuit politiek-militair perspectief.51

   Megawati arriveerde eind januari 2000 op de Molukken, saillant is dat Wiranto hier 
ook bij aanwezig was.52 De woorden die door Wahid hiervoor waren uitgesproken 
bleven echter nog bij woorden. Op de Molukken aangekomen riep Megawati wederom 
op tot vrede en het stoppen van geweld, maar daar bleef het dan ook bij. Haar idee 
was om weloverwogen te werk te gaan, maar de mensen zelf wilden beleid zien.53 Ook 
vanuit intellectuele hoek werd gemaand stappen te ondernemen. Volgens Achmad 
Sumargono, lid van het DPR, was de regering-Wahid niet serieus geweest in het 
oplossen van de problemen.54

   Ondertussen lieten de VN weten Indonesië bij te willen staan de onlusten te helpen 

45 The Jakarta Post, 17 november 1999.
46 The Jakarta Post, 8 december 1999.
47 The Jakarta Post, 9 december 1999.
48 The Jakarta Post, 13 december 1999.
49 Ibidem.

50 The Jakarta Post, 17 januari 2000.
51 The Jakarta Post, 18 januari 2000.
52 The Jakarta Post, 25 januari 2000.
53 The Jakarta Post, 26 januari 2000.
54 The Jakarta Post, 27 januari 2000.
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stoppen. Een VN-delegatie bezocht Ambon om de situatie te aanschouwen, hulp kon 
echter alleen op gang komen wanneer de veiligheid gewaarborgd zou zijn. Het aanbod 
van de internationale gemeenschap en de roep van locale en religieuze leiders aan het 
adres van de regering dat de tijd van praten voorbij was, liet zien dat de regering niet 
in staat was een oplossing te bieden of daar in ieder geval aan te werken.55

   Megawati liet weten dat ze vooral achter de schermen actief was geweest en 
wees dergelijke beschuldigingen van de hand. Feit was wel dat ruim een jaar na het 
uitbreken van het geweld er nog geen bevredigende verklaring was waarom en hoe 
het als religieus tolerant bekend staande gebied toch zo in vuur en vlam gezet was.56

   Terwijl Megawati achter de schermen bezig was landden de eerste Laskar Jihad 
strijders op Ambon. De regering wilde dat de organisatie weer zou vertrekken, omdat 
het de fragiele situatie op de Molukken alleen maar kon aantasten. Minister van 
Binnenlandse Zaken Surjadi Soedirdja verklaarde dat, “the government has done 
everything to prevent them from entering the area of conflict, through containment 
by the police and the military as well as through surveillance by the communication 
ministry.”57 Ook Wahid zei dat de leden niet naar de Molukken mochten komen, al 
bleek later dat ze wel konden komen zolang ze ongewapend waren.
   Gouverneur Latuconsina was niet blij met de komst van de Laskar Jihad, maar 
ook verbaasd dat ze er waren,  “As a Muslim and a chief of the administration, I am 
really disappointed with and concerned about the way they entered Maluku, despite 
an order from the President to deny them entry. They should have been banned 
from embarking for this province.”58 Latuconsina, gesteund door commandant van de 
Pattimura-divisie Tamaela, wilde de organisatie binnen een maand van de Molukken 
verwijderen, tot die tijd zouden er geen passagierschepen meer binnen komen. Het 
was wel de bedoeling dat de verwijdering van de Laskar Jihad op een rustige manier 
zou verlopen.
   Vrij snel na aankomst van de Jihadi’s, die eind mei 2000 ongeveer 2200 leden 
op de Molukken telden, brak er weer geweld uit. Christelijke leiders, katholiek en 
protestants, gesteund door de islamitische NU, beschuldigden de locale autoriteiten en 
het leger van halfslachtig beleid. Zij hadden de Kerusuhan niet weten te stoppen en 
sinds de komst van de Laskar Jihad was het geweld weer opgelaaid.59

4.3 Politiek-militaire berichtgeving in The Jakarta Post
   Een paar maanden nadat de onlusten begonnen werd duidelijk dat de rol van het 
leger op zijn minst dubieus te noemen was. Op 6 juli 1999 werd een militair opgepakt 
voor het aanstichten van geweld. Later bericht TJP dat er soldaten waren opgepakt 
wegens het schieten op mensen die opgesloten zaten in een kerk. Het leger zelf liet 
wel meteen weten dat er ook op soldaten zelf geschoten werd.60 

55 The Jakarta Post, 28 januari 2000.
56 The Jakarta Post, 30 maart 2000.
57 The Jakarta Post, 10 mei 2000.
58 The Jakarta Post, 12 mei 2000.
59 The Jakarta Post, 27 mei 2000.
60 The Jakarta Post, 20 augustus 1999.
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   Tevens schitterde het leger nog wel eens door afwezigheid. Met in het achterhoofd 
de door het leger gesteunde slachtpartij in Oost-Timor kon het leger op weinig 
vertrouwen van de bevolking rekenen, dat het leger niet als neutraal beschouwde. 
Hun slechte reputatie in ogenschouw nemende durfden soldaten niet te handelen 
uit angst dat ze er voor gestraft zouden worden. In dezelfde maand waren dan 
ook al geluiden te horen van zowel moslim als christelijke zijde, dat de legerleiding 
bevooroordeeld was en dus vervangen moest worden.61

   Een reconciliatieteam eiste dan ook in november dat de rol van het leger onderzocht 
diende te worden en dat legerofficieren die verdacht werden van opruiing berecht 
moesten worden.62 Legerleider Widodo die in december een bezoek aan de Molukken 
bracht onderkende de problemen. Hij beloofde neutraliteit van zijn troepen en riep 
op tot een dialoog tussen de strijdende partijen. Concrete stappen bleven echter 
achterwege. Humanitaire organisaties op de Molukken wuifden de mooie woorden van 
Widodo van de hand. Het leger was niet in staat gebleken het geweld in te perken, 
bovendien waren de aanwezige troepen niet neutraal. De organisaties pleitte dan 
ook voor de komst van nieuwe neutrale troepen en meer autoriteit voor de politie. 
Daarbij zouden de VN een onderzoek in moeten stellen. Het moge duidelijk zijn dat 
het leger, dat al op weinig krediet van de bevolking kon rekenen, naast onkunde 
ook partijdigheid werd verweten. Niet alleen door de bevolking, zowel christenen als 
moslims, maar nu ook door humanitaire organisaties.63

   Het Indonesische leger lag dus onder vuur. Het was partijdig, greep niet in en 
gooide bovendien nog eens olie op het vuur. Onder de bevolking op de Molukken, 
maar ook daarbuiten heerste er een sterk vermoeden dat het leger, of in ieder geval 
delen van het leger een zeer dubieuze rol speelde bij het conflict.64 Op 18 januari 
2000 maakte een reconciliatieteam een lijst met namen bekend die verantwoordelijk 
gehouden konden worden voor het aanwakkeren van het geweld. De Noord-Molukse 
socioloog en lid van het reconciliatie team Tamrin Tomagola meldde dat deze 
provocateurs bovendien banden zouden hebben met het oude regime van Suharto. De 
voormalige president en consorten zouden grote geldsommen ter beschikking hebben 
gesteld om de provocateurs te financieren. Oud legerleider en op dat moment minister 
van veiligheid Wiranto zou de spil achter de Kerusuhan zijn. Tomagola noemde geen 
bron voor zijn aantijgingen al zou het om de ‘tweede man’ van de Molukken gaan.65 
Enkele dagen later werd hij echter geacht ten minste twee namen die op de lijst 
stonden te schrappen. Wel werd er een nationaal fact-finding team ingesteld om te 
achterhalen wie het meesterbrein achter de onlusten was. Vanuit de regering werd 
min of meer aangenomen dat er een politieke samenzwering gaande was.66

   Ondertussen gingen de onlusten door en bleven er berichten uitkomen waarin de 
betrokkenheid van legeronderdelen en individuele soldaten bekend gemaakt werden. 

61 The Jakarta Post, 7 september 1999.
62 The Jakarta Post, 20 november 1999.
63 The Jakartra Post, 8 december 1999.
64 The Jakarta Post, 24 december 1999.
65 The Jakarta Post, 18 januari 2000.
66 The Jakarta Post, 22 januari 2000.
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De elitetroepen van het Indonesische leger KOPASSUS (Komando Pasukan Khusus) 
werd zelfs genoemd. Tamaela liet weten dat het leger de opdracht had om gericht 
te schieten. Volgens Tamaela moest het leger laten zien wie de baas was en dienden 
ophitsers van de onlusten hard aangepakt te worden.67 
   Eveneens hield het leger zoekacties om wapens te confisceren. Samen met de 
nationale mensenrechtencommissie (Komnas Ham) ging het leger de misstanden en 
gewelddadigheden in de provincie onderzoeken. Het initiatief werd positief ontvangen, 
maar religieuze leiders wezen er met klem op dat het leger streng doch rechtvaardig 
op moest treden.68

   De stappen die Tamaela maakte om toch ook zijn eigen troepen gedisciplineerd te 
houden waren positief te noemen. Hij gaf toe dat er officieren betrokken waren bij 
het conflict, maar de vraag hoe dat kon gebeuren en waarom dat niet tegengehouden 
werd deed hij af door te zeggen dat er sprake was van zwakte. Dat onderdelen van 
het Indonesische leger bij het conflict betrokken waren en dat er mysterieuze krachten 
actief waren werd ook door Tamaela onderschreven. Het verband daartussen legde hij 
echter niet.69

   In februari 2000 kwam de eerder genoemde Tomagola met een heuse 
samenzweringstheorie. Het was een uitwerking van zijn eerdere beschuldigingen 
aan de bestuurlijke en militaire top die aan de Orba waren gelieerd. Met name het 
leger moest het ontgelden. Volgens de socioloog had het leger, althans onderdelen 
daarvan, baat bij onrustige regio’s om zo de belangrijke rol van het leger te kunnen 
onderschrijven. Het was een tegenzet van de strijdkrachten die aan politieke invloed 
moesten inleveren door de reformasi beweging. Kon het leger laten zien dat het nodig 
was, dan kon het die invloed weer terugwinnen. Daarbij leende een onrustige regio 
zich er voor de aandacht van andere problemen af te leiden. Zo moest voormalig chef 
staf van het TNI  Wiranto zich verantwoorden voor mensenrechtenschendingen in 
Oost-Timor. Tomagola, “It’s suspicious that when Wiranto was summoned [voor zijn 
rol in de moordpartij in Oost-Timor] on Dec. 24, unrest erupted on Dec. 26 in three 
different areas of Ambon, Ternate and Halmahera all at once.”70 
   Het leger zou dus enerzijds het opheffen van de dwifunsi willen blokkeren en 
tevens zelf buiten schot proberen te blijven. De politieke rol van de TNI bracht tevens 
economische voordelen met zich mee. Het leger kon een uitgebreid zakenimperium 
opbouwen tijdens Suharto en was niet van plan deze zomaar van de hand te doen. 
De politieke situatie van Indonesië rond de komst van het nieuwe millennium had 
het leger in het nauw gedreven, wat ze niet zonder meer liet gebeuren. “In the wake 
of the reform era, the Army was put under pressure to pull out of its non-military 
practices, including business and politics”, zegt Tomagola en verder, “Every time 
Soeharto and the Army are troubled, riots erupt. There is an obvious correlation 
between the two things.”71 Achter de religieuze oorlog op de Molukken ging dus 

67 The Jakarta Post, 28 januari 2000.
68 The Jakarta Post, 29 januari 2000.
69 The Jakarta Post, 26 februari 2000.
70 The Jakarta Post, 8 februari 2000.
71 The Jakarta Post, 8 februari 2000.
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volgens hem een machtsspel schuil waarbij de oude oligarchie met zijn militaire tak 
zichzelf beschermde en tegelijk invloed probeerde te herwinnen. 
   Met een mogelijke nationale samenzwering actief, het moeizame aanpakken van 
de geweldplegers in de straten van Ambon en de berichten van collaborerende 
soldaten verscheen in mei 2000 de Laskar Jihad ten tonele. Ondanks het feit dat zowel 
president Wahid als gouverneur Latuconsina de strijders niet aan land wilden laten 
gaan gebeurde dat toch. Volgens Tamaela waren ze ongewapend en pleegden ze nog 
geen misdrijven, dus was er geen reden ze tegen te houden. 72  De op de Molukken 
aanwezige troepen hielden de Laskar Jihad echter wel scherp in de gaten. De Laskar 
Jihad zelf zei in vrede te komen en humanitaire en spirituele hulp te willen bieden, 
maar bekend was ook dat zij militaire trainingen op Java hadden ondergaan.73

   Het militaire bestel in Indonesië en op de Molukken was niet bij machten de strijders 
te stoppen. Binnen enkele weken waren Laskar Jihad strijders al betrokken bij de 
onlusten. Gezien de beschuldigingen van het reconciliatie team van Tomagola aan 
de oude machthebbers was het niet verwonderlijk dat er beschuldigingen waren dat 
de Laskar Jihad gesponsord was door de Suharto-kliek. Ook de NU laat weten dat de 
Laskar Jihad wel ergens geld vandaan heeft moeten krijgen. Zelf zegt de organisatie 
dat de financiering door de moslimgemeenschap gedaan was.74

   Naast de strijdende religieuze kampen en het vermeende incapabele leger waren er 
nu dus ook niet-Molukse fundamentalistische moslimmilities actief op de Molukken. 
De broze en relatieve rustige periode die de Molukken doormaakten werd hierdoor 
verstoord. Daarbij waren de moslims en christenen redelijk aan elkaar gewaagd 
geweest, maar met de komst van de fanatieke Laskar Jihad kwam de moslimzijde in 
het voordeel.75 

4.4 Sociaal-economische berichtgeving in The Jakarta Post
   De berichtgeving in de TJP richtte zich voornamelijk op bovenstaande drie 
perspectieven. Een sociaal-economisch beeld van de problematiek ontbrak 
grotendeels.
   Wat wel naar voren kwam was de slechte opvang van vluchtelingen. Veel mensen 
waren gevlucht voor het geweld, zowel naar andere delen van de Molukken als 
naar andere delen van Indonesië. In de vluchtelingenkampen was sprake van 
grote voedseltekorten en medicijngebrek. Dit werd vooral de centrale overheid 
aangerekend.76

   Het vluchtelingenprobleem was een terugkomend fenomeen. Soms berichtte de 
TJP dat mensen teruggingen naar hun woonplaats, maar meestal liep het aantal 
vluchtelingen op. In januari 2000 maakte de regering bekend dat er zo’n 30 
miljoen rupiah ($ 4285,-) per familie nodig was om ze weer te kunnen huisvesten.77 

72 The Jakarta Post, 9 mei 2000.
73 The Jakarta Post, 12 mei 2000.
74 The Jakarta Post, 25 mei 2000.
75 The Jakarta Post, 27 mei 2000.
76 The Jakarta Post, 17 november 1999.
77 The Jakarta Post, 20 januari 2000.
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Medicijnen, voedsel en onderdak bleven een groot probleem.78

   Tamaela meldde ook dat het leger niet de middelen had om grote groepen 
vluchtelingen te kunnen transporteren. Tekort aan wagens en schepen leverden de 
problemen op voor het leger om de vluchtelingen naar veiliger oorden te brengen.79 

Tevens was het leger onderbezet wat betreft militaire aanklagers. De vermeende 
misstanden begaan door het leger konden niet worden onderzocht.80

4.5 Conclusie
   Helaas is er geen vergelijkingsmateriaal voor handen van Tempo. De twee bladen 
aan elkaar spiegelen is op dit moment dan ook niet mogelijk. Hoe verhoudt de The 
Jakarta Post zich tot de literatuur? De literatuur biedt een theoretisch kader en hoe is 
de TJP daar in te passen?
   Het cultureel-religieuze perspectief in ogenschouw nemend valt al snel op dat de 
ontwikkelingen die de Molukken hebben ondergaan in de laatste decennia amper 
naar voren kwamen in de berichtgeving van TJP. Het traditionele systeem van pela 
gandong op de Molukken werd niet genoemd. Toch is dat wel van belang. Bartels 
schrijft namelijk dat de christianisering en islamisering van de Molukken problematisch 
is, aangezien de brugfunctie van het traditionele systeem daardoor weg dreigde te 
vallen. In de berichtgeving in TJP werd niet letterlijk gesproken over deze groeiende 
rol van beide religies. Duidelijk is echter wel dat het conflict zich manifesteerde 
naar religieuze overtuiging, te meer ook daar vredesinitiatieven juist ook bewust 
vanuit de kampen van beide religies kwamen. In het dagblad waren geen historisch-
sociologische analyses te vinden.
   Religieuze leiders van christelijke en islamitische signatuur hadden zich hard 
gemaakt om de strijdende partijen te stoppen. Zij riepen op tot vrede en verzoening. 
Het waren niet alleen Molukse leiders die zich hiervoor inzetten, ook nationale 
bewegingen hebben geprobeerd vrede te bewerkstelligen.
   Religieuze groepen en organisaties hadden vanuit hun overtuiging ook de vrede 
gedwarsboomd. Uit solidariteit met mede-moslims werd door moslims elders in het 
land opgeroepen  het moorden te staken, anders zouden zij het zelf doen. Ook al was 
er een vredeswens het gaat hier om loyaliteit aan geloofsgenoten. Het moorden van 
moslims moest vooral stoppen.
De Laskar Jihad bijvoorbeeld was bereid te strijden met hun moslimbroeders als het 
geweld en het geweld tegen moslims in het bijzonder, niet zou ophouden.
   De polarisatie tussen beide geloofsgemeenschappen op de Molukken waar Bartels 
al voor had gewaarschuwd voordat het geweld losbrak werd tijdens de Kerusuhan een 
onomstotelijk feit.
   Het sociaal-bestuurlijke perspectief dat Van Klinken biedt kan op weinig bijval 
rekenen van TJP. Het dagblad berichtte zeker over het falen van bestuur en 
beleidsmakers, maar dan toch vooral op nationaal niveau. TJP bracht veelal aan het 

78 The Jakarta Post, 25 januari 2000.
79 The Jakarta Post, 26 februari 2000.
80 The Jakarta Post, 4 mei 2000.
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licht hoe de nationale overheid niet in staat en niet willend was de gewelddadigheden 
op de Molukken een halt toe te roepen. In meerdere berichten kwamen mensen 
met verschillende achtergronden aan het woord die zeiden dat de regering actie 
moest ondernemen. De eerste reactie van president Wahid kwam er op neer dat de 
Molukkers de hand in eigen boezem moesten steken. Later verklaarde Megawati dat 
ze weloverwogen en achter de schermen te werk ging. De kritiek bleef, dat concrete 
stappen uit bleven en al helemaal toen bleek dat Laskar Jihad leden ongehinderd de 
Molukken konden bereiken.
   Van Klinken’s perspectief is vooral gericht op de locale overheid. Deze locale 
bestuurlijke elite zou volgens hem een eigen politieke agenda hebben en de onlusten 
daardoor in de hand werken om deze agenda te verwezenlijken. Het enige bericht dat 
hier op in ging dateerde van 29 januari 2000, maar handelde over de bestuurlijke elite 
op de Noord-Molukken. Een benoeming van het inzetten van het patronagesysteem en 
gebruik maken van de vele werkloze jongeren door de locale politiek bleef achterwege 
in TJP.
   Gouverneur Latuconsina kwam wel aan het woord, maar daaruit bleek geen 
verborgen eigen agenda. Al zou Latuconsina volgens verschillende auteurs verklaard 
hebben, zij het niet in TJP, dat geruchten de ronde deden dat hij christenen afgezet 
zou hebben ten gunste van moslims. Deze geruchten, verspreid op pamfletten daags 
voor het uitbreken van de Kerusuhan, hadden volgens Latuconsina een grote bijdrage 
geleverd aan het uitbreken van de onlusten. 
   Tomagola had de voormalige burgemeester van Ambon wel beschuldigd van 
provocatie, maar had zijn beschuldigingen later weer ingetrokken.
   De berichtgeving van TJP op politiek-militair gebied vertoonden grote 
overeenkomsten met de publicaties van Aditjondro. Volgens Aditjondro zijn de 
oude machthebbers rondom ex-president Suharto en onderdelen van het leger 
verantwoordelijk voor de onlusten. Om hun aangetaste machtspositie weer op te 
vijzelen hadden ze een reden nodig om hun macht en vooral onmisbaarheid te laten 
gelden. Door Molukse premans uit Jakarta naar de Molukken te sturen werd het 
vuurtje aangewakkerd.
   In TJP is bij monde van Tomagola eenzelfde verhaal te horen. Zonder de premans 
te noemen beschuldigde ook hij Suharto en de mensen rondom hem er van de 
gewelddadigheden bewust te hebben geïnstigeerd. Zowel Aditjondro als Tomagola 
noemden Wiranto als grote speler in deze samenzweringstheorie. 
   Aditjondro gaat verder door het corrupte militaire netwerk te verbinden met 
fundamentalistisch islamitische elementen in Indonesië. Zover ging Tomagola niet 
en in verdere berichtgeving in TJP wordt daar alleen een enkele keer melding van 
gemaakt, maar concreet werd het niet.
   David Mearns noemde vanuit sociaal-economisch perspectief de punten 
landschaarste, komst van niet-Molukse moslimmigranten en werkloosheid. Al deze 
feiten komen in TJP niet aan de orde. Over landschaarste berichtte TJP in het geheel 
niet. De komst van migranten werd een enkele keer vermeld, maar er werd niet 
verder op in gegaan. Wel bleek dat veel vluchtelingen naar Sulawesi waren gevlucht, 
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daar waar veel migranten oorspronkelijk vandaan kwamen. Dat er een grote groep 
werkloze jongeren debet aan de onlusten had kwam ook nergens naar voren, evenzo 
als bij het sociaal-bestuurlijke perspectief van Van Klinken.
Zoals hierboven te zien is berichtte TJP weinig tot niet over de Kerusuhan met 
betrekking tot sociaal-economische verklaringen. 
   De verschillende perspectieven kwamen in de eerste fase dus niet allemaal terug 
in de berichtgeving van The Jakarta Post. Hierboven is te zien dat de berichten 
veelal gericht waren op het sociaal-bestuurlijke en politiek-militaire perspectief. Het 
cultureel-religieuze perspectief kwam wel naar voren, maar miste de ontwikkelingen 
die Bartels beschrijft, zoals de erosie van traditie en de toename in religiositeit. Het 
sociaal-economische perspectief kwam nagenoeg niet in de berichtgeving voor. In 
artikelen was weliswaar te lezen over de economische problemen van de Molukken 
en vluchtelingen in het bijzonder, maar veel dieper ging TJP er niet op in. Het dagblad 
berichtte veelal oppervlakkig over de Kerusuhan, publiceerde feiten en liet voor wat 
meer diepgang verschillende overheidsfunctionarissen en andere organisaties aan het 
woord. Een eigen analyse ontbrak.
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5. Tweede fase,
 medio 2000-12 februari 2002
   De tweede fase van de Kerusuhan begon medio 2000. Een exacte datum is er 
niet, de aanvang van de tweede fase stond gelijk met de komst van de Laskar 
Jihad naar de Molukken. De tweede fase eindigde met het tekenen van de Malino-II 
vredesovereenkomst op 12 februari 2002. Vertegenwoordigers van beide religieuze 
kampen tekenden in het plaatsje Malino op Sulawesi een vredesverdrag dat een eind 
moest maken aan ruim drie jaar geweld. Ook al waren er na het tekenen van het 
verdrag nog onlusten op de eilanden, om een goed afgebakend onderzoek te kunnen 
doen laat ik het hierbij eindigen. 
   De gewelddadigheden hadden een complexe achtergrond en velen beweerden dat 
er mysterieuze partijen met duistere bedoelingen bij betrokken waren. Feit is dat 
hoogwaardigheidsbekleders evenals religieuze voormannen, van zowel moslim als 
christelijke signatuur, het vredesakkoord getekend hebben. Beide kampen hebben 
vrede gesloten en wat eventuele derde partijen daarna hebben ondernomen is voor dit 
stuk nauwelijks te onderzoeken en wordt dus buiten beschouwing gelaten.
   Ook nu zal ik aan de hand van de verschillende perspectieven de gebeurtenissen 
chronologisch behandelen. Eerst aan de hand van de berichtgeving van TJP, dan aan 
de hand van Tempo. 
   De berichtgeving van The Jakarta Post over de tweede fase van de Kerusuhan 
is, zoals we zullen zien, in grote lijnen een voortzetting van wat TJP over de eerste 
fase heeft bericht. Sociaal-economisch gezien heeft TJP weinig nieuws gebracht. 
Ook cultureel-religieus bericht TJP over de tweede fase niet veel anders dan over 
de eerste. Er is weliswaar sprake van de traditionele Molukse culturele gebruiken 
waar Dieter Bartels over schreef, maar daar wordt verder niet op in gegaan. Sociaal-
bestuurlijk en politiek-militair is er in de berichtgeving van TJP weer veel te lezen. 
Echter, nagenoeg net zoveel als wat TJP over de eerste fase schrijft. Er is nauwelijks 
een omslag of een keerpunt te ontdekken. Wat de berichtgeving van TJP betreft is er 
veelal sprake van continuïteit.

5.1 The Jakarta Post
5.1.1 Cultureel-religieuze berichtgeving in The Jakarta Post

   Met de komst van de Laskar Jihad militie nam het geweld toe. De moslimstrijders 
waren al snel bij gevechten betrokken geraakt. De polarisatie tussen de 
geloofsgemeenschappen zette zich voort en de Molukken waren een plek geworden 
waar mensen zich vanuit religieuze overwegingen elkaar alleen maar wilden afmaken. 
Aldus een legerwoordvoerder in juni 2000.81

De regering, zowel lokaal als nationaal, wilde dat de Laskar Jihad zo spoedig mogelijk 
zou verdwijnen. De Laskar Jihad zelf vond zijn aanwezigheid echter broodnodig.

81 The Jakarta Post, 23 juni 2000.
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Naar eigen zeggen waren zij er om de onlusten te stoppen, met name omdat de 
regering blijkbaar daartoe niet in staat was.82

   Dat de regering in Jakarta niet bij machte was het geweld te stoppen was bij velen 
al langer bekend. De NU stelde voor om burgerwachten vanuit de eigen organisatie 
naar het gebied te sturen. Het voorstel kon op steun rekenen van de grote katholieke 
(KWI) en protestantse (PGI) organisaties. Het mag vanzelf spreken dat de autoriteiten 
daar niet mee in konden stemmen.83

   Ondertussen bracht de nationale mensenrechtencommissie Komnas HAM een 
verklaring uit met het advies voor internationale hulp. Kennelijk waren de regering 
en andere instanties in Indonesië niet in staat een eind aan de gewelddadigheden 
te maken. Internationale hulp zou afkomstig moeten zijn van de zuidoost-Aziatische 
samenwerkingsorganisatie ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). De ASEAN 
zou eerder door de bevolking geaccepteerd worden dan bijvoorbeeld de VN aangezien 
het een organisatie uit de regio was, waar Indonesië bovendien lid en medeoprichter 
van was. Volgens Komnas Ham zou internationale hulp een peacekeeping missie in 
moeten houden, bestaande uit burgers en politie.84

   Het voorstel werd echter in de wind geslagen door minister van buitenlandse 
zaken Alwi Shihab die zei dat een buitenlandse troepenmacht “will only ruin the 
government’s credibility and hurt the nation’s pride.”85 Humanitaire hulp was wel 
welkom, de VN hadden op dat moment net een post op Ambon geopend om 
humanitaire hulp te bieden. De christenen waren voor de komst van buitenlandse 
troepen; zij wantrouwden de TNI wegens samenwerking met moslimstrijders. De 
moslims op hun beurt wantrouwden de politie die op handen van de christenen zou 
zijn. 
   Verzoeningspogingen bleven doorgaan. Op 17 augustus 2000 werd de 
onafhankelijkheid van Indonesië gevierd. Een jaar eerder was dit wegens de onlusten 
nog uitgesteld. Een feest werd het niet. Overal waren resten van geweld zichtbaar 
en saamhorigheid onder de merahputih, de nationale vlag, was moeilijk te voelen. 
Getuige ook de vele vluchtelingen die gescheiden naar religie in kampen waren 
opgevangen.86

   De spanningen bleven bestaan en de komst van de Laskar Jihad had alleen maar 
olie op het vuur gegooid, ook voor de autoriteiten die het maar niet voor elkaar 
konden krijgen het geweld in te dammen. Politiechef Firman Gani eiste dat de 
militie zou verdwijnen en wilde de Molukkers de kans bieden hun problemen zelf 
op te lossen. 87 In 2000 vielen Kerstmis en Idul Fitri bijna op dezelfde dagen en de 
autoriteiten hadden voorlopig de handen vol aan de komende religieuze feestdagen 
die de laatste twee jaar vaak met geweld gepaard gingen. Intussen waren er ook 
meldingen binnen gekomen van gedwongen bekeringen.88

82 The Jakarta Post, 24 juni 2000.
83 Ibidem.
84 The Jakarta Post, 4 augustus 2000.
85 The Jakarta Post, 4 augustus 2000.

86 The Jakarta Post, 29 augustus 2000.
87 The Jakarta Post, 8 november 2000.
88 The Jakarta Post, 29 november 2000.
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Zowel het geweld en vredesbewegingen gingen voort. De Baku Bae beweging wilde 
met het instellen van neutrale zones de mensen weer een plek bieden waar zij bij 
elkaar konden komen. Baku Bae, dat reconciliatie betekent, bestond uit christenen 
en moslims, waaronder verschillende Molukse dorpshoofden als ook de sultan van 
Yogyakarta. Volgens een woordvoerder wilden de Molukkers zelf niets liever dan 
vrede, ze waren het geweld beu. De onlusten ontstonden doordat beide groepen tegen 
elkaar opgezet werden door de politieke elite en het leger. Pas als iedereen dat besefte 
kon er vrede komen.89

   Het werk van vredesbewegingen als Baku Bae werd niet gemakkelijk gemaakt. 
Alsof er nog niet genoeg problemen waren verscheen in december 2000 het FKM 
(Front Kedaulatan Maluku, Front voor de Soevereiniteit van Maluku) ten tonele. Het 
FKM riep de onafhankelijkheid van de Molukken uit, zoals de RMS dat in 1950 had 
gedaan. Het front beweerde niet tot een van de religieuze kampen te behoren, maar 
werd meteen gezien als een christelijke organisatie. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat moslimorganisaties als MUI en ICMI boos reageerden op de verklaring van het 
FKM die hiermee alleen maar meer geweld in de hand werkte.90 De Laskar Jihad, die 
president Wahid ervan beschuldigde op de hand van de christenen te zijn, meende dat 
de FKM de zegen van Wahid had en dat de president aan de separatistische eisen van 
het FKM toegegeven zou hebben.91 
   Ondanks de beschuldigingen van de Laskar Jihad, de opvolger van Tamaela 
legercommandant I Made Yasa, een Balinees, en ook politiechef Gani merkten op dat 
de militie nog steeds niet welkom was en dat het FKM eveneens zijn activiteiten moest 
staken. De politiechef ging verder en zei dat het wantrouwen in de samenleving, 
gevoed door deze groepen, gepaard met het temperament van de Molukkers een 
fragiele vrede tot gevolg had. Totale vrede achtte hij dan ook onmogelijk.92

De vredesinitiatieven bleven doorgang vinden. Op een synode van de GPM, in 
aanwezigheid van MUI, riepen religieuze leiders wederom op tot het staken van de 
gewelddadigheden. Religie mocht niet gebruikt worden om politieke doelen na te 
jagen. Gouverneur Latuconsina maakte gebruik van de mogelijkheid door christelijke 
leiders op te roepen het geloof niet te laten misbruiken voor politieke programma’s.93

   Een ander vredesinitiatief werd georganiseerd door de nationale NGO het Go-East 
Institute. Dit waren sociale werkgroepen en organisaties van verschillende religies die 
op de Kei-eilanden bijeen kwamen om een dialoog te starten.94 Geconcludeerd werd 
al snel dat Molukkers het conflict in de eerste plaats zelf moesten oplossen en dat 
mensen van buiten de provincie het alleen maar erger gemaakt hadden.95 De oplossing 
moest vanuit de Molukse samenleving zelf komen, zij hadden een eigen cultuur met 
eigen gewoontes en juist die konden er voor zorgen dat er vrede zou komen. Gedoeld 

89 The Jakarta Post, 9 december 2000.
90 The Jakarta Post, 10 januari 2001.
91 The Jakarta Post, 31 januari 2001.
92 The Jakarta Post, 3 maart 2001.

93 The Jakarta Post, 6 maart 2001.
94 The Jakarta Post, 10 maart 2001.
95 The Jakarta Post, 16 maart 2001.
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werd hier op het pela gandong systeem dat voorheen voor religieuze tolerantie 
zorgde.96 
   De reconciliatiebesprekingen op de Kei-eilanden hadden voor het eerst echt een 
duidelijk signaal richting de traditionele Molukse cultuur afgegeven. Een conclusie 
van de dialoog was dan ook dat men de traditionele waarden was vergeten en dat in 
samenwerking met externe factoren het geweld kon uitbarsten. Uit de besprekingen 
georganiseerd door het Go-East Institute, maar velen daarvoor ook, is gebleken dat 
de mensen moe waren van het geweld. De bindende factor moest vooral de Molukse 
bevolking en hun cultuur zijn.97 

   De Molukken maakten op dat moment een relatief kalme periode door. Ondanks 
de positieve geluiden vanuit de Kei-eilanden, rezen er echter weer spanningen. 
Een vooraanstaande christelijke leider, Agus Wattimena werd op 20 maart 2001 
doodgeschoten en de Laskar Jihad begon gevechtstrainingen op de radio uit te 
zenden.98 Daarbij deden geruchten de ronde dat op 25 april de RMS-vlag gehesen 
zou worden. Op die datum was het precies 51 jaar geleden dat de RMS werd 
geproclameerd. Mensen waren vooral bang dat de Laskar Jihad en RMS-aanhangers 
opnieuw een oorlog zouden beginnen. FKM-voorman Alex Manuputty wees er op 
dat hij door diplomatie en lobby voor een soevereine Molukse staat zou vechten, 
fysiek geweld noemde hij niet. Toch was de FKM, die al snel door anderen met de 
RMS gelijkgeschakeld werd, door Latuconsina verboden. De gouverneur vond de 
organisatie net als de Laskar Jihad provocerend.99 Op 25 april werd de RMS-vlag toch 
gehesen, zij het voor maar tien minuten, waarbij de proclamatie tekst van 1950 
voorgelezen werd en het Molukse volkslied werd gezongen.100

   In juni 2001 kwamen duizenden moslims in Ambon-stad bij elkaar om te spreken 
over een gemeenschappelijke islamitische visie op het conflict. Op de conferentie 
waren veel niet-Molukse moslims aanwezig. Een Molukse moslimorganisatie vroeg 
Latuconsina de conferentie te verbieden, omdat dit weer een externe factor was die 
het conflict zou kunnen oplaaien.101

   De onlusten op de Molukken waren wel getemperd. Ook al waren er nog steeds 
bewegingen gaande die het conflict moedwillig of niet deden oplaaien, de meerderheid 
van de Molukkers zelf snakte naar vrede. Sporadisch kwam het nog wel tot 
gewelddadigheden, maar de basis voor vrede was gelegd. Bij de Molukkers zelf.
   Op 12 februari 2002, ruim een half jaar na de grote moslimconferentie werd door 
afgevaardigden van de religieuze kampen het Malino-II vredesverdrag getekend. De 
afgevaardigden hadden al enkele weken onderhandelingen gevoerd.102 De gespannen 
situatie die de laatste maanden bestond had nooit echt tot een open oorlog geleid 
zoals daarvoor. Geweld vond zeker wel plaats, maar de wens voor vrede van zo velen 
had toch de overhand.103

96 The Jakarta Post, 17 maart 2001.
97 The Jakarta Post, 20 maart 2001.
98 The Jakarta Post, 22 maart 2001.
99 The Jakarta Post, 17 april 2001.

100 The Jakarta Post, 26 april 2001.
101 The Jakarta Post, 18 juni 2001.
102 The Jakarta Post, 26 januari 2002.
103 The Jakarta Post, 12 februari 2002.
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5.1.2 Sociaal-bestuurlijke berichtgeving in The Jakarta Post 
   Gedurende de eerste fase van het conflict schitterde de regering in Jakarta vooral 
door afwezigheid. Er werd nauwelijks actie ondernomen, alleen werd er opgeroepen 
het geweld te staken. Al in juni 2000, in het begin van de tweede fase, kwam daar 
verandering in. De komst van de Laskar Jihad had de regering in verlegenheid 
gebracht en liet bovendien een toename in het geweld zien. Daarbij lieten de 
Verenigde Staten (VS) weten dat zij de regering met klem verzocht iets te doen aan 
de onlusten. Temeer, daar het leger niet in staat was de situatie de baas te worden.104

   Om te beginnen liet president Wahid de provincie isoleren. Niemand mocht meer 
het gebied in, omdat buitenstaanders het vuur alleen maar aanwakkerden. De NU en 
MUI schaarden zich achter de president.105 Daags na dit besluit werd bekend dat de 
noodtoestand werd uitgeroepen. In dit geval de civiele noodtoestand waar de macht 
bij het locale bestuur sterk toeneemt, in tegenstelling tot de militaire noodtoestand 
waar het leger deze macht krijgt.106 De autoriteit van gouverneur Latuconsina werd 
hiermee danig uitgebreid. Belangrijke gevolgen van de civiele noodtoestand waren het 
instellen van een avondklok, samenscholingsverbod en verplicht wapens inleveren. 
Bijkomend was de komst van de nieuwe bevelhebber van de Pattimura divisie, de 
Balinees I Made Yasa. De opvolger van Tamaela was een hindoe en om die reden 
dacht men het leger een meer onpartijdig gezicht te geven.107

   Meteen na de bekendmaking van de civiele noodtoestand was er al kritiek op. Het 
besluit werd onder andere door socioloog Tomagola als halfslachtig gezien en hij 
pleitte dan ook voor een militaire noodtoestand. Deze kritiek werd weerlegd met het 
idee dat het leger te veel bij het conflict betrokken was en daarom niet te veel invloed 
mocht krijgen. Dat het regionale bestuur er ook van beschuldigd werd gekleurd te zijn 
werd niet vermeld.108

   Het uitroepen van de noodtoestand werd in een opiniërend artikel in TJP vooral 
gezien als een laatste redmiddel van de regering die onder nationale en internationale 
druk iets moest ondernemen. Wahid echter had al eens verklaard dat de bron van het 
probleem bij politieke en militaire figuren in Jakarta gezocht moest worden. De civiele 
noodtoestand had volgens TJP dus weinig zin.109

   De kritiek werd deels gepareerd door minister van defensie Juwono Sudarsono. De 
civiele noodtoestand was geschikt om mensenrechtenschendingen tegen te gaan. Het 
volk hield bovendien niet van dergelijke maatregelen, dus een militaire noodtoestand 
zou wellicht een stap te ver gaan. De reactie van de regering op de onlusten mocht 
dan laat zijn, nu gebeurde er tenminste wat.110

   Zoals we al zagen kwam de nationale mensenrechtencommissie Komnas HAM in 
augustus 2000 met de aanbeveling dat internationale samenwerking vereist was om 
de onlusten te bestrijden. De belangrijkste conclusie van Komnas Ham was dat de 
staat Indonesië faalde zijn burgers te beschermen. De commissie vroeg in wezen de 

104 The Jakarta Post, 23 juni 2000.
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108 The Jakarta Post, 28 juni 2000.
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internationale gemeenschap te reageren op het geweld, omdat door passiviteit het 
conflict alleen maar kon escaleren. “Because the government has been unable to end 
the conflict, there is concern that the international community will force intervention 
which will only widen [the] conflict. Because of that it is time the government 
consider[s] international cooperation,” aldus Komnas HAM.111

   Het moge duidelijk zijn dat de regering in Jakarta hier geen heil in zag, maar ook 
gouverneur Latuconsina sloeg de aanbevelingen in de wind. Internationale troepen 
waren niet gewenst en ook niet nodig. De situatie op de Molukken was aan de 
beterende hand en internationale humanitaire hulp was wel welkom, maar wat de 
situatie vooral vroeg was tijd. Over enkele maanden zouden de locale autoriteiten de 
problemen meester zijn.112 
   Tijdens een bezoek aan Nederland liet de Indonesische minister van buitenlandse 
zaken Alwi Shihab weten dat buitenlandse diplomaten welkom waren om de 
situatie te bekijken, maar van een officiële internationale delegatie mocht niet 
worden gesproken. Verschillende Nederlandse parlementariërs hadden laten weten 
voorstanders te zijn van een onafhankelijke internationale missie naar de Molukken en 
de zaak aanhangig te willen maken bij de VN.113 Shihab waarschuwde echter dat dit de 
bilaterale relatie tussen beide landen kon schaden en vond dus dat de Nederlanders 
het conflict niet moesten internationaliseren.114

   Van eigen bodem bleef de kritiek ook komen. Socioloog Lambang Trijono van de 
Gadja Mada universiteit in Yogyakarta, bekritiseerde het leger omdat het de onlusten 
niet kon stoppen. Er was tweedracht onder de troepen; een deel nam actief deel aan 
de onlusten. Tegelijkertijd zei ook hij dat er militaire kopstukken verantwoordelijk 
gehouden konden worden voor de ellende. Leden van de militaire top zouden de 
Laskar Jihad steunen; de komst van de militie was dan ook een politieke onderneming 
geweest. De Indonesische regering moest harder werken om de Kerusuhan te stoppen 
en hiervoor al zijn politieke machtsmiddelen aanwenden.115

   Op locaal niveau bleef de politiek ook maar weinig succes halen. De civiele 
noodtoestand leek niet het wondermiddel om de problemen aan te pakken. 
Gouverneur Latuconsina liet weten dat er hiaten in de noodtoestand waren.116 Een 
provinciale bestuurder, Etty Sahuburua, ging verder en zei dat de civiele noodtoestand 
niet alleen faalde, maar de problemen ook alleen maar erger had gemaakt. Het 
nationale en locale bestuur had te weinig druk uitgeoefend om de gewelddadigheden 
te stoppen. Verder hadden delen van het leger en de politie zich onwillig getoond iets 
te ondernemen.117

   De regering weerlegde deze kritiek die inmiddels meerdere malen en door diverse 
personen en organisaties was geuit. Zij verklaarde dat de civiele noodtoestand niet 
opgeheven zou worden. Volgens Latuconsina was repressie nodig om het geweld 
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te beëindigen.118 Daarbij had de gouverneur al eens laten weten dat veel rechters 
en openbare aanklagers het geweld ontvlucht waren, zodat het rechtssysteem 
niet optimaal functioneerde. Door rechtszittingen op zee te gaan houden hoopte 
Latuconsina dit probleem deels op te lossen.119

   De nationale regering had tot nog toe volgens vele kritieken geschitterd door 
afwezigheid. Eind oktober liet de regering zichtbaar zien actie te ondernemen. Een 
delegatie van kabinetsministers onder leiding van veiligheidsminister Susilo Bambang 
Yudhoyono bracht een bezoek aan de Molukken. Het doel van het bezoek was de orde 
te herstellen en het proces van rehabilitatie te bespoedigen.120 Yudhoyono, ook wel 
SBY genoemd, stelde tijdens het bezoek een drie-stappenplan voor om een einde 
aan de onlusten te maken. Door law enforcement, rehabilitatie en verzoening moest 
het probleem aangepakt worden. De drie stappen waren vooral ondersteunend. Om 
de wet te kunnen handhaven zou Jakarta rechters, aanklagers en veiligheidstroepen 
sturen. Wat rehabilitatie betreft zou SBY zich hard maken voor het steunen van 
educatieve, publieke en gezondheidsprojecten. Om de verzoening te bevorderen 
werden de inspanningen gericht op het verbeteren van de sociale interactie tussen 
de strijdende partijen.121 De kritiek die er op de regering was dat zij niets deed om de 
gevechten te stoppen deed Yudhoyono hier echter niet mee van de hand. Hij wees op 
de troepenmacht die op de Molukken waren neergestreken als teken dat Jakarta wel 
degelijk actie ondernam. Van alle troepen die naar onrustige regio’s waren gestuurd, 
waren er 65% naar de Molukken gegaan. Over de vermeende discutabele rol van de 
strijdkrachten liet de minister niets los.122

   Het werd de autoriteiten niet makkelijker gemaakt toen in december 2000 het 
FKM openlijk separatistische sentimenten uitte. Van moslimzijde werd er afkeurend 
gereageerd, omdat dit het geweld alleen maar in de hand kon werken. Ook werd 
het veroordeeld aangezien de FKM geassocieerd werd met het christendom en dus 
met een onafhankelijke christelijke Molukse staat.123 Verschillende Molukse leiders 
hadden zich tegen de separatistische aspiraties van onder andere het FKM verklaard, 
maar lieten wel weten dat het volk de terreur simpelweg beu was en dat het aan de 
nationale regering was hier iets aan te doen.124

   Op de groots opgezette dialoog georganiseerd door het Go-East instituut op de 
Kei-eilanden werd dit nog eens kenbaar gemaakt. De bevolking van de Molukken 
wilde niets liever dan vrede, maar provocateurs bleven actief. De regering zou deze 
activiteiten tegen moeten gaan, maar dat gebeurde niet.125

   Gouverneur Latuconsina stipte de passiviteit van Jakarta nog eens aan. De regering 
moest door adequaat beleid en hulp er voor zorgen dat het geweld ophield.
De regering deed te weinig, ook de beloofde rechters ware nog niet gearriveerd.126

   Op 23 juli 2001 trad Megawati Soekarnoputri aan als nieuwe president van 
Indonesië. Nu werd op haar de hoop gevestigd het geweld te stoppen.

118 The Jakarta Post, 13 oktober 2000.
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Als vice-president onder Wahid was zij al belast geweest met de onrustige regio’s van 
Indonesië. Latuconsina verzocht het nieuwe kabinet dan ook spoedig een einde aan de 
Kerusuhan te maken.127 Vice-president Hamzah Haz zegde steun toe aan initiatieven 
om met behulp van lokale NGO’s en de lokale regering een oplossing te bedenken.128

   De nieuwe regering werd meteen onder druk gezet iets aan het geweld te doen. 
De MUI verklaarde dat de regering zich actief moest opstellen en moest bemiddelen 
tussen de strijdende partijen. De eerder genoemde Lambang Trijono zei dat er tot nog 
toe geen vooruitgang was geboekt na ruim twee jaar oorlog.129

   Rechters van het Baku Bae team lieten weten dat de TNI de problemen alleen maar 
erger had gemaakt. De Molukken maakten een relatief kalme periode door, maar de 
aanwezigheid van het leger gaf alleen maar aanleiding tot geweld. Megawati werd 
dan ook gevraagd het leger terug te trekken.130 Tevens vroegen NGO’s de president 
de civiele noodtoestand op te heffen. Deze werkte niet en was volgens hen in den 
beginne bedoeld om de aanwezigheid van het leger te rechtvaardigen. Het leger dat 
het conflict alleen maar had aangewakkerd.
   Volgens een lokale NGO was de aanwezigheid van het FKM enkel voortgekomen uit 
het feit dat de overheid niets gedaan had. Het leger had het FKM gebruikt om zijn 
aanwezigheid te rechtvaardigen, terwijl het FKM geen gevaar was.131 FKM-voorman 
Manuputty had eerder al laten weten door middel van diplomatie zijn doelen te willen 
bereiken.132

   De nieuwe regering ondernam dan ook actie. Een kabinetsdelegatie onder leiding 
van Yudhoyono hield meerdere besprekingen met vertegenwoordigers van de 
strijdende partijen. Na eindeloze kritiek op de centrale regering voor zijn passiviteit 
was er ineens succes. Door bemiddeling en vooral actief handelen door de regering 
werden er op 11 en 12 februari succesvolle vredesonderhandelingen gehouden. 
Uiteindelijk tekenden in totaal 70 afgevaardigden van de strijdende partijen het 
Malino-II vredesakkoord.133

5.1.3 Politiek-militaire berichtgeving in The Jakarta Post
   De komst van de Laskar Jihad medio 2000 zorgde al vrij snel voor het oplaaien 
van het geweld. Het feit dat de militie zich in de strijd mengde bezorgde het leger 
en de politie extra moeilijkheden. De veiligheidstroepen waren in de eerste fase van 
het conflict al niet in staat geweest de gewelddadigheden een halt toe te roepen. Het 
leger had al meerdere malen laten weten onderbezet te zijn en nu met de fanatieke 
moslimstrijders was het conflict nog moeilijker te controleren. Daarbij had het leger 
ontdekt dat buitenlandse groepen zoals moslimseparatisten op de Filippijnen, de 
strijdende partijen van wapens voorzagen.134

   Wapens kwamen niet alleen van buiten. Op 22 juni werd het hoofdkwartier van de 
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politie overvallen en het munitiedepot geplunderd. De plunderaars waren nu goed 
uitgerust met wapens die juist bedoeld waren deze mensen tegen te houden.
MUI riep intussen het leger en de politie nog eens op dergelijke aanvallen te 
voorkomen en steunde president Wahid die herhaaldelijk buitenstaanders, lees de 
Laskar Jihad, waarschuwde niet naar de provincie af te reizen. Gus Dur merkte op dat 
mensen uit Jakarta financiële steun boden aan de strijdende partijen. Deze figuren 
zouden baat hebben bij de status quo wegens verlies van vroegere privileges. De 
president verwees hier duidelijk naar de vroegere machthebbers en zei zelfs over een 
lijst met namen te beschikken.135

   Minister van defensie Sudarsono viel zijn president bij. Bepaalde elementen van het 
oude regime zouden de bankiers van het conflict zijn en daarom moest het probleem 
bij de bron in Jakarta opgelost worden.136

   Eind juni 2000 werd de civiele noodtoestand ingevoerd. Een jaar eerder was in Oost-
Timor de militaire noodtoestand ingevoerd met als verschil dat de hoogste regionale 
autoriteit in Oost-Timor het leger was. Op de Molukken was dat de gouverneur 
Latuconsina geworden, een bestuurlijke functionaris dus.137 Juist die beslissing had 
voor controverse gezorgd. Civiele noodtoestand was een minder heftige maatregel 
dan de militaire noodtoestand. Werd het conflict niet serieus genomen? Het leger 
had inmiddels een slechte reputatie gekregen wat betreft hun aanwezigheid op de 
Molukken, maar ook daarvoor in Oost-Timor. Het is in die zin begrijpelijk dat het leger 
niet de hoogste autoriteit had gekregen.
   Socioloog Tamrin Tomagola pleitte voor de militaire noodtoestand, zij het met 
enkele aanpassingen. Wat hem betreft had juist het civiele bestuur, gouverneur Saleh 
Latuconsina, zich onkundig getoond en of zij in staat was de situatie te controleren 
betwijfelde hij. De civiele noodtoestand invoeren was een halfslachtige maatregel. 
Wel stelt hij dat verse troepen naar de eilanden gestuurd moesten worden, aangezien 
de soldaten die er op dat moment gelegerd waren bevooroordeeld waren.138 In een 
opiniërend artikel meldde TJP dat zowel het civiele bestuur als het leger te veel 
betrokken waren bij de onlusten, beide zouden dus niet geschikt (kunnen) zijn als 
hoogste autoriteit.139 Het ingrijpen van de regering in Jakarta, dat lang op zich had 
laten wachten, was dus niet zonder kritiek.
   Nationale mensenrechtencommissie Komnas HAM presenteerde een maand later het 
rapport met daarin de aanbeveling dat internationale samenwerking noodzakelijk was. 
Enerzijds, omdat de regering niet bij machte was het conflict te beëindigen, waardoor 
de internationale gemeenschap militair ingrijpen van Jakarta zou eisen. Dit zou het 
conflict alleen maar erger maken dan het al was. Anderzijds kon het leger niet het 
conflict oplossen én de sociale aspecten ervan te lijf gaan.
Eerder is al duidelijk gemaakt dat de nationale regering deze aanbevelingen in de 
wind sloeg.140
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   De realiteit was dat de Kerusuhan gewoon door ging. Latuconsina liet wel weten 
dat er leden van de Laskar Jihad vertrokken waren, maar christelijke militieleiders 
Wattimena en Loupatty bleven er op hameren dat de moslimmilitie volledig moest 
verdwijnen.141 Beiden werden op hun beurt als christelijke onruststokers en politieke 
gangsters of premans gezien.
   Het conflict bleef maar aanhouden en dat werd 131 politieagenten teveel na de 
plundering van het politiehoofdkwartier eerder dat jaar. Ze waren zonder hiervan 
melding te maken het gebied ontvlucht. De agenten waren allen Balinezen en dus 
etnisch en religieus onpartijdig. Politiechef Firman Gani meldde dat de agenten als 
deserteurs zouden worden behandeld. Het conflict trok veiligheidstroepen mee in de 
malaise en leek bovendien een uitzichtloze situatie. De exacte toedracht van de vlucht 
van de agenten werd niet duidelijk. Wat wel duidelijk werd was de onkunde van het 
veiligheidsapparaat of dit nu bevooroordeeld was of niet.142 
   Binnen het leger werd bekend dat vertrekkende soldaten gestolen goederen bij zich 
droegen. I Made Yasa maakte bekend dat hier voortaan streng op gecontroleerd zou 
worden.143 Zowel het leger als de politie waren weinig gedisciplineerd en bevestigde 
het corrupte en onbetrouwbare beeld van de troepen die voor veiligheid moesten 
zorgen.
   De kritieken waren en bleven niet van de lucht, zij het dat het veelal een herhaling 
van eerdere kritieken was. Lambang Trijono vond dat de regering meer zijn best 
moest doen om het conflict te stoppen. Volgens hem hadden de Laskar Jihad en 
(delen van) de legertop een verbond gesloten om het conflict aan te wakkeren en in 
stand te houden. Door deze politieke factor van de Laskar Jihad en de kloof die onder 
de troepen is ontstaan bleef het sektarische geweld bestaan.144

   Bevelhebber van de Pattimuradivisie I Made Yasa was voornemens het conflict 
daadwerkelijk te stoppen door een zogenaamd shoot-on-sight bevel uit te vaardigen. 
Dit was al eerder gedaan, maar volgens Yasa waren deze bevelen destijds niet 
voldoende uitgevoerd. Dit zou ook het beeld van bevooroordeelde soldaten hebben 
geschapen. Het leger was dus van plan dit keer keihard op te treden en met een zero 
tolerance beleid de Kerusuhan te beëindigen.145

   Door de aangekondigde maatregelen van Yasa leek het leger echt iets te gaan 
doen en daadwerkelijk trachten de gewelddadigheden te stoppen, zij het door zelf 
nog meer geweld te gebruiken. De problemen die de bevelhebber eerder ondervond 
met smokkelende soldaten en dus het gebrek aan controle over de Molukse grenzen, 
bleven echter komen. Ook de locale autoriteiten werden bekritiseerd, bijvoorbeeld 
door inwoners van Suli op Ambon wegens het feit dat zij onmachtig waren strijders 
van buiten tegen te houden.146 Ondanks het invoeren van de civiele noodtoestand en 
het door Wahid bevolen isoleren van de Molukken, waren de Molukse grenzen toch 
poreus. Legerwoordvoerders hadden al eerder aangegeven niet in staat te zijn de 
Molukken volledig te isoleren.
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   De Laskar Jihad profiteerde van de poreuze Molukse grenzen aangezien zij met 
honderden de eilanden waren binnengekomen. De autoriteiten werden dan ook 
beschuldigd van het feit dat zij van de komst en het handelen van de moslimmilitie 
wisten. In een artikel van TJP op 16 oktober 2000 werd aan Aditjondro gerefereerd 
met zijn beschuldigingen aan het adres van het leger: deze zouden het conflict 
aanwakkeren. Gezien zijn publicaties over de samenwerking tussen de radicale Islam 
en het leger leek deze beschuldiging dan ook niet zo vreemd. De Laskar Jihad verweet 
het leger juist gekleurd en dus op handen van de christenen te zijn.147 Yasa hamerde 
erop dat het leger onpartijdig was, maar dat ook dit geprovoceerd werd. Onrustzaaiers 
zouden het leger hebben uitgelokt de andere partij aan te vallen.148

   Exact twee jaar nadat de Kerusuhan was uitgebroken meldde TJP dat het leger zijn 
strijdmacht op de Molukken ging verkleinen. De 17 bataljons die er op dat moment 
waren moesten worden teruggebracht naar 4 (een bataljon telt 400 man). De situatie 
op de Molukken was relatief kalm geworden en daarbij waren de troepen elders in 
het land nodig, in bijvoorbeeld Aceh en Papua.149 Daags nadat bekend werd dat de 
TNI troepen uit de Molukken zou terugtrekken braken er weer onlusten uit,150 waarbij 
ook leger- en politie-eenheden met elkaar in gevecht raakten. Bevelhebber Yasa riep 
politiechef Firman Gani op zijn troepen in het gareel te houden, want beiden moesten 
eensgezind de problemen te lijf.151

   De politiechef zei in dialoog met studenten van de Ambonese Universitas Pattimura 
dat de lokale bevolking zelf zich ook niet moest laten provoceren en dat men samen 
aan het oplossen van het conflict moest werken. Gani zei dit nadat berichten waren 
binnengekomen dat de Laskar Jihad weer actief was geweest. De studenten spraken 
zich uit tegen repressieve maatregelen; intensievere communicatie met de mensen op 
straat was nodig zodat mensen weer met elkaar kunnen samenleven.152

   Ondanks het werk van Gani en ook Yasa waren beiden niet positief gestemd over 
de toekomst. Een totaal geweldloze situatie op de Molukken leek onhaalbaar. Door 
de geografie van de Molukken, de aanwezigheid van veel wapens en provocateurs 
was het een haast onmogelijke taak het geweld volledig uit te bannen. De sleutel 
tot het beëindigen van de gewelddadigheden was het wegnemen van louche 
veiligheidspersoneel.153 Verder vertoonde het conflict een correlatie tussen de lokale 
bewoners, de pers en politici. Gezamenlijk lieten zij onbedoeld het geweld voortduren. 
Mensen aanpakken werd bemoeilijkt door de massa erachter.154 Tegelijkertijd meldde 
Latuconsina dat verschillende officieren schuldig bevonden waren aan provocaties, 
zoals bommen willekeurig laten exploderen. Dus konden zij verantwoordelijk 
gehouden worden voor het aanwakkeren en in stand houden van het conflict. 
Sommigen waren zelfs overgeplaatst en zouden niet eens meer aanwezig moeten zijn 
op de Molukken.155
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   De rol die provocateurs spelen in het conflict was van meet af aan al door de 
autoriteiten onderschreven; dat verklaarde ook de roep van de bevolking deze mensen 
aan te pakken. Volgens Yasa probeerden de provocateurs mensen door middel van 
religie tegen elkaar op te zetten. Antipluralisme en het afwijzen van ‘de ander’ lag 
hieraan ten grondslag. Yasa werd gesteund door Latuconsina die het met hem eens 
was dat bepaalde groepen de vrede wilden dwarsbomen.156 Volgens Yasa was de 
situatie op dat moment rustig, maar nog steeds gespannen. De civiele noodtoestand 
moest daarom gehandhaafd worden.157

   Om de rust te bewaren verbood Latuconsina de FKM, die door separatistische 
sentimenten aan te wakkeren de onlusten alleen maar kon versterken.158 Volgens 
de gouverneur moest de FKM gezien worden als een provocerende organisatie, al 
helemaal nadat op 25 april de RMS vlag gehesen was.159 Ook al had de FKM officieel 
geen religieuze overtuiging, de beweging werd geassocieerd met het christelijke 
kamp.
   In juni 2001 werd I Made Yasa opgevolgd door Mustopo.160 De kersverse bevelhebber 
maakte ruim een maand later bekend dat hij geen repressieve lijn voorstond. Hij 
pleitte voor een meer persoonlijke en humane aanpak via de religieuze leiders. 
Voorwaarde was wel dat de wapens uit handen van burgers op de eilanden moesten 
verdwijnen.161

   In juli 2001 trad president Abdurahman Wahid af om opgevolgd te worden door de 
dochter van de vader des vaderlands Megawati Soekarnoputri. Onder Gus Dur was 
zij al belast met het oplossen van de problemen in de ‘regio’s’ en nu werd zij dan ook 
door Latuconsina met klem verzocht de Kerusuhan te beëindigen. Soekarnoputri, 
ook wel Mega genoemd, leidde een kabinet waarin de belangen van de TNI 
vertegenwoordigd waren.162

   Rechters van het Baku Bae reconciliatieteam meldden na een half jaar dat de 
onlusten in wezen gestopt waren, maar dat het leger de problemen door zijn 
aanwezigheid alleen maar erger maakt. Mega moet het leger dan ook terughalen, 
gezien de banden tussen haar kabinet en het leger zou zij daartoe ook in staat 
zijn.163 Het Baku Bae team was, evenals andere NGO’s en lokale initiatieven, al lange 
tijd bezig de onlusten te stoppen. De wil van zowel de lokale bevolking als lokale 
(religieuze) leiders was aanwezig, de inzet van Jakarta was echter een vereiste om 
succesvol te zijn.
   Nationale en lokale NGO’s vonden dat het leger de vrede op de Molukken in de weg 
stond. Het leger had meer kwaad dan goed gedaan, zoals mensenrechtenschendingen 
waarbij bovendien de daders heel zacht gestraft werden. Door het in stand houden 
van de civiele noodtoestand bleef de aanwezigheid van het leger gerechtvaardigd; dat 
zou de reden ook zijn geweest om de civiele noodtoestand überhaupt in te stellen. 
Het doen voorkomen als ernstige bedreiging voor Indonesië van separatistische 

156 The Jakarta Post, 31 maart 2001.
157 The Jakarta Post, 12 april 2001.
158 The Jakarta Post, 17 april 2001.
159 The Jakarta Post, 26 april 2001.

160 The Jakarta Post, 20 juni 2001.
161 The Jakarta Post, 3 augustus 2001.
162 The Jakarta Post, 11 augustus 2001.
163 The Jakarta Post, 17 januari 2002.
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bewegingen op de Molukken moet ook in dit licht gezien worden. De FKM was 
ontstaan door de passiviteit van de centrale regering, maar was geen bedreiging. 
Het leger misbruikte het verschijnsel alleen zodat hun aanwezigheid gerechtvaardigd 
werd.164

   Het Malino-II vredesakkoord leek dan ook een succes door de afwezigheid van de 
Laskar Jihad en de FKM, door respectievelijk de christenen en de moslims gezien als 
aanstichters van het conflict.165 Het was het gevolg van lang verwacht sterk optreden 
van de regering in Jakarta die de vredesbesprekingen organiseerde onder leiding van 
veiligheidsminister Yudhoyono. Bovenal was het een succes van de lokale bevolking en 
hun leiders die na drie jaar genoeg hadden van het conflict, al maakte TJP hier geen 
melding van.

5.1.4 Sociaal-economische berichtgeving in The Jakarta Post
   Net als in de berichtgeving van The Jakarta Post in de eerste fase van de Kerusuhan 
was ook de berichtgeving in de tweede fase op sociaal-economisch gebied summier. 
Buiten het feit dat sociaal-economische aspecten sowieso weinig genoemd werden, is 
het perspectief dat hier in het literatuurhoofdstuk behandeld is, nagenoeg absent in de 
berichtgeving van TJP.

164 The Jakarta Post, 21 januari 2002.
165 The Jakarta Post, 7 februari 2002.

‘Verwoeste dorpen en vluchtelingen concentraties’

Bron: Ambon Berdarah on-line
http://www.geocities.com/ambon67/noframe/refugif_map.htm 
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In feite was de berichtgeving een vrijwel exacte voortzetting van de die in de eerste 
fase. 
   Op 24 juni 2000 meldde de krant dat het economische leven door de onlusten werd 
platgelegd en dat er een groot vluchtelingenprobleem was ontstaan.166 Twee maanden 
later werd bekend dat het vluchtelingenprobleem zo schrijnend was dat mensen soms 
maar één maaltijd per dag kregen.167 Om de problemen het hoofd te bieden werden 
vluchtelingenkampen verbeterd en werden verwoeste dorpen weer gerenoveerd.168

   De onderbezetting van het leger is een terugkomend probleem. Het leger was niet 
bij machte zijn militaire functie uit te voeren én sociale aspecten van de onlusten te 
lijf te gaan.169 
   In augustus 2000 leek ook de centrale regering zich bewust te zijn geworden 
van het sociaal-economische aspect van de onlusten. Er werd een speciale minister 
voor ontwikkeling van Oost-Indonesië aangesteld. De reden hiervoor was de reeds 
lang bestaande ongelijke verdeling van de rijkdommen van Oost-Indonesië. Volgens 
gouverneur Latuconsina was de aanstelling van de nieuwe minister voortgekomen 
uit de signalen dat separatisme de kop op stak in de regio; een tegenzet dus om 
separatisme in de kiem te smoren. De gouverneur stond positief tegenover de 
aanstelling, maar was van mening dat meer regionale autonomie noodzakelijk was 
om de sociaal-economische problemen de baas te kunnen.170 Ook socioloog Lambang 
Trijono beweerde dat Jakarta de problemen moest oplossen door al haar politieke, 
maar ook economische bronnen aan te boren.171

   Niet alleen het leger, maar ook de civiele autoriteit kampte met onderbezetting. 
Er heerste een gebrek aan overheidsfunctionarissen die voor een groot deel de 
eilanden waren ontvlucht. Hierdoor werd het dagelijks bestuur en de rechtspraak op 
de Molukken bemoeilijkt. Tevens was er een groot gebrek aan gevangenissen, dus als 
mensen opgepakt waren konden zij niet vastgehouden worden.172 In wezen was dit ook 
een probleem van sociaal-bestuurlijke aard.
   Vanuit de regering in Jakarta kwam in november 2000 steun van minister 
van veiligheid Susilo Bambang Yudhoyono, die in 2004 president zou worden. 
Hij presenteerde een drie-stappenplan waarin het helpen van vluchtelingen was 
opgenomen. Ook zouden publieke faciliteiten, gezondheidszorg en educatieve 
projecten gestimuleerd worden.173 Gelden vanuit Nederland zouden via het United 
Nations Development Program (UNDP) woningbouw projecten moeten financieren.174

   Langzamerhand drong het besef bij de overheden, zowel lokaal als nationaal, door 
dat voor beëindiging van het conflict sociaal-economische maatregelen getroffen 
moesten worden. De veiligheid op de Molukken hing hiermee samen.175

Yudhoyono’s plan maakte hier al gebruik van en verschillende NGO’s hadden hier al op 
gewezen.

166 The Jakarta Post, 24 juni 2000.
167 The Jakarta Post, 16 augustus 2000.
168 The Jakarta Post, 29 augustus 2000.
169 The Jakarta Post, 4 augustus 2000.
170 The Jakarta Post, 26 augustus 2000.

171 The Jakarta Post, 8 september 2000.
172 The Jakarta Post, 2 oktober 2000.
173 The Jakarta Post, 1 november 2000.
174 The Jakarta Post, 21 november 2000.
175 The Jakarta Post, 3 maart 2001.
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   Het Baku Bae team wilde door middel van het instellen van neutrale zones de 
bevolking weer bij elkaar brengen. Al ging TJP hier verder niet op in, dit paste wel in 
het in hoofdstuk 3.5 genoemde betoog van David Mearns. Hij schreef over het gebrek 
aan vrije ruimte op de Molukken. De Kerusuhan had voor een volledige verdeling van 
de ruimte tussen moslims en christenen gezorgd. Landschaarste waar Mearns over 
schreef werd hier ten dele omzeild. Waarschijnlijk onderschreef Baku Bae hiermee de 
importantie van ruimte en openbare ruimte, zoals behandeld door Mearns.176

   De dialoog die het Go-East instituut had opgezet concludeerde eveneens dat sociaal-
economische aspecten prioriteit hadden. In dit geval het bieden van educatieve 
faciliteiten voor de jeugd.177 Initiatieven om het conflict te beëindigen werden 
ondernomen en het sociaal-economische belang er van werd ook meer en meer 
ingezien. Zowel de overheden als NGO’s lieten in ieder geval weten dat reconciliatie en 
wederopbouw ook een sociaal-economisch aspect behelsden.
   The Jakarta Post berichtte überhaupt zeer weinig over sociaal-economische 
aspecten, maar de analyse van David Mearns ontbreekt helaas volledig.

5.2 Tempo
   De berichtgeving in Tempo over de Kerusuhan is nihil te noemen. Veel artikelen 
in Tempo handelden weinig concreet over de Kerusuhan, maar vooral terloops, 
als onderdeel van een groter geheel. Meerdere artikelen berichten over nationale 
en internationale islamitische terreurnetwerken. Zo besteedde Tempo uitgebreid 
aandacht aan onder andere de Laskar Jihad, en andere radicale moslim beweging 
de Laskar Mujahidin. In interviews met leden van dergelijke organisaties spraken 
zei veelal over ‘de vijand’ en hun ‘broeders’. Tempo was vooral geïnteresseerd 
in deze beeldvorming en de achtergronden die daarbij hoorden. Echt bruikbare 
directe informatie over de onlusten was hier nauwelijks uit te destilleren, het was te 
algemeen.
   Wat echter wel opviel, was de verhouding tussen kwaliteit en kwantiteit van de 
berichtgeving. Zoals gezegd waren er zeer weinig artikelen die direct of indirect over 
de onlusten handelden te vinden, maar de artikelen die er wel waren gingen diep 
op de problematiek in. De perspectieven (cultureel-religieus, sociaal-bestuurlijk, 
politiek-militair en sociaal-economisch) die in hoofdstuk 3 zijn behandeld kwamen hoe 
zeldzaam ook duidelijk terug in Tempo. Alleen het sociaal-bestuurlijke perspectief van 
Van Klinken was wat zwakjes in de artikelen terug te vinden.

5.2.1 Cultureel-religieuze berichtgeving in Tempo
   Het eerste artikel in Tempo dat handelde over de Kerusuhan sloeg meteen de 
cultureel-religieuze spijker op zijn kop. In een interview met Ignas Kleden, directeur 
van het Go-East institute, stelde hij dat “from a traditional understanding, it is not 
possible to imagine that the conflict between the two cultural groups, especially 
between the two religious groups in the region, has gotten so out of hand.”

176 The Jakarta Post, 13 maart 2001.
177 The Jakarta Post, 20 maart 2001.
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Hij verwees naar het harmonie model van pela gandong dat volgens sommigen 
verzwakt en ongeorganiseerd was en daardoor aan de basis van de Kerusuhan lag. 
Het was exact wat Dieter Bartels als de erosie van traditie had genoemd. Kleden liet 
echter weten dat de verzwakking van traditie wel als reden gegeven kon worden, 
maar dat dit de hevigheid van de gewelddadigheden nog niet verklaarde. Dat had 
weinig met traditie te maken. Hij onderschreef de theorie van Bartels dus ten dele.178

   Zoals in de berichtgeving van The Jakarta Post te lezen was, kwamen er naarmate 
het conflict voortschreed meer en meer initiatieven vanuit religieuze hoek om het 
geweld te beëindigen. Een vrouwenbeweging bestaande uit moslims, protestanten 
en katholieken probeerde door actief veldwerk een steentje bij te dragen. Zo hadden 
ze succesvol geprobeerd te voorkomen dat een moskee en een kerk in brand werden 
gestoken. Zij beschouwden het hun taak religieuze grenzen te overschrijden, zodat 
mensen weer met elkaar konden samenleven, aldus Tempo.179

   Ook gaf Tempo aandacht aan het Baku Bae (reconciliatie) team dat gesprekken 
begon te voeren om überhaupt over vrede te kunnen praten. Het team bestond 
uit Molukse moslims en Molukse christenen en het idee was om nader tot elkaar 
te komen, maar nog niet zo zeer over vrede te praten. Het was een initiatief om 
een klimaat te kunnen scheppen voor hen die het vechten moe waren. Ook binnen 
het team waren er nog spanningen en de vraag was of er ooit weer sprake van 
broederschap kon zijn, zoals die er ooit was.180

   De onlusten op de Molukken waren het hevigst in Ambon-stad. Los van het feit 
dat dit de provincie hoofdstad is waar de lokale macht zich concentreert, was hier 
nog een reden voor. Ambon-stad, of Kota-Ambon, is een heterogene stad met veel 
verschillende etniciteiten. Het traditionele, puur Molukse pela gandong model was 
hier veel minder van toepassing. Tradities waren moeilijk in stand te houden. Het 
pela gandong systeem was altijd de manier geweest om conflicten op te lossen, 
maar met de komst van veel niet-Molukse migranten naar de stad bood het systeem 
weinig soelaas meer. Zoals al eerder gezegd was het eigenlijk niet mogelijk dat de 
twee geloofsgemeenschappen elkaar bevochten gezien de traditie die erin voorzag 
dergelijke conflicten op te lossen. Velen hebben zich dan ook verwonderd dat de 
Kerusuhan überhaupt kon uitbarsten. Tempo benadrukte dat traditionele gewoontes 
niet op iedereen in Ambon-stad van toepassing was.181

   De Kerusuhan was hevig en alom zo bleek uit verschillende berichten in zowel 
Tempo als The Jakarta Post. De Molukse samenleving was volledig gepolariseerd 
totdat verzoeningsinitiatieven op gang kwamen. Een bijzondere uitzondering was het 
dorp Waiyame. Het dorp op het eiland Ambon had zich volledig afgesloten van de 
gewelddadigheden. Moslims en christenen werkten samen om te voorkomen dat het 
dorp bij de onlusten betrokken zou raken. De inwoners werden dan ook beschuldigd 
van verraad aan hun geloofsgenoten, omdat zij niet deelnamen aan de strijd. Ook 
al werd de traditionele Molukse cultuur niet genoemd als basis voor de vreedzame 

178 Tempo, no. 2/I/September 19-25, 2000, 52.
179 Tempo, no. 10/I/November 14-20, 2000, 46.
180 Tempo, no. 14/I/December 12-18, 2000, 27.
181 Tempo, no. 28/I/March 20-26, 2001, 30-31.
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coëxistentie, door onderlinge verdraagzaamheid bleken de dorpelingen wel in staat de 
eenheid te bewaren.182

   Tijdens de vredesonderhandelingen begin februari 2002 werd op wel heel duidelijke 
wijze het cultureel-religieuze perspectief van de Kerusuhan benadrukt. Het was het 
toppunt van een traditionele en culturele manifestatie. Er werd nasi kuning (gele rijst) 
geserveerd, een gerecht dat bij feestelijkheden gegeten wordt. Tijdens de maaltijd 
klonk het traditionele pela gandong lied om te benadrukken dat van welke religieuze 
signatuur ook, de mensen allen Molukkers zijn en door cultuur en afstamming met 
elkaar verbonden zijn.183

5.2.2 Sociaal-bestuurlijke berichtgeving in Tempo
   Ignas Kleden gaf in het reeds eerder genoemde interview in Tempo een verklaring 
voor wat er zijns inziens aan de basis voor het uitbreken van de Kerusuhan lag. Na 
de val van Suharto en zijn hele politieke systeem de Orde Baru, was de Indonesische 
staat ronduit zwak te noemen. Op bestuurlijk niveau, nationaal, regionaal of lokaal, 
moest er een heroriëntatie plaatsvinden, en nieuwe structuren gevonden en eigen 
gemaakt worden. De staat had de bevolking op dat moment weinig tot niets te 
bieden. Gevolg was dat mensen zich niet langer met de Indonesische samenleving 
identificeerde, die was immers net zo zwak als de staat, en een meer en meer 
communale, etnische en religieuze identiteit aannamen. De Kerusuhan moest met 
zijn religieuze polarisatie in dit licht gezien worden. Mensen trokken zich terug in hun 
schulp, daar waar het veilig en bekend was.184

   De nationale elite had echter nog steeds een grote schare aanhangers in het land. 
Toen Suharto eenmaal van het politieke toneel was verdwenen was er ruimte aan de 
politieke top ontstaan. Verschillende facties in Indonesië met ieder hun eigen politieke 
overtuiging en agenda wilden die ruimte invullen. In een interview met Tempo meldde 
toenmalig veiligheidsminister Yudhoyono dat, mede gezien de zwakke staat, de 
nationale elite door opruiing en mobilisatie de massa tot fysiek geweld kon aanzetten. 
In wezen doelde hij hiermee op het patronagesysteem van Van Klinken. Van Klinken 
legde het probleem echter bij de lokale elite en zag veel minder een rol weggelegd 
voor de elite in Jakarta. Yudhoyono draaide het dus om. Het patronagesysteem liep 
van Jakarta naar de regio’s en weer terug. Wat in de regio’s gebeurde, kon door 
Jakarta aangestuurd zijn.185

   Wat beleidsmaatregelen betreft was de berichtgeving van Tempo nihil. In een 
drie alinea’s tellend artikel berichtte het weekblad over het opheffen van de civiele 
noodtoestand. Volgens de minister van defensie Mohammad Mahfud was de maatregel 
succesvol geweest. Het had de escalatie van het geweld verminderd.186

   Ondanks deze positieve geluiden, waren de onlusten zeker niet verdwenen. De 
overheid had dan met beleidsmaatregelen naar eigen zeggen succesvol getracht het 

182 Tempo, no. 16/II/December 25-31, 2001, 24.
183 Tempo, no. 24/II/February 19-25, 2002, 28.
184 Tempo, no. 2/I/September 19-25, 2000, 52.
185 Tempo, no. 14/I/December 12-18, 2000, 70.
186 Tempo, no. 33/I/April 24-30, 2001, 30.
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geweld te stoppen; niet iedereen dacht daar zo over. Alex Manuputty, voorman van 
het FKM, beweerde in Tempo juist dat de regering gefaald had voor haar burgers 
te zorgen. Het FKM wilde zich afscheiden van Indonesië net zoals dat in 1950 was 
gebeurd, maar toen uiteindelijk mislukt was. Manuputty liet weten dat het FKM 
niet hetzelfde was als de RMS een halve eeuw geleden. Bovendien had het FKM 
geen ambitie de wapens tegen de Indonesische staat op te nemen en tevens geen 
religieuze signatuur. Het FKM werd weliswaar in verband gebracht met het christelijke 
kamp, maar Manuputty liet weten dat ook moslims de onafhankelijkheidsbeweging 
steunden. Separatisme kwam enkel voort uit het falen van de staat.187

   Een maand later kwam Tempo met een kritisch artikel waarin de rol van de overheid 
onder de loep werd genomen inzake verschillende conflicten die het land in die periode 
teisterde. Wanbeleid marginaliseerde de regio’s. De elite hield altijd het ’nationale 
belang’ voor ogen, al kwam dat eigenlijk neer op het eigenbelang. Dat moest een keer 
verkeerd gaan.188 Meer hierover in hoofdstuk 5.2.4.
   De berichtgeving van Tempo op sociaal-bestuurlijk gebied was weinig verhelderend. 
Schaars als de berichtgeving over de oorlog op de Molukken überhaupt al was, werd 
er weinig vanuit sociaal-bestuurlijk perspectief bericht.

5.2.3 Politiek-militaire berichtgeving in Tempo
   In de vorige paragraaf werd het artikel van Ignas Kleden in Tempo aangehaald. 
Ook dit keer is zijn artikel zinvol. De Kerusuhan was volgens hem in belangrijke mate 
het gevolg van de val van Suharto. Door de reformasi moest het leger zijn politieke 
functie neerleggen, wat ertoe leidde dat de kracht van de staat afnam. Het leger was 
altijd een belangrijk veiligheidsinstrument in handen van president Suharto geweest, 
na zijn val werd het leger gedwongen de dwifungsi te herzien. De toch al zwakke staat 
op dat moment werd er alleen maar zwakker op. Doordat het leger zich nu enkel op 
militaire taken moest toeleggen miste het de politieke bescherming. Volgens Kleden 
stelde het leger zich nu zeer terughoudend op uit angst beschuldigd te worden van m
ensenrechtenschendingen. De gereserveerde houding van het leger bood ruimte voor 
zogenaamde profiteurs hun eigen politieke belangen na te streven.189

   Volgens Kleden zou het leger zich veel minder laten gelden dan voorheen. Het 
mistte politieke invloed en voelde zich daardoor danig verzwakt en kwetsbaar. Al 
snel bleek echter dat onderdelen van het leger, maar ook de politie, niet stil zaten. 
Een commissie voor vermiste personen en geweldsslachtoffers verdacht leger en 
politie van betrokkenheid bij het geweld op de Molukken. Leger- en politie officieren 
werden gearresteerd in verband met het beschieten van eigen troepen. De officieren 
werden deserteurs genoemd, maar volgens een moslim organisatie waren de troepen 
bezig een moslimwijk in Ambon aan te vallen in plaats van zich toe te leggen op 
ordehandhaving.190 Bevelhebber van de Pattimuradivisie I Made Yasa was bekend met 
enkele deserteurs en had al eerder gewaarschuwd niet op eigen houtje te opereren. 

187 Tempo, no. 37/I/May 22-28, 2001, 30.
188 Tempo, no. 43/I/July 3-9, 2001, 46-47.
189 Tempo, no. 2/I/September 19-25, 2000, 52.
190 Tempo, no. 21/I/January 30 - February 5, 2001, 30-31.
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Het ontbrak aan organisatie en discipline bij het leger en politie, waardoor onderdelen 
daarvan zich bij een van de vechtende kampen schaarden.191

   Tempo berichtte evenals TJP dat volgens de Molukse socioloog Tamrin Tomagola 
verschillende legertopmannen actief betrokken waren bij de onlusten en zelfs dat zij 
het brein achter de onlusten waren, onder wie de voormalig minister van defensie 
en opperbevelhebber Wiranto. Tomagola beweerde dus precies wat Aditjondro ook 
beweerde, dat het leger niet alleen een op zijn zachtst gezegd discutabele rol speelde 
tot aan de legertop toe en bovendien als instigator gezien kon worden.192

   De leider van de Laskar Jihad militie op de Molukken, Jafar Umar Thalib, werd op 
diezelfde tijd opgepakt. Hij zou betrokken zijn geweest bij het stenigen van een lid 
van zijn organisatie nadat deze overspel had gepleegd. De straf zou volgens het 
islamitische recht, shari’a, zijn uitgevoerd.193  Het is opmerkelijk dat de leider van de 
moslimmilitie die de autoriteiten wegens opruiing en actieve geweldpleging weg wilden 
hebben voor een dergelijk vergrijp werd gearresteerd.
   Eind 2001 teisterde een serie bomaanslagen Jakarta. Een daarvan was gericht op 
de Indonesische protestantse Petra kerk waar op dat moment een gebedsdienst voor 
de Molukken gehouden werd. De daders van deze laatste aanslag werden opgepakt 
en verhoord. Zij verklaarden dat het hun bedoeling was het religieuze conflict op de 
Molukken naar Jakarta te brengen en zo het conflict een nationale dimensie te geven. 
Op deze manier zou het hele land meegezogen worden in het conflict en kon een 
islamitische staat ontstaan, aldus beschuldigingen van Al-Chaidar, woordvoerder van 
Darul Islam. Volgens de woordvoerder waren facties binnen Darul Islam die een harde 
lijn voorstonden verantwoordelijk voor de aanslagen. Deze moslim organisatie had 
een halve eeuw geleden al voor een islamitische staat gestreden en het leek er op dat 
zij nu gebruik maakte van de chaotische toestand in Indonesië om deze idealen weer 
te realiseren. Bewezen werd het verband tussen de bomaanslagen en Darul Islam 
niet, maar het is in het licht van Aditjondro’s visie interessant. Deze gebeurtenissen 
passen volledig in zijn theorie over de radicale islam en de greep naar de macht.194

   Toen uiteindelijk de vrede werd getekend in februari 2002 kwam Tempo met een 
opiniërend artikel met daarin enkele aanbevelingen. Om verder ook daadwerkelijk 
een duurzame vrede te doen ontstaan moest een drietal aandachtspunten in acht 
genomen worden. De niet-Molukse milities moesten verdwijnen, veiligheidstroepen 
moesten strikt onpartijdig blijven en de bevolking moest ontwapend worden. Tempo 
beschouwde dat het belangrijkste aspect voor een succesvolle duurzame vrede het 
wegnemen van dreiging was. Gebruik makend van een golfmetafoor schreef Tempo 
dat het goed was dat de bal dichter bij de hole op de green kwam en dat vervolgens 
een par of zelfs een birdie bereikt kon worden. Het gevaar bestond wel dat er ook een 
bogey geslagen kon worden. Dan kon het conflict gewoon weer oplaaien.195

191 Tempo, no. 22/I/February 6-12, 2001, 22.
192 Tempo, no. 35/I/May 8-14, 2001, 36.
193 Tempo, no. 35/I/May 8-14, 2001, 36.
194 Tempo, no. 12/II/November 27 - December 3, 2001, 22-23.
195 Tempo, no. 24/II/February 19-25, 2002, 12.
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5.2.4 Sociaal-economische berichtgeving in Tempo
   Net als in de berichtgeving van The Jakarta Post was de sociaal-economische 
invalshoek van de Kerusuhan in Tempo weinig aanwezig. Dat terwijl Tempo toch 
altijd voor aanzienlijk deel uit financiële en economische artikelen bestond. Over het 
algemeen handelden die over de zakenwereld en de commerciële economische sector 
als geheel. Weinig was er te vinden over de economische en sociaal-economische 
aspecten van het geweld op de Molukken. Dat het leger onderbezet was en het aan 
de juiste faciliteiten ontbrak werd in een kort artikel van enkele alinea’s nog wel even 
genoemd.196 De ‘armoede’ van de strijdmacht was tevens in TJP terug te vinden, zij het 
daar frequenter.
   Eén artikel echter handelde wel over het sociaal-economische perspectief. Het 
artikel ging uit van de problematiek die aan de grote stroom vluchtelingen ten 
grondslag lag. Niet alleen vluchtelingen op de Molukken, maar door heel Indonesië 
waren mensen op de vlucht geslagen. De vluchtelingen waren niet alleen op de vlucht 
voor het geweld, er waren andere factoren mee gemoeid. Factoren die vooral op 
Oost-Indonesië van toepassing waren. In heel Indonesië was er sprake van culturele 
spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen en dat mondde regelmatig uit in 
gewelddadigheden. Culturele verschillen waren echter niet het kernprobleem. 
   Een meer fundamentele factor was de economische marginalisatie van de lokale 
bevolking. De regio’s, vaak rijk aan natuurlijke grondstoffen, werden leeggeplunderd 
door grote industriële bedrijven die zich in de rug gesteund zagen door zowel de 
nationale overheid, als ook de regionale overheden. De overheden maakten beleid 
ten gunste van deze bedrijven waar verschillende overheidsfunctionarissen nauwe 
banden mee onderhielden. De lokale bevolking had niets te vertellen. Hun land en 
gewoonte recht werd aan voorbij gegaan. De overheden namen wetten aan die lokale 
bewoners van hun land ontnam, deze lokale bewoners bezaten vaak geen enkele 
vorm van eigendomsbewijzen, maar woonden al eeuwen op dezelfde plek. Het conflict 
op de Molukken kon ook gezien worden in dit licht. De lokale bewoners raakten door 
overheidsbeleid hun land kwijt aan ondernemers van buiten. De landschaarste die 
ontstond was een oorzaak die tot de Kerusuhan zou leiden. De vluchtelingen, in heel 
Indonesië, vluchtten niet alleen voor het geweld, maar ook omdat zij nergens meer 
naartoe konden in hun eigen gebied. In dit ene artikel kwam duidelijk naar voren wat 
David Mearns al schreef over de sociaal-economische aspecten van de Kerusuhan.197 

5.3 Conclusie
   Anders dan in de conclusie van de eerste fase is die van de tweede fase een 
weergave van zowel The Jakarta Post als Tempo. Wat waren de overeenkomsten en 
verschillen in de berichtgeving over de Kerusuhan.
   Allereerst moet nogmaals aangemerkt worden dat TJP een dagblad en Tempo een 
weekblad is. Een dagblad publiceert dus veel meer dan een weekblad. Tevens is het 
van belang de pretentie van het type blad in overweging te nemen. Een dagblad biedt 

196 Tempo, no. 16/II/December 25-31, 2001, 27.
197 Tempo, no. 43/I/July 3-9, 2001, 46-47.
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hard en snel nieuws, waar een weekblad zich meer aan langere artikelen wijdt die 
bovendien meer diepgang hebben.
   De berichtgeving over hetzelfde onderwerp maar uit verschillende bladen levert 
een heel uiteenlopende weergave van de gebeurtenissen op. De berichtgeving van 
TJP over de Kerusuhan bij elkaar gevoegd levert als het ware een verhaal op over de 
onlusten. Bij de berichtgeving van Tempo is dat heel anders. Bij elkaar gevoegd levert 
dat geen mooi verhaal op, eerder een onsamenhangende verzameling van momenten.
   Wat laat de berichtgeving van The Jakarta Post en Tempo zien over de tweede 
fase van het conflict? Het is al snel duidelijk dat TJP in de tweede fase weinig 
nieuws meldde. Het was feitelijk een kopie van de eerste, terwijl er bij aanvang van 
de tweede fase medio 2000 toch al bijna anderhalf jaar was verstreken sinds de 
uitbarsting van het conflict in januari 1999. De initiatieven om de gewelddadigheden 
te beëindigen namen echter wel toe. Evenals de betrokkenheid in positieve zin van 
de regering in Jakarta. In de berichtgeving is te zien dat sinds het aantreden van 
Megawati Soekarnoputri als president eind juli 2001 de regering een actieve rol ging 
spelen in het oplossen van het conflict. Een half jaar later in februari 2002 werd dan 
ook het Malino-II vredesakkoord getekend. Wat er precies achter deze plotse en 
succesvolle overheidsrol verborgen ging maakte TJP niet duidelijk. 
   De laatste maanden van de Kerusuhan kwam in de berichtgeving steeds meer 
naar voren dat de vrede bewerkstelligd moest worden door gebruik te maken 
van het traditionele pela gandong systeem. Het systeem voorzag niet alleen in de 
gewelddadigheden te stoppen, maar gezien de voorouderlijke goedkeuring van 
gemaakte afspraken moest men zich hier ook aan houden. In de Molukse cultuur zijn 
voorouders zo belangrijk dat niemand het aandurft hen kwaad te maken.
   De vredesbewegingen lieten in TJP zien dat vrede middels traditionele waarden 
bereikt kon worden. Toen er sprake was van mogelijke inmenging van de VN, werd 
door de minister van buitenlandse zaken duidelijk gemaakt dat de nationale regering 
enkel de nationale eenheidsstaat voor ogen had, geen ruimte overlatend voor 
alternatieven. De trots van de natie zou geruïneerd worden als er sprake zou zijn van 
internationale inmenging.
   Los van deze cultureel-religieuze berichten was de berichtgeving van TJP een 
voortzetting van de eerste fase. Op sociaal-bestuurlijk en politiek-militair gebied was 
er sprake van continuïteit in de berichtgeving. Op sociaal-economisch gebied ook, 
behalve de melding dat Yudhoyono op dit gebied een hulpprogramma presenteerde. 
Dit ging echter vooral om financiële steun – via de VN nota bene – en enkele 
projecten om de in puin liggende eilanden weer op te bouwen. Van een sociaal-
economische invalshoek zoals David Mearns die behandelde was geen sprake.
   De berichtgeving van Tempo verschilt zeer met die van The Jakarta Post. Tempo 
heeft bijzonder weinig aandacht aan de Kerusuhan besteed. Toch is de berichtgeving 
in Tempo erg kwalitatief. Alle in hoofdstuk 3 genoemde perspectieven komen aan bod. 
Het blijft echter de vraag waarom er zo weinig van verschenen zijn. 
   Het pela gandong systeem kwam meerdere malen naar voren. Tempo leek dan ook 
de belangrijkheid van traditie in te zien. Verschillende artikelen maakten melding van 
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het feit dat het vanuit de traditie onmogelijk was dat Molukkers elkaar in de haren 
vlogen. En ook dat wat Bartels de erosie van traditie noemde debet was aan het 
uitbreken van de onlusten, maar dat dit niet zonder meer de verklaring kon zijn.
   Sociaal-bestuurlijk werd er in de berichtgeving van Tempo wel verwezen naar het 
falende patronagesysteem van Van Klinken. In Tempo werden de problemen echter 
alleen van Jakarta naar de Molukken gevoerd en dat zag Van Klinken net andersom. 
Het blijft wel een feit dat het sociaal-bestuurlijke systeem een rol speelde volgens 
Tempo. Iets wat in TJP eigenlijk nauwelijks aan de orde kwam.
   Zowel TJP als Tempo hadden het belang van het militaire apparaat en de radicale 
islam mee genomen in hun berichtgeving. In beide bladen werd Tomagola aangehaald 
die voor een groot deel de theorie van Aditjondro onderschreef. In Tempo werden 
het leger en de radicale islam uitvoerig behandeld, alleen niet direct in verband met 
de onlusten. Tempo was zeer in de radicale islam geïnteresseerd, waarschijnlijk 
aangezien Tempo zelf een islamitisch blad is, zij het een gematigd islamitisch blad. 
Van een correlatie tussen het leger en de radicale islam was in geen van beide bladen 
sprake.
   Voor het sociaal-economische perspectief gaat hetzelfde op als voor de andere drie 
perspectieven. Er is nauwelijks over geschreven, maar wat er wel over geschreven 
is komt in grote mate overeen met het verhaal van David Mearns. Tempo schreef 
over de verdeling van land en de daaropvolgende landschaarste. TJP had dit nooit 
genoemd.
Een groot verschil tussen Tempo en The Jakarta Post was dat Tempo erg weinig, 
maar wel zeer kernachtig bericht. TJP had juist heel veel bericht, maar bleef daarin 
zeer oppervlakkig. Wat ook opviel was de algemeenheid van de berichtgeving van 
Tempo. Veel berichten die gebruikt zijn handelden over een breder verhaal waarin de 
Kerusuhan een onderdeel van was of terloops genoemd werd. De berichtgeving van 
TJP ging echter wel altijd en direct over de Kerusuhan.
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6 Slotconclusie
Terugkomend op de vraagstelling:

Hoe verhoudt de berichtgeving van The Jakarta Post en Tempo over de Kerusuhan op 
de Molukken tussen 1999 en 2002 zich tot de literatuur? 
Om deze vraag in perspectief te plaatsen gebruik ik de subvragen:
Welke analyses zijn er in de literatuur voorhanden? Vervolgens hoe analyseren de 
bladen het conflict en wat concluderen zij uit hun analyse van het conflict? 
En:
In welk opzicht vertonen The Jakarta Post en Tempo in hun berichtgeving 
overeenkomsten en verschillen met de analyses in de literatuur?

   Om met de eerste subvraag te beginnen heb ik de analyses die in de literatuur 
voorhanden zijn onderverdeeld in de perspectieven cultureel-religieus, sociaal-
bestuurlijk, politiek-militair en sociaal-economisch. Kortgezegd ging Dieter Bartels 
in op de traditionele cultuur van de Molukken die na verloop van tijd erodeerde en 
tenslotte vernietigd werd. Gerry van Klinken wees een beschuldigende vinger naar de 
lokale elite die via hun patronagesysteem de nationale politiek voor eigen doeleinden 
wilde gebruiken. George Aditjondro schreef over een corrupt militair netwerk dat 
nauw verbonden was aan de voormalige president Suharto en zijn eigen machtspositie 
verdedigde. Tevens was er sprake van een netwerk van de radicale islam die een 
greep naar de macht deed. Het leger en de radicale islam hadden hun netwerken 
gecombineerd en zo een tijdelijke alliantie gevormd om hun beider machtspositie te 
versterken. David Mearns gaf een verklaring vanuit het gebrek aan ‘ruimte’. Door de 
groeiende bevolkingsaanwas nam de druk op het schaars geworden publieke land toe, 
waardoor er spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen ontstonden.   
   Over de analyses van de bladen kan ten eerste duidelijk gesteld worden dat 
beide bladen het conflict analyseerden vanuit hun wezen als dagblad en weekblad. 
Het dagblad The Jakarta Post berichtte over harde nieuwsfeiten en Tempo had als 
weekblad het doel meer achtergrondinformatie te verschaffen. 
   Belangrijk is ook dat beide Engelstalige bladen vooral tot doel hadden in Indonesië 
woonachtige buitenlanders van informatie te voorzien. The Jakarta Post wil een 
internationaal publiek bereiken en een Indonesisch perspectief bieden in een 
wereld van westers georiënteerde berichtgeving. Tempo is een gematigd islamitisch 
weekblad.
   De signatuur van deze bladen kwam duidelijk naar voren in de berichtgeving van 
de Kerusuhan. TJP liet veel overheidsfunctionarissen aan het woord en was sterk 
gericht op de rol die de nationale overheid speelde. De berichtgeving van het conflict 
werd voorgesteld aan de hand van de autoriteiten, zowel bestuurlijk als militair. NGO’s 
werden zeker ook genoemd, maar dan toch vooral in combinatie met de verschillende 
autoriteiten. The Jakarta Post mag dan trachten een Indonesisch perspectief in een 
globaliserende wereld neer te zetten, de belangrijkste conclusie die het dagblad trok 
betrof toch vooral de passiviteit van de nationale overheid. De overheid die pas na 
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anderhalf jaar de civiele noodtoestand uitriep en pas na ruim drie jaar geweld bij 
machte was het conflict te beëindigen.
   Tempo hing veel minder aan de autoriteiten en berichtte juist veelal over de 
achtergronden van het conflict. Hierdoor werden de onlusten nauwelijks een 
onderwerp op zichzelf, zij werden eerder als onderdeel van een groter geheel 
afgeschilderd, zoals de radicale islam in Indonesië en de corruptie bij de nationale 
strijdkrachten. Het is daarom ook niet zo verwonderlijk dat de berichtgeving van 
Tempo over de Kerusuhan beperkt was. Er waren maar enkele artikelen voorhanden, 
waardoor het merendeel van de informatie uit breder opgezette artikelen gedistilleerd 
moest worden. Tempo legde vooral de nadruk op het falende en corrupte leger als 
oorzaak van de onlusten, alsmede de aanwezigheid van de radicale Islam in Indonesië 
als geheel. De Kerusuhan was echter eerder onderdeel van grotere problemen dan 
een probleem op zich.
      Over de derde subvraag kan gesteld worden dat de analyses die de verschillende 
auteurs gaven in de literatuur zowel overeenkomsten als verschillen met de 
berichtgeving van TJP en Tempo vertonen. In de berichtgeving van TJP kwamen alle 
perspectieven behalve het sociaal-economische perspectief aan bod. Wat Bartels 
en Van Klinken opvoerden kwam nergens naar voren in de berichtgeving van TJP. 
Alleen Aditjondro kon deels op bijval van TJP rekenen. Bij monde van socioloog 
Tomagola werd in TJP bericht over de militaire top die niet alleen betrokken, maar ook 
verantwoordelijk gehouden kon worden voor het uitbreken van de Kerusuhan. Het 
netwerk van de radicale islam dat Aditjondro noemde was niet terug te vinden in TJP.
   Tempo was van een heel andere orde. Zoals gezegd berichtte het weekblad 
zeer weinig over de onlusten, maar daar waar het dat wel deed waren de vier 
perspectieven van de auteurs terug te vinden. Al was het maar in een enkel artikel. 
De importantie van de traditionele Molukse cultuur voor zowel het uitbreken van 
de Kerusuhan – men was de traditie vergeten – als de beëindiging ervan - gebruik 
makend van het pela gandong systeem, kwam aan de orde. Tempo onderschreef 
tevens het belang van het patronagesysteem dat gebruikt werd voor machtspolitieke 
doeleinden. Volgens Van Klinken was een belangrijk onderdeel van het conflict 
de lokale elite die de nationale politiek in Jakarta wilde beïnvloeden, waar de 
berichtgeving van Tempo dat eerder andersom voorstelde. Tempo berichtte meerdere 
malen over de discutabele rol van het leger in Indonesië en de opkomst van de 
radicale islam. De laatste had de intentie het religieuze conflict op de Molukken naar 
Jakarta te brengen om het conflict op die manier een nationale dimensie te geven. 
Voorts berichtte Tempo vooral over de problemen die losgeslagen legeronderdelen en 
de radicale islam in bredere zin veroorzaakten. Tempo berichte in een enkel artikel 
over het belang van ruimte voor lokale bevolkingen en de druk die door overheden 
en commerciële bedrijven op hun land werd opgevoerd. Ook dit keer ging het over 
Indonesië in het algemeen, maar het was de enige keer dat Mearns op een beetje 
bijval van de journalistiek kon rekenen.
   Terugkomend op de hoofdvraag: Hoe verhoudt de berichtgeving van The Jakarta 
Post en Tempo over de onlusten op de Molukken zich tot de literatuur? Gesteld kan 
worden dat The Jakarta Post zich nauwelijks verhoudt tot de literatuur. TJP berichte 
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veel over de Kerusuhan, maar de vier perspectieven van de auteurs zijn daar niet in 
terug te vinden. TJP bleef zeer oppervlakkig, kwantitatief was de berichtgeving van 
TJP zeker, maar kwalitatief liet dat te wensen over. Tempo daarentegen liet in zijn 
berichtgeving precies het omgekeerde zien. Zeer weinig berichtgeving die bovendien 
ook vaak maar deels over de Kerusuhan handelden, maar daar waar dat wel gebeurde 
komt dat in grote mate overeen met wat de auteurs in de literatuur geschreven 
hebben.
   Om een duidelijk beeld van de Kerusuhan te krijgen volstaat alleen de berichtgeving 
in The Jakarta Post en Tempo niet. TJP berichtte zeer feitelijk en oppervlakkig en 
Tempo berichtte in principe wel diepgaand, maar erg weinig. Het is belangrijk om 
eerst de beschikbare literatuur te raadplegen, pas dan is het daadwerkelijk mogelijk 
te begrijpen waar de berichtgeving, met name die van TJP, precies om gaat. Dat TJP 
oppervlakkig berichtte is op zich niet zo vreemd, de belangrijke achtergronden hebben 
geen nieuwswaarde, maar het geeft een onvolledig beeld van de gebeurtenissen.
   De berichtgeving van Tempo was weliswaar volledig, maar zo weinig dat het leek of 
de Kerusuhan niet belangrijk werd geacht.
   Het inzicht dat de literatuur biedt is van het grootste belang om de Kerusuhan 
daadwerkelijk een beetje te kunnen doorgronden. Wat de literatuur duidelijk maakt 
zijn de onderliggende factoren en spanningen die niet alleen tot de geweldsuitbarsting 
hebben geleid, maar ook laten zien dat het niet zomaar om een religieuze oorlog ging.
   Het lezen van literatuur en een weekblad kan inzicht in de materie verschaffen en 
een dagblad kan op een meer erudiete manier verslag geven. Het beeld dat moslims 
en christenen elkaar bevochten overheerst dan echter. Op 19 januari 2007, precies 
acht jaar na het uitbreken van de Kerusuhan verscheen in het Nederlandse christelijke 
dagblad Trouw een artikel over een man die terugblikte op de verwoesting van zijn 
dorp en de ontheemding van zijn familie. Acht jaar na dato zou iemand nog steeds 
kunnen denken dat de Kerusuhan alleen maar om religieuze moordpartijen ging als de 
literatuur niet in ogenschouw genomen wordt.198

198 Trouw, 19 januari 2007.
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Bijlage
The Jakarta Post, 14 februari 2002:

Chronology of major incidents and peace efforts in Maluku 
Jan. 19, 1999: The beating of a Christian passenger by a group of bus crew 

members in Batu Merah in Ambon triggers a mass brawl.
March 9, 1999: A military special team meets the reconciliation team, both agreeing 

that building a feeling of security is an initial steps toward peace. 
April 8, 1999: A humanitarian team consisting of 18 Ambonese and Jakartan 

descendants from southeast Maluku is sent to riot locations. 
May 12, 1999: Religious leaders, community and traditional leaders, youth figures 

and organization leaders sign a peace declaration at the Merdeka 
Field in Ambon. 

Dec. 3, 1999: National Police chief Gen. Roesmanhadi meets with 60 Ambonese 
community leaders living in Jakarta. The meeting agrees to form an 
Ambon Peace Task Force that will be sent to Ambon. 

Dec. 26, 1999: The pivotal, major unrest known as “Bloody Christmas”, breaks out. 
Jan. 25, 2000: Vice President Megawati Soekarnoputri says, during her visit to 

Maluku, that the government will be held responsible for all incidents 
in the continuing conflict. 

Feb. 22, 2000: Former Dutch prime minister Ruud Lubbers leads a reconciliation 
meeting for Maluku at the Clingendael Institute, a research institute 
under the Dutch Ministry of Foreign Affairs. The Dutch government 
also donates 10 million guilders (Rp 35 billion) as emergency funds 
for the victims of the conflict. 

April 24, 2000: At least 900 people comprising of local elite, religious and community 
leaders launch a reconciliation effort aboard the Indonesian Navy’s 
KRI Arun warship. 

June 23, 2000: The elite Police Mobile Brigade (Brimob), based in Tantui near 
Ambon, is attacked on land and sea by rioters and rogue officers. 
Brimob deputy chief Maj. Edi Susanto is shot dead. 

June 26, 2000: President Abdurrahman Wahid imposes a state of civil emergency 
effective at midnight that day in neighboring Maluku and North 
Maluku provinces. The state of emergency, based on Presidential 
Decree (Kepres) No. 88/2000, can be rescinded depending on the 
security situation. 

July 1, 2000: Armed rioters are involved in the mass attack and burning of the 
three neighboring villages of Poka, Rumah Tiga and Waai for three 
consecutive days. Waai village is eventually razed to the ground on 
July 6, 2001. 

July 3, 2000: Rioters burn and destroy the 30-hectare Pattimura University 
compound, including the port, gymnasium, library, place of worship 
and all facilities, causing some Rp 500 billion in material losses in 
Ambon. 
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Dec. 8, 2000: Around 200 of Maluku’s Muslim and Christian leaders meet in Yogyakarta to 
explore the possibility of reaching a reconciliation in riot-hit areas in Maluku. 
They agree to hold dialogs and establish peace zones (Baku Bae) in Ambon. 

Dec., 2001: A series of bombings and shootings target, among other things, MV 
Kalifornia and a speedboat in Ambon Bay in which some 50 people are 
killed. 

Dec. 31, 2001: Coordinating Minister for Peoples’ Welfare Jusuf Kalla says he hopes that 
sectarian conflict can be solved soon. A team formed to help solve the 
dispute will start working soon. 

Jan. 8, 2002: Jusuf Kalla said he is optimistic that the prolonged conflict can be solved 
through a Malino-like meeting for the Poso dispute. His office and the Office 
of the Coordinating Minister for Political and Security Affairs approach the 
warring parties before facilitating the meeting. 

Jan. 17, 2002: Ambon Mayor Yopy Papilaya and legislative council speaker Lucky Wattimury 
meet House of Representatives Speaker Akbar Tandjung and ask the House 
to urge the government to seriously solve the conflict. 

Jan. 25, 2002: Coordinating Minister for Political and Security Affairs Susilo Bambang 
Yudhoyono states that North Maluku province will be returned to normal civil 
status. 

Jan. 26, 2002: Susilo says that in previous meetings the Maluku people showed that they 
were eager to see the government acting to restore security and enforce the 
law fairly. 

Jan. 30, 2002: Representatives of the warring parties attend a preliminary meeting held 
in Makassar. The result of this meeting will be discussed further in a grand 
meeting in Malino, Gowa regency, South Sulawesi to be held from Feb. 5 to 
Feb. 7. 

Jan. 31, 2002: Dissemination of the peace effort to the two warring parties is very 
necessary for a far-reaching solution to the conflict. Delegations of the two 
parties still approach their own groups. 

Feb. 10, 2002: Jusuf Kalla says the Maluku conflict must be stopped. There is no alternative 
but to end the dispute and let Ambon return to peace, he says. 

Feb. 12, 2002: Rival Maluku groups sign a peace accord that may end the three-year 
sectarian conflict that has claimed more than 6,000 lives and displaced 
70,000 others.
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