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13 oktober is de verjaardag van dr. Chris Soumokil en op deze dag wordt de plaquette van hem onthuld. De onthulling zal
plaatsvinden in Oegstgeest, op de Terweeweg 132. Dr. Chris Soumokil heeft op 21 jarig leeftijd op dit adres van 1927 tot
1933 gewoond toen hij in Leiden studeerde. Het was bij een woonhuis van dhr. Derek Verdoes, hij vond het een hele eer
om een gedenksteen op zijn muur te laten plaatsen.
Hij had een aantal tuinstoelen in zijn kleine tuin gezet voor een aantal genodigden en een tweetal stoelen op de stoep
voor een aantal dames op leeftijd. Blijkt dat dr. Chris Soumokil ook bij het huis waar een van de dames nu woont, heeft
gewoond. Er kwamen meer genodigden en belangstellenden. Een mager zonnetje scheen maar de wind was koud. Een
man met een moluks petje op probeerde het verkeer in goede banen te leiden en vroeg beleefd of de mensen op de
stoep wilden gaan staan. Het was een medewerker (tuinman) van het MKC (Moluks Kerkelijk Centrum) in Houten.

Dhr. Jan Beckers heette ons welkom en zei dat hij ons in Amersfoort al had ontmoet. Het wachten is nu op nyong
Thommy, die later de straat in reed met zijn moeder en nog een tweetal personen. Ook de president dhr. Wattilete
voegde zich bij de genodigden.
Een aantal voorbijgangers werden uiteraard nieuwsgierig en bleven op een afstand staan kijken. We werden welkom
geheten door een van de organisatoren, die een lang betoog hield over het leven van dr. Soumokil. Dr. Chris Soumokil
werd op 1963 gevangen genomen en op 12 april 1966 geexecuteerd op het eiland Obi. Zelf trek ik dat in twijfel, omdat
het eiland in de Noord Molukken ligt. Dat de Indonesische regering dit eiland kiest is en blijft voor mij een raadsel.
Omdat ik daarover verder ook niets heb kunnen vinden.
Dhr. Wilfred Kols las voor uit Psalmen 121 en ging voor in gebed. De volgend spreker was president J.G. Wattilete, die
ook een lang betoog hield met ongeveer de zelfde strekking als de eerste spreker. Vierde spreker was dhr. Harry van
Bommel, lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. Als laatste spreker iemand uit Papua...

De plaquette is bedekt met een rode geruite kain met rechts nog aan rode kain geknoopt en links de Molukse vlag.
Daarna volgde de onthulling van de plaquette, die is ontworpen door dhr. Junus Ririmasse uit Boven Smilde. De huidige
bewoner kreeg een aandenken van Nyonya Soumokil, daarna mochten we het huis bezichtigen. Het is een mooi huis,
gebouwd in 1930, klein maar het heeft wel sfeer.

Wij konden met de anderen mee naar het andere huis en daarna weer terug op de Terweeweg voor een hap-je en een
drankje. Maar de tijd was ons niet meer gegund en reden we enigszins verkleumd huiswaarts.
Lies Rampen-Lahumeten

