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De cirkel is rond!

 In dit boek Astaganaga, 50 jaar Massada neem ik u mee 
op een fascinerende en memorabele muziekreis rond mijn levenswerk, 

de Latin rockband Massada. 
Astaganaga is mijn verhaal. Vanaf de oprichting van de band in kamp 

Almere, optreden op het Pinkpop Festival, toeren door Nederland 
tot en met on stage in het eilandenrijk de Molukken. 

Het werd tijd om deze verhalen vast te leggen en naar buiten te brengen. 
Met deze uitgave markeer ik een muziekperiode die begon toen ik als kind 
op 21 maart 1951 aankwam in Rotterdam op het eerste schip, de Kota Inten.

 
Nu ik als oprichter van Massada terugkijk op mijn leven, realiseer ik me 

dat dat totaal anders had kunnen verlopen. Met een jeugd en tijden waar 
criminaliteit om de hoek lag, waar drugs voor het grijpen waren en waar 
discriminatie met regelmaat van de klok plaatsvond, leek het er bijna op 

alsof het maar één kant op kon gaan. Maar de slachtofferrol, daar wilde ik 
niets van weten. De juiste keuzes maken was van levensbelang, als persoon 

en als groep. 
 

De muziek omarmen was mijn redding. 
Het heeft mij als mens en musicus gevormd. 

Muziek verbindt en bouwt bruggen, dat is mijn ervaring. 
Door mijn verhaal over Massada loopt als een rode draad mijn 

Molukse identiteit. Hoe ik hiermee ben omgegaan en nog steeds doe. 

Muziek bouwt ook bruggen naar de fans die warmte en steun teruggeven.
Dit boek draag ik dan ook op aan de fans, muziekliefhebbers, 

die ons vele jaren hebben ondersteund. 
De Kota Inten is op stoom, de leesreis kan beginnen. 

 
Astaganaga 

 
MY STORY!
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orporaal Manus Manuhutu met legernummer 

241917006 was een van de circa 4000 ex-

KNIL-militairen die in 1951 naar Nederland 

werden overgebracht. Hij reisde aan boord van de 

eerste Kota Inten met zijn vrouw Obe en hun jonge 

gezin. Zoontje Johnny, de latere zanger en oprichter 

van de Latin rockband Massada, was in 1948 op Java 

geboren. Het gezin bestond verder uit zijn oudere zus, 

Johnny’s oppas en een stiefzus. Als bandleider tourt 

Johnny Manuhutu nog steeds door heel Nederland. 

Al 50 jaar zijn hij en Massada Alive and Kickin’. 

Sinds 2018, bij het uitbrengen van Baronda (40 jaar 

Massada), speelde hij met het idee om zijn verhaal 

vast te leggen. Het jaar 2021 waarin het 70-jarige 

verblijf van Molukkers in Nederland herdacht werd, 

was voor hem het moment om zijn verhaal over zijn 

band Massada definitief in boekvorm uit te geven. Hij 

werkte hiervoor samen met  journalist Victor Joseph 

die hem urenlang interviewde. Mister Massada vertelt 

zijn verhaal, van Haria tot Huizen.

K

INTRODUCTIE
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Van Haria tot Huizen

KNIL EN RMS
In 2021 was het 70 jaar geleden dat  12.500 Molukkers in Nederland 
aankwamen. Het waren voornamelijk militairen die hadden 
gediend in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, het KNIL, met 
hun gezinnen. Er zaten ook kleinere groepen Marine-Molukkers, 
ex-politiemannen en burgers bij. Op 21 maart 1951 meerde het 
eerste schip, de Kota Inten, in de haven van Rotterdam aan 
met de eerste groep Molukkers. Na 21 maart zouden er tot eind 
juni nog 11 vaarten volgen. De overtocht vond plaats onder 
verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering. Het verblijf 

in Nederland zou tijdelijk zijn.

De komst van deze Molukkers was een gevolg van politieke 
ontwikkelingen in Indonesië, de voormalige kolonie Nederlands-
Indië. Direct na de Tweede Wereldoorlog vond op 17 augustus 1945 
de proclamatie plaats van de Republiek Indonesië. Maar Nederland 
wilde de kolonie terug. Met een bloedige onafhankelijkheidsoorlog 
tot gevolg waarin Molukse militairen aan Nederlandse zijde 
meestreden tegen de Indonesiërs. De soevereiniteitsoverdracht 
van 27 december 1949 aan de Verenigde Staten van Indonesië 
(een federatie van deelstaten) zou garant moeten staan voor 
een mate van zelfstandigheid, ook op de Molukken. Echter, dit 
werd doorkruist omdat de nieuwe Indonesische regering geen 
federatie wilde maar een eenheidsstaat met centraal gezag. De 
deelstaten werden opgerold. In reactie hierop werd op 25 april 
1950 de RMS (Republik Maluku Selatan), de Vrije Republiek der 
Zuid-Molukken uitgeroepen. Met als eerste president de heer 

J.H. Manuhutu. 

Veel Molukse militairen van het KNIL bevonden zich op dat 
moment buiten de Molukken in kazernes met hun gezinnen. 
Toen het KNIL op 26 juli 1950 werd opgeheven, mochten deze 
soldaten niet terug naar de Molukken vanwege de proclamatie 
van de RMS. Op Indonesisch grondgebied wilden ze niet blijven 
omdat dat onveilig voor hen was. Wat volgde was de ‘oplossing’: 
tijdelijk naar Nederland. In 1951 werden deze Molukse militairen 
bij aankomst collectief ontslagen. Een klap die nog generaties 
lang zou doordreunen. Inmiddels telt de Molukse gemeenschap 

71.000 zielen. 



Korporaal Manuhutu
Geboren 13 maart 1927

Legernummer 24191700
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De Molukken is een eilandengroep in het oosten van de Indonesische archipel. De Molukken 
bestaan uit ruim 1000 eilanden. De hoofdstad Ambon is gelegen op het eiland Ambon. Van 
oudsher stonden de Molukken bekend als de Specerijeilanden, omdat vroeger alleen hier de 

specerijen nootmuskaat en kruidnagel geteeld werden. 

De totale oppervlakte van de Molukken bedraagt 854.490 vierkante kilometer. Dat is acht keer 
groter dan Nederland (99.585 vierkante kilometer). De afstand van de Molukken tot Nederland 
is 12.500 kilometer. In de zomertijd is er een tijdsverschil van 7 uur. Als het in Nederland 12.00 

uur ’s middags is, is het op de Molukken 19.00 uur ‘s avonds. 


