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Verslag Respons enquete ‘70’ jaar Molukkers in Nederland 
Klankbordgroep Molukse herdenking 
11 april 2022. 
 

Introductie 
In 2022 organiseert het Comité Molukse Herdenking (CMH) de herdenking van het feit dat in 1951 
Molukse militairen en mariniers met hun gezinnen tijdelijk naar Nederland zijn overgebracht c.q. 
verscheept. Het CMH richtte zich allereerst op de datum van 21 maart en op de stad Rotterdam als 
locatie van de herdenking. De datum en locatie verwijst naar de datum in 1951 toen het eerste 
transportschip van de grote groep Molukkers in Rotterdam aanmeerde. 
Het CMH richt zich op een zo breed mogelijk draagvlak onder de Molukse gemeenschap voor de 
komende Herdenking. Hiertoe heeft het CMH i.s.m. de Klankbordgroep twee Dialoogbijeenkomsten 
georganiseerd (februari en maart 2022). In deze bijeenkomsten kunnen deelnemers  ideeën en 
opmerkingen kenbaar maken. We vragen daarom uw medewerking. 
Voor degene die niet aanwezig kan zijn op één van deze bijeenkomsten of die vooraf al onderwerpen 
betreffende de Herdenking naar voren wilde brengen, bestond er de mogelijkheid om tot 16 maart 
online een enquêteformulier in te vullen. De uitkomst van de enquête zal worden meegenomen in 
het advies van de KBG naar het CMH. 
 

Enquete 
Aantal vragen: 11 
Aantal reacties: 67 
Looptijd: 14 januari – 16 maart 2022 
Beschikbaarheid: online (molukseherdenking.nl) 
 

Responses 
Hieronder volgen de belangrijkste responses geclusterd en in volgorde van aantallen. De enkele, 
afwijkende responses vallen onder het cluster Overige en worden hier in de regel niet allemaal 
afzonderlijk genoemd. 
 
1. Wat moet er volgens u tijdens de Molukse Herdenking worden herdacht? 

(open vraag) 

1. De aankomst van de 1e (en 2e) generatie Molukkers 
2. De geschiedenis van Molukkers in Nederland 
3. Het leed van de 1e en 2e generatie Molukkers 
4. De reden van komst naar Nederland 
5. Overige (70 jaar verblijf in Nederland, etc.) 

 
 
2. Wat moet volgens u het doel zijn van de Herdenking? 
(open vraag) 

1. Verankering kennis in Nederland over de aankomstgeschiedenis en het gedeelde verleden 
2. Eerbetoon en herdenking van de 1e generatie 
3. Eerherstel en erkenning van het leed van Molukkers in Nederland 
4. Overige (Molukken nog steeds onderdrukt, etc.) 
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3. Wie staan er naar uw idee centraal in de Herdenking? 
(open vraag) 

1. De eerste generatie 
2. De eerste en 2e generatie 
3. De gehele Molukse gemeenschap, alle generaties 
4. Overige (wel/niet: Soumokil, president RMS, Njonja Soumokil, etc) 

 
4. Van welke mensen vindt u dat zij de Herdenking mogen bijwonen (welke doelgroepen)?  
Dit gezien het beperkt aantal zitplaatsen in een accommodatie? 
(open vraag) 

1. Eerste (en tweede) generatie Molukkers 
2. Alle generaties Molukkers 
3. Iedereen (Molukkers en Nederlanders) 
4. Overige (wel/geen vertegenwoordigers Molukse organisaties/groepen) 

 
5. Op welke datum zou volgens u de Herdenking moeten plaatsvinden? 
(Meerkeuzevraag) 
- 21 maart (aankomst eerste schip van grote groep in 1951) 
- 21 juni (aankomst laatste schip van grote groep in 1951) 
- Anders: … 

  
 
6. Kunt u uw keuze voor een specifieke datum toelichten?  
(open vraag) 

• Aankomst eerste schip (21 maart 1951) - 27x 
• Aankomst laatste schip (21 juni 1951) - 21x 
• Anders 19x – beide datums mogelijk, breed gedragen datum, 2026, 25 April, etc. 
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7. Bent u van mening dat koning Willem Alexander tijdens de Herdenking aanwezig zou 
moeten zijn? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 
En waarom? 
Ja:   

1. eerste generatie heeft voor Oranje gevochten 
2. aanbieding excuses, blijk van waardering 
3. staatshoofd, versterking karakter van herdenking 
4. overige (erkenning RMS, etc.) 

Nee: 
1. geen meerwaarde  
2. aandacht moet liggen bij Molukkers 
3. overige (destijds [politieke- en geen koninklijke beslissingen, 400 jaar onderdrukking, etc.) 

 
 
8. Bent u van mening dat premier Rutte tijdens de Herdenking aanwezig zou moeten zijn? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 
En waarom?  

Ja: als vertegenwoordiger Nederlandse regering: excuses / erkenning (grafrechten) 
Nee: als persoon niet geloofwaardig; overige (herdenking niet politiseren, geen meerwaarde, etc.) 
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9. Indien Koning Willem Alexander en/of Premier Rutte aanwezig zijn, wat zouden zij dan in 
het openbaar moeten bespreken?  
(open vraag) 

1. Erkenning van het leed, van gemaakte fouten 
2. Aanbieding excuses voor gemaakte fouten 
3. Overige (erkenning RMS, mensenrechten Indonesie, etc.) 

 
10. Wanneer is volgens u de Herdenking geslaagd? 
(open vraag) 

1. Als oprechte excuses zijn aangeboden 
2. Als er een consensus Mol. gemeenschap is over herdenking 
3. Als het gepaard gaat met politieke actie Ned. regering (grafrechten, Mol. wijken, erkenning 

RMS, etc.) 
 
11. Wilt u ten slotte nog wat kwijt over de Herdenking dat hier nog niet aan bod is 
gekomen?  
(open vraag) 

• Nee (17x) 
• Geen/niet: feest/show, politiek (RMS/RI), CMH als organisator, herdenking, etc. 
• Wel: aanwezigheid RMS kabinet, verbinden, succes wens voor organisatie, etc. 

 


