
Het verhaal van 70 jaar Molukkers in Nederland 

 

Dit jaar stond o.a. in het teken dat 70 jaar geleden een grote groep Molukkers (4000 oud-

KNIL soldaten en hun families, in totaal 12.500 personen) via schepen in Nederland 

aankwamen.  

Een Rotary lid van een andere club van Molukse afkomst was bereid ons de geschiedenis 

van het Molukse volk te vertellen. Een verhaal dat in het teken stond van loyaliteit, 

onderdrukking, verraad, verdriet, tomeloze heimwee en een onmetelijk verlangen naar 

herkenning en een eigen staat. 

Overigens bestaat de Molukken niet alleen uit Ambon, maar uit een verzameling van zo’n 

1000 eilanden ( vaak ieder met een eigen gezag en cultuur) in een gebied van 1000 bij 400 

km.  

  

Nederland in de tijd van de VOC had grote interesse in Indië  i.v.m. de rijkdom aan 

specerijen en kruiden. We waren de Portugezen net voor om ons daar te vestigen. De VOC 

had in die tijd een macht en omvang die is te vergelijken met Google en Microsoft in deze 

tijd. Een echte multinational dus.  

Na de tweede wereldoorlog en de Politionele acties moest Nederland vertrekken uit 

Indonesië, dat een eigen staat werd.  

De ontvangst in Nederland was niet altijd hartelijk en de Molukkers werden in eerste instantie 

in barakken ondergebracht, omdat gedacht werd dat hun verblijf in Nederland tijdelijk zou 

zijn. 10 jaar later, toen duidelijk werd dat de Molukkers niet snel zouden terugkeren, werden 

zij gehuisvest in diverse gemeenten met een Molukse wijk in gewone woonhuizen. Zij 

probeerden hun cultuur in stand te houden en de jongere generaties, die in Nederland zijn 



geboren voelen deze verwantschap nog steeds heel sterk. Dat leidde ook tot acties en een 

zoektocht hoe de eigen identiteit in Nederland vorm kon krijgen. 

Een zeer interessante lezing, die meer inzicht gaf in de relatie van Nederland met de 

Molukkers op gebied van ontstaansgronden, historisch perspectief, culturele achtergronden, 

intermenselijke belevingen en de huidige stand van zaken. Het was de moeite waard om 

deze meerdere perspectieven te horen van een insider. 

 

 

 


