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Onderwerp: Erkennen leed Molukkers

Burgemeesters van vijftien gemeenten met een Molukse gemeenschap roepen het nieuwe kabinet op
het leed te erkennen dat de Molukkers is aangedaan, nadat ze zeventig jaar geleden naar Nederland
werden gebracht. Ook vinden zij dat meer moet worden geïnvesteerd in de Molukse gemeenschap.
Uit de berichtgeving begrijpt de PvdA dat de burgemeester van Vlissingen tot nu toe niet betrokken is
bij het initiatief, hoewel het net als de wel deelnemende gemeenten ook een grote actieve Molukse
gemeenschap heeft.
De PvdA heeft daarom de volgende vragen:
1. Kent u dit initiatief? Betekent dit dat er vanuit de initiatiefnemers géén verzoek tot
steun/deelname aan dit initiatief is gedaan?
2. De burgemeesters stellen dat het het nieuwe kabinet zou sieren als tegenover de
samenleving erkend zou worden dat de wijze van ontvangst en opvang in Nederland
onwaardig is geweest. Is het Vlissingse college van B en W het met dit statement eens en is
ze bereid haar steun aan dit initiatief uit te spreken? Welke mogelijkheden ziet ze daartoe?
3. De burgemeesters geven aan dat er vanuit het kabinet meer geïnvesteerd zou moeten
worden in de Molukse gemeenschap. ‘Hierbij gaat het wat ons betreft om versterking van de
Molukse identiteit/cultuur, geschiedenis maar ook om versterking en ondersteuning op
sociaal/economisch gebied.’ Vindt het college dat Vlissingen met de initiatiefnemers een
beroep moet doen op het kabinet om ook in Vlissingen meer investeringen te laten doen voor
versterking van die Molukse identiteit/cultuur?
4. Op zaterdag 20 maart jl. was het zeventig jaar gelden dat KNIL-militairen met hun families in
Nederland arriveerden. In hoeverre is het college in gesprek met – vertegenwoordigers uit –
de gemeenschap om ook in Vlissingen aandacht hieraan te besteden? Zo nee, is ze bereid
om dat te doen als er n.a.v. deze publicatie ook een oproep zou volgen?
5. De gemeente Tiel heeft onlangs de graven van Molukse KNIL-militairen en hun vrouwen een
beschermde historische status gegeven, maakte de burgemeester Beenakker bekend op een
herdenking dit weekend. In hoeverre is Vlissingen bereid dat in navolging te gaan doen en de
families daarmee geen grafrechten over die graven te laten betalen?
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