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Afgelopen zondag was het precies 70 jaar geleden dat de eerste groep Molukse KNIL-militairen in 

Nederland arriveerde. Ridderkerk is sterk verbonden met de Molukse geschiedenis en kent een 

warme Molukse gemeenschap. Een van de unieke Molukse gemeenschappen in Nederland met 

moslim- en christengezinnen. 

Het verhaal van deze Ridderkerkers zie je in de uitzending van het Moluks Historisch Museum die 

via onderstaande link te bekijken is. De link brengt je direct naar het moment waar het over 

Ridderkerk gaat, maar de hele uitzending is het kijken waard.  

Naar aanleiding van een bericht op onze sociale mediakanalen over 70 jaar Molukkers in 

Ridderkerk hebben vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap in Ridderkerk ons 

benadert over het volgende. De burgemeester van de gemeente Tiel heeft in diezelfde uitzending 

aangegeven dat de gemeente Tiel de eerste gemeente is die de graven van Molukse KNIL-

militairen en hun vrouwen in Tiel een beschermde historische status gaan geven. Partij 18PLUS 

heeft daarover de volgende vragen: 

1. Is het college bekend met het voornemen van de gemeente Tiel om de graven van Molukse 

KNIL-militairen en hun vrouwen in Tiel een beschermde historische status te geven? 

2. Ziet het college mogelijkheden om ditzelfde voor de graven van Molukse KNIL-militairen in 

Ridderkerk te doen? 

3. Zo ja, gaat u hierover in gesprek met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap in 

Ridderkerk? 

4. Zo nee, waarom ziet u hiervoor geen mogelijkheden?  

Personeel van het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) worden net als alle 

(ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in 

oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in 



internationaal verband gezien als veteraan. Meerdere Ridderkerkse veteranen liggen begraven op 

de begraafplaatsen Rusthof en Vredehof. 

5. Indien u mogelijkheden ziet om de graven van Molukse KNIL-militairen in Ridderkerk een 

beschermde historische status te geven, ziet u dan ook mogelijkheden om dit voor alle 

graven van veteranen te doen in Ridderkerk? 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vragen. 

https://youtu.be/bpoYRDfDimM?t=3885  
 
https://www.gelderlander.nl/tiel/primeur-in-tiel-historische-bescherming-voor-graven-van-molukse-knil-
militairen~abdb4fa3/  
 
https://www.defensie.nl/onderwerpen/veteranen/wie-zijn-veteraan  
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