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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) over
historische bescherming voor graven mIlitairen

Geachte heer Stip,

Op 26 maart 2021 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over graven van Molukse KNIL militairen en
hun vrouwen. Aanleiding is de komst van 'Motukkers 70 jaar geleden in Nederland’, de sterke binding van
Ridderkerk met de Molukse geschiedenis, de warme Molukse gemeenschap in Ridderkerk en het
voornemen van de gemeente Tiel ten aanzien van de status van de Molukse KNIL-militairen en hun
vrouwen

In uw brief stelt u diverse vragen waarop wij u hieronder puntsgewijs antwoord dan wel reactie geven.

Vraag 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?

Antwoord:
Ja, wij zijn op de hoogte van de situatie.

Vraag 2
Ziet het college mogelijkheden om ditzelfde voor de graven van Molukse KNIL-militairen in Ridderkerk te
doen ?

Antwoord :

Wij onderzoeken de mogelijkheden om deze graven een beschermde status te geven . In de Verordening
Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk is het mogelijk om in Hoofdstuk 7 (Instandhouding historische
graven en opvallende grafbedekking) bij Artikel 30 (1,ijst) graven van KNIL-militairen op te nemen. Deze
lijst is tot op heden niet opgesteld en vastgesteld. Dit vergt enig onderzoek aangezien in de
begraafplaatsadministratie geen gegevens zijn opgenomen van overledenen met een Molukse
achtergrond en eveneens niet of de overledene een KNIL militair is geweest.



Vraag 3
Zo ja, gaat u hierover in gesprek met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap in Ridderkerk?

Antwoord
Wij willen hierover in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap. Inmiddels is
contact met een vertegenwoordigster van het christelijk deel van de Molukse gemeenschap over een
gedenkboom op begraafplaats Vredehof. Voor het islamitische deel van de Molukse gemeenschap zullen
wij contact opnemen met de Imam. Met deze informatie hopen wij een volledig inzicht te krijgen van alle
graven in Ridderkerk van KNIL-militairen.

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

Antwoord:
Niet van toepassing.

Vraag 5
Indien u mogelijkheden ziet om de graven van Molukse KNI L-militairen in Ridderkerk een beschermde
historische status te geven, ziet u dan ook mogelijkheden om dit voor alle graven van veteranen in
Ridderkerk te doen?

Antwoord:
Ook die mogelijkheid willen wij onderzoeken. Evenals bij vraag 2 is geen begraafplaatsadministratie
aanwezig met vermelding van graven met overleden veteranen. Wij zullen hiervoor contact opnemen met
de Stichting Oud-Ridderkerk en het Veteranencomité .

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Rid/brkerk,

le burgemees+erde secretaris
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