
          
 

   
 
Motie vreemd - Bijzondere status KNIL-graven 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 22 april 2021, 
constaterende dat: 

1. het op 21 maart 2021 zeventig jaar geleden is dat de eerste Molukkers (KNIL-militairen) op 
dienstbevel in Nederland aankwamen; 

2. de ontvangst van deze loyale militairen, die gevochten hadden uit naam van onze koningin, 
destijds niet met de nodige egards, dank of steun gepaard ging; 

3. veel KNIL-militairen een scala aan PTSS-klachten hebben ontwikkeld waarvoor nooit hulp 
geboden is en dat dit nog steeds doorwerkt op latere generaties; 

4. burgemeesters van gemeenten met veel Molukse inwoners recentelijk opgeroepen hebben 
het toen aangedane leed te erkennen; 

5. deze oproep ondersteund wordt door de burgemeester van Woerden Victor Molkenboer, 

overwegende dat: 
1. de Stichting Maluku4Maluku zich met een landelijk initiatief inzet om de graven van Molukse 

KNIL-veteranen een bijzondere status te geven. Dat wil zeggen dat grafrechten niet hoeven 
te worden verlengd, graven niet geruimd worden en onderhoud op kosten van de gemeente 
geschiedt;  

2. Woerden van oudsher een belangrijke Molukse populatie kent, van waaruit ook de wens is 
geuit om het verzoek van Maluku4Maluku te steunen; 

3. Sinar Maluku, de Molukse organisatie uit Woerden dit ook heel graag wil; 
4. elders in Nederland, onder andere in Almelo, Wierden, Huizen, Tiel en Stichtse Vecht, dit 

verzoek al is ingewilligd; 
5. inwilliging van het verzoek om een bijzondere status een gebaar van respect is naar de 

Molukse gemeenschap in Woerden, waarvan de geschiedenis sterk verweven is met de onze, 
 
verzoekt het college; 

1. de graven van de eerste generatie Molukse KNIL-veteranen een bijzondere status te 
verlenen, in overleg met nabestaanden en/of vertegenwoordigers van de Molukse 
gemeenschap in Woerden Sinar Maluku; 

2. in samenwerking met de Molukse gemeenschap te onderzoeken om hoeveel graven het gaat 
zodat bekeken kan worden wat de kosten van dit voorstel zijn; 

3. met een voorstel te komen ter dekking van de wegvallende legesinkomsten, of na te gaan of 
hier subsidiemogelijkheden liggen vanuit het Rijk;   

4. de begrafenisregels van de gemeente op dit besluit aan te passen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Toelichting: 
Navraag bij de gemeente leert dat de graven van KNIL-veteranen niet apart geadministreerd zijn. Wel 
is bekend dat er ongeveer 60 Molukse graven zijn. Die zijn natuurlijk niet allemaal van KNIL-
veteranen. De kosten voor 60 graven zou op jaarbasis ongeveer 7.000 euro zijn, maar aangezien het 
aantal lager ligt wordt dit veel minder.  
      
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 
openbare vergadering, gehouden op 22 april 2021, 

 

De griffier, 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 
 
 
V.J.H. Molkenboer 


