
 
 
Motie: M 17.1  
 
Agendapunt 17. (motie vreemd aan de orde) 
 
Onderwerp: KNIL graven 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 30 maart 2021, 
 
overwegende dat: 
 

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

 
- 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;  
 

- burgemeesters van gemeenten met veel Molukse inwoners recent opgeroepen hebben 
het toen aangedane leed te erkennen;   

 
- deze oproep mede ondertekend is door de burgemeester van Stichtse Vecht 

link: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ontvangst-molukkers-was-onwaardig-
hoogste-tijd-om-dat-na-70-jaar-goed-te-maken-met-erkenning-en-steun~b7d3ad1f/; 

 
- de Stichting Maluku4Maluku zich met een landelijk initiatief inzet om de graven van 

Molukse KNIL-veteranen een bijzondere status te geven, d.w.z. dat grafrechten niet 
hoeven te worden verlengd, graven niet geruimd worden en onderhoud op kosten van de 
gemeente geschiedt;  

 
- elders in Nederland, onder andere in Almelo, Wierden, Woerden, Huizen en Tiel, dit 

verzoek al is ingewilligd; 
 

- Stichtse Vecht (met name Breukelen en Maarssen) van oudsher een belangrijke Molukse 
populatie kent, van waaruit ook de wens is geuit om het verzoek van Maluku4Maluku te 
steunen;  

 
- inwilliging van het verzoek om een bijzondere status een gebaar van respect is naar de 

Molukse gemeenschap in Stichtse Vecht, waarvan de geschiedenis sterk verweven is 
met de onze;  

 
draagt het college op: 
 

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

 
2. met een voorstel te komen ter dekking van de wegvallende legesinkomsten; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fractie  
 
Lokaal Liberaal 
 
Onno Tijdgat en Hans van Maanen    

Voor: Lokaal Liberaal, VVD, 
GroenLinks, CDA, StrePVV, Het 
Vechtse Verbond, Samen Stichtse 
Vecht 
Tegen: PVV 
 

Aangenomen, de griffier 
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