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Appreciatie motie Van Haga betreffende excuses voor de 
Molukse gemeenschap 

1. Aanleiding 
De appreciatie van de motie van Van Haga (Kamerstuk 36 200 V, nr. 51) waarin 
de regering wordt verzocht excuses te maken aan de Molukse gemeenschap, 
moet uiterlijk dinsdagochtend 6 december 2022 per brief naar de Tweede Kamer 
worden verstuurd.  

2. Geadviseerd besluit 
• Graag uw akkoord met de inhoud van voorliggende Kamerbrief. Indien u 

akkoord gaat met de inhoud van bijgaande brief, verzoek ik u deze te 
ondertekenen en naar de Tweede Kamer te versturen.  

3. Kernpunten 
Proces 
• Op 24 november 2022 heeft het lid Van Haga tijdens de vaststelling van 

de begrotingsstaat 2023 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een 
motie (zie bijlage) ingediend, waarin de regering wordt verzocht om:  

o excuses te maken voor de manier waarop de Molukkers zijn 
behandeld na aankomst in Nederland in 1951; 

o haar waardering uit te spreken voor de KNIL-militairen en hun 
gezinnen voor de offers die zij voor Nederland hebben gebracht. 

• Het lid Van Haga heeft de motie op verzoek van de minister van 
Buitenlandse Zaken aangehouden omdat het kabinet nog met een 
appreciatie dient te komen. Voor de stemmingen van aanstaande dinsdag 
6 december moet er daarom nog een brief met deze appreciatie worden 
verzonden aan de Tweede Kamer. 

• Omdat u in het kader van uw portefeuille Oorlogsgetroffenen en 
Herinnering Tweede Wereldoorlog de coördinatie van de dialoog met de 
Molukse gemeenschap op zich heeft genomen, heeft u de appreciatie van 
de motie overgenomen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Inhoud van de appreciatie 
• Op 18 februari 2022 heeft het kabinet in de eerste reactie op de 

uitkomsten van het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, 
Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950’ al haar 
waardering uitgesproken voor alle Indiëveteranen, inclusief KNIL-
militairen. 

• Momenteel is het kabinet in gesprek met vertegenwoordigers van de 
Molukse gemeenschap. Ook eventuele excuses maakt onderdeel uit van 
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deze gesprekken, zonder dat dit reeds tot een eindconclusie heeft geleid. 
Het is niet bekend op welke termijn dit wel tot een conclusie leidt. 

• Daarom wordt u verzocht aan te geven dat het op dit moment niet 
mogelijk is een appreciatie te geven aan de motie. Het is vervolgens aan 
de indiener van de motie, het lid Van Haga, om de motie aan te houden 
dan wel in stemming te brengen.  

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
• Zoals reeds hierboven vermeld heeft het kabinet met de brief van 17 

februari 2022 haar eerste reactie gegeven op de resultaten 
onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en 
Oorlog in Indonesië, 1945-1950’. In haar reactie biedt het kabinet aan de 
bevolking van Indonesië haar excuses aan. Tevens wordt excuses 
aangeboden aan ieder in ons land die met de gevolgen van de koloniale 
oorlog in Indonesië heeft moeten leven, vaak tot de dag van vandaag. Dat 
omvat alle groepen, inclusief de veteranen die zich destijds als goed 
militair hebben gedragen. 

• Een nadere kabinetsreactie op de resultaten van het 
onderzoeksprogramma wordt voor het kerstreces naar de Tweede Kamer 
gestuurd.  

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
• In 2021 was het 70 jaar geleden dat de eerste Molukkers in Nederland 

aankwamen. Het grootste deel bestond uit KNIL-militairen en hun 
gezinnen. Naar aanleiding van dit herdenkingsjaar hebben AZ en VWS op 
ambtelijk niveau verschillende informele gesprekken gevoerd met 
personen uit de Molukse gemeenschap. De minister-president heeft op 10 
mei jl. met een aantal personen van de eerste generatie gesproken en op 
31 augustus jl. hebben de minister-president en u met personen uit de 
Molukse gemeenschap gesproken op het Catshuis. 

• Al deze gesprekken gingen voor een belangrijk deel over de gevoelens, 
beelden en ideeën die er leven binnen de Molukse gemeenschap rondom 
de aankomst van de eerste en tweede generatie in Nederland in 1951. 
Ook het onderwerp excuses maakte hier onderdeel vanuit. Hierover is nog 
niet tot een slotsom gekomen. Wel bleek dat de behoefte bestaat aan het 
voortzetten van de dialoog.  

c. Financiële en personele gevolgen 
N.v.t.  

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
N.v.t. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De brief met de appreciatie van de motie is afgestemd met AZ, BZ en 
Defensie.  

f. Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 
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g. Toezeggingen 
N.v.t.  

h. Fraudetoets 
N.v.t.  

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

a. Motivering 
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

 




