
MOTIE 23

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 2023

Onderwerp: Beschermde status graven van Molukse ex-KNIL-militairen

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2022

De Raad, 

gehoord de beraadslaging,

Kennisgenomen hebbend van:

• Het feit dat meerdere gemeenten in Nederland de graven van ex KNIL militairen een 
bijzondere status hebben gegeven, waardoor deze niet geruimd en goed onderhouden 
zullen worden. 

Constaterende dat:

• Molukse KNIL militairen vochten aan de Nederlandse zijde in voormalig Nederlands Indië; 
• Molukse KNIL militairen dachten nadien zeer tijdelijk in Nederland te gaan wonen waarna 

zij terug zouden keren naar de onafhankelijke Molukken, zoals hen was beloofd; 
• Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen, een bestaan wachtten in onder andere de 

voormalige concentratiekampen in Westerbork en Vught;
• De Molukse bevolking van de eerste generatie zich door de overheid in de steek gelaten 

voelde.

Van mening is dat:

• De graven van de Molukse ex-KNIL-militairen een bijzondere status zouden moeten 
krijgen. Het is een gebaar van respect naar de Molukse gemeenschap en een erkenning 
voor deze KNIL-militairen, wanneer hun graven in de toekomst worden beschermd.  Dit 
geldt vooral voor de eerste generatie, waarvan nog drie weduwen in leven zijn. De 
echtgenoten van deze vrouwen, hebben de Koningin gediend en voor onze driekleur 
gevochten;

• Een bijzondere status van de graven betekent dat zij niet geruimd mogen worden en dat 
zij goed onderhouden worden. 

 Verzoekt het college:



• Te onderzoeken of het mogelijk is dat de graven in Barneveld een bijzondere status 
krijgen. Elders in het land zijn al gemeenten, zoals Almelo, Tiel en Stichtse Vecht hiertoe 
overgegaan;

• En als dit mogelijk is, hiervoor een voorstel in te dienen bij de raad en daarin te 
overwegen om dit structureel op te pakken;

en gaat over tot de orde van de dag.
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