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U bent bijzonder hoogleraar Molukse 
Migratie en Cultuur in Comparatief 
Perspectief aan de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen van de Vrije Universiteit, 
ingesteld vanwege de stichting Moluks 
Historisch Museum. 
Dit is een hele mondvol. Kunt u in simpele 
bewoordingen uitleggen wat het 
inhoudt? 
Het gaat om de identiteit en 
migratiegeschiedenis. Er wordt dan niet 
alleen naar de positie van Molukkers 
gekeken. Maar er wordt ook een 
vergelijking gemaakt met andere groepen 
zodat je een beter inzicht krijgt.  
Een voorbeeld: Molukkers zijn ethnic 
soldiers, zij worden zo genoemd omdat 
Molukkers werden gezien als extra loyaal 
en krijgshaftig. Zij zijn bij het KNIL 
gekomen onder Nederlands 
gouvernement. In het onderzoek kijk ik 
hoe ze bij het KNIL zijn gekomen, hoe hun 
positie was en hoe ze na overkomst naar 
Nederland zijn behandeld. Als je dat 
vergelijkt met de Gurkha´s(Nepallezen in 
dienst van het Britse leger) of de 
Harki´s(Algerijnen in dienst van het Franse 
leger) dan kan je zien hoe Nederland daar 
anders mee om is gegaan, hoe de 
Molukkers in het KNIL zijn gekomen. Dan 
krijg je een beter inzicht in wat bijzonder is 
en wat niet bijzonder is in de geschiedenis. 
Daarmee is het een vergelijking in 
perspectief zoals dat dan heet. 
 
 
 
 
 

 
 
De opdracht van de demobilisering van 
de Molukse KNIL militairen wordt gezien 
als een 'dienstbevel'. 
Was dit ook wel echt een dienstbevel of 
was het een opdracht met een belofte? 
Dat is nogal ingewikkeld en verwarrend. 
Dat dienstbevel waar steeds over 
gesproken wordt is een dwangmiddel. Als 
de mensen niet willen luisteren dan 
krijgen ze een dienstbevel en kunnen ze 
ontslagen worden. Toentertijd had je drie 
keuzes: 1. Je kan hier blijven op Java en 
dan krijg je afvloeiingsgeld. 2. Je gaat over 
naar het Indonesisch leger. 3. Je kiest 
ervoor om naar Nederland te gaan. Als je 
geen keuze hebt gemaakt krijg je een 
dienstbevel. We zijn erachter gekomen 
dat zo een dienstbevel twee keer is 
gegeven. Op weg naar de boot en aan 
boord. Als je je afvraagt waarom de 
mensen aan boord gingen, was dat omdat 
zij daartoe opdracht hebben gekregen.. 
Op de achtergrond speelde de delegatie 
Aponno een rol. Ik denk ook dat er een 
aantal Nederlandse commandanten op 
Java het bevel hebben gegeven om aan 
boord te gaan, dat is dus een marsorder. 
Een dienstbevel wordt op papier gegeven. 
Als je dat niet opvolgt kun je direct 
worden ontslagen. Een marsorder is 
natuurlijk ook een bevel of opdracht. Het 
blijft ook een onvrijwillige keuze als je kijkt 
wat de keuzes waren: overgaan naar het 
Indonesisch leger of achterblijven op Java. 
Als dat geen reële opties zijn, dan krijg je 
eigenlijk geen keuze.  
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Ik heb wel eens geschreven: er is een 
beleefde en administratieve werkelijkheid. 
Als ik in de archieven kijk zie ik dat er twee 
keer een dienstbevel gegeven is: “u moet 
nu aan boord”, ondertekend door kolonel 
van Zanten. Omdat er verder geen 
dienstbevelen zijn zegt de regering dat 
Molukkers vrijwillig kwamen, maar dat is 
slechts een administratieve werkelijkheid, 
dus op papier. In de beleving is er wel 
degelijk een opdracht. In die tegenstelling 
zit een deel van de verwarring. Dan 
ontstaat het idee dat de Molukkers voor 
zes maanden naar Nederland komen. Daar 
gingen zowel de Molukkers als de 
Nederlandse regering vanuit.  Achteraf 
was dat een naïeve gedachte want de 
verhoudingen met Indonesië liepen al heel 
snel spaak. Er is door de Nederlandse 
regering nooit over nagedacht hoe ze een 
einde aan die zes maanden konden breien 
en toen die zes maanden voorbij waren 
hoe Molukkers dan terug konden gaan. 
Het probleem daarbij was tweeërlei: 1. De 
relatie met Indonesië begon slechter te 
worden 2. De Molukse leiders wilden niet 
teruggaan omdat zij de Molukken als 
bezet gebied zagen. Het RMS-ideaal 
blokkeerde toen in zekere zin aan de 
Molukse kant. Men wilde wel terug, maar 
naar een onafhankelijke Molukken. 
Nederland kon daar niet voor zorgen en 
had  ook niet beloofd om de RMS te 
helpen.  
Voor de KNIL mensen was het in strijd met 
hun KNIL recht dat zij niet naar de 
Molukken werden gebracht. Het recht om 
terug gebracht te worden naar de plaats 
waar zij vandaan kwamen, was een KNIL-
recht want hadden ze gekregen toen ze 
voor de dienst tekenden. Dat was  in 
eerste instantie Maluku of bijv. Saparua, 
maar na 1950 werd dat voor de mannen 
de Republiek Maluku Selatan. Je leest wel 
eens dat Nederland de Molukkers een 
onafhankelijk Maluku beloofd heeft voor 
hun inzet. Maar ze hebben hun belofte 

niet waar kunnen maken. Dat is dus niet 
zo!! Dat zijn allemaal verwachtingen en 
dat maakt het verhaal verwarrend!! 
 
Kun u ons de grootste 
onrechtvaardigheden vertellen/aangeven 
wat de Molukkers is aangedaan. 
Ik vind dat dat  de grootste fout  
het ontslag was. Nederland was 
verantwoordelijk voor de KNIL en marine 
Molukkers en hebben ze daarom naar 
Nederland gebracht. Omdat ze dachten 
dat als ze in Indonesië achter bleven de 
mensen dan gevaar liepen, omdat er 
conflicten waren rondom de tangsi’s op 
Java. Zomaar achterlaten kon overigens 
überhaupt niet vanwege de uitspraak van 
de rechtbank n.a.v. de delegatie Aponno. 
Dus men nam de verantwoordelijkheid 
door de KNIL mensen naar Nederland te 
halen en vervolgens werden ze ontslagen. 
Het ontslag zat er op zich wel in, want het 
KNIL was in juli 1950 opgeheven en men 
had een tijdelijke status van het 
Koninklijke Nederlandse leger (KL) 
gekregen. Daardoor kon Nederland nog 
steeds gezag over de Molukse militairen 
uitoefenen. Ze waren formeel nog niet 
gedemilitariseerd. De KL status kregen ze 
bewust tijdelijk totdat ze  
gedemilitariseerd zijn. 
Op het moment dat ze in Nederland 
kwamen zijn ze ontslagen en werd ook 
hun trots afgenomen. Dat was het grote 
probleem. En het conflict wat zich daarna 
ging afspelen. Molukkers zijn naar de 
rechtbank gegaan, zelfs in hoger beroep. 
Daar zeiden de rechters: “U bent hier aan 
het verkeerde adres, U moet naar een 
andere rechter”. Er is toen door de 
Molukse leiders en hun advocaten om 
RMS-politieke redenen besloten om dat 
niet te doen. Dan zie je dus een 
vertroebeling en gaat het politiek ideaal 
meespelen waardoor de situatie verlengd 
wordt.  
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De grootste pijn is dus dat dat Nederland e 
mensen hun positie heeft ontnomen en 
vervolgens als een klein kind heeft 
behandeld. Dat zegt dan al genoeg voor de 
KNIL Molukkers: Stank voor dank! Dat is 
de grootste onrechtvaardigheid wat deze 
mensen is aangedaan. 
 
Nu is er inmiddels al veel onderzoek 
gedaan over de Molukkers hier in 
Nederland. Men weet toch al heel veel. U 
hebt zelfs hiervoor een leerstoel. 
Welke aspecten wilt u nog onderzoeken. 
Wat is nog "onontgonnen" gebied. 
Er is al heel veel onderzoeken gedaan en 
in het bijzonder naar de geschiedenis van 
na 1951. Met enige regelmaat zijn boeken 
en studies verschenen over de positie van 
Molukkers op sociaal en economisch 
gebied maar ook qua identiteit. Eigenlijk is 
in 1955 de eerste studie verschenen maar 
niet gepubliceerd. Dat was een onderzoek 
van Tamme Wittermans, een antropoloog. 
Eind jaren zestig kwam het rapport van  
mevr. Verwey-Jonker uit, gevolgd door de 
studie van Hans van Amersfoort in de 
jaren zeventig, Dieter Bartels en Elias 
Rinsampessy in de jaren negentig, toen 
ook over vrouwen door Von Benda 
Beckmann en Leatemia en in 2006 van  
Henk Smeets en mijzelf, om er een paar te 
noemen.  
Dat betekent dat je kan zien hoe een 
bevolkingsgroep die naar Nederland is 
gekomen over de generaties heen zich aan 
het ontwikkelen is. Vanuit een zeer 
bijzondere positie, namelijk opgevangen in 
woonoorden, met het idee van beide 
kanten om niet te assimileren en te 
integreren,. Vervolgens veranderd dat 
eind jaren 70, want dan gaat men wel 
integreren en ontwikkeld het zich verder, 
dat zie je bij de derde en vierde generatie. 
Er ontstaat dan voor Nederland een 
unieke situatie, namelijk wat gebeurt er 
met de vijfde en zesde generatie? Juist 

omdat het zoveel invloed heeft is dat de 
meerwaarde.  
Wat volgens mij ook belangrijk is is 
vergelijkingen te maken met andere 
bevolkingsgroepen die in het koloniale 
leger in Britse of Franse koloniën zaten. 
Dan zijn er ook andere aspecten, de 
ontwikkeling van de Molukse identiteit. Ik 
kan mij nog herinneren dat tijdens de 
kerusuhan in 2000 de Nederlandse pers 
tegen de derde generatie zei “waar 
hebben jullie het over. Waar maken jullie 
je druk om met wat daar gebeurd. Jullie 
zijn toch hier in Nederland geboren”. 
Terwijl iedereen nog contact had met de 
Molukken.  
Wat gebeurt er met de identiteit van de 
jonge generatie Molukkers, hoe verbinden 
zij zich met de Molukken en waar halen zij 
de inspiratie vandaan. Als je nu kijkt naar 
de derde en vierde generatie zie je 
jongeren die heel bewust bezig zijn met 
het Moluks zijn in muziek. Bijvoorbeeld 
met tifa´s, ze spelen op de manier zoals zij 
dat daar spelen en zijn bezig met 
kleinschalige ontwikkelingshulp. De 
transnationale relatie, de verbinding met 
de Molukken blijft op deze manier nog 
steeds. Hoe ontwikkelt die zich? Komende 
vanaf dat idee van ´we gaan toch terug 
naar een RMS´ naar hoe de situatie nu is, 
is bijzonder. En wat gebeurt er verder met 
de wijken, de kerken en de andere 
organisaties die voor de samenhang in de 
gemeenschap zorgen. Veel wijkraden zijn 
er niet meer, veel stichtingen functioneren 
niet meer, de kerken lopen anders en veel 
organisaties zijn er ook niet meer. De 
Molukse wijken zijn er nog wel, maar 
staan onder druk. Welke betekenis heeft 
de wijk nog steeds voor de identiteit voor 
de Molukkers? De geschiedenis gaat door. 
Waar je het aan kan zien is welke 
organisaties nog levend zijn, en wat dit 
betekend voor de Molukse identiteit na 
zoveel jaren en zoveel  generaties.  
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Molukkers zijn al behoorlijk geïntegreerd 
in de Nederlandse samenleving. 
We hebben nog onze cultuur en proberen 
dat in stand te houden. 
Hoe denkt u dat de verdere ontwikkeling 
van de Molukkers hier in Nederland zal 
vergaan. 
m.b.t. integratie, behoud cultuur, 
gemengde huwelijken enz. 
Dat is koffiedik kijken maar wat ik zie 
gebeuren is dat jongeren geïnspireerd 
raken door de Molukken en allerlei 
zoektochten en verbindingen aangaan met 
Melanesië om antwoorden te vinden over 
vragen rond identiteit. Het  is een 
identiteit met nieuwe symbolen die nu 
ontstaat. Het is niet dezelfde identiteit als 
van de oom die indertijd naar Nederland 
kwam. Omdat het plaats vindt binnen een 
heel andere soort samenleving, een 
andere tijd en  met andere 
communicatiemiddelen. Ik denk dat een 
aantal aspecten daarvan in de toekomst 
wel zal blijven. Maar afhankelijk van wat 
de volgende generaties belangrijk vinden 
om zich door te laten inspireren. Als je 
kijkt naar de huidige samenleving dan 
wordt de diversiteit steeds belangrijker 
voor het bewustzijn van de geschiedenis. 
Dat blijft voorlopig bestaan. Dat geldt ook 
voor de wijken, mensen roepen: je moet 
stoppen met de wijken aan de Molukkers 
toe te wijzen.’’  Volgens mij moet je dat 
overlaten aan de Molukkers die er willen 
wonen. Als die met zijn allen besluiten dat 
zij er geen zin meer in hebben om er te 
gaan wonen dan is het afgelopen. Dat kan, 
maar voor hetzelfde geld blijft het 
bestaan. Dat is afhankelijk van de 
investering die de mensen er zelf in willen 
doen. 
 
Hoe zou het komen dat de Nederlandse 
regering zo weinig aandacht schenkt aan 
het verhaal van de Molukkers en de 
Indische Nederlanders. Je kan toch 350 

jaar koloniaal bewind in voormalig 
Nederlands Indië niet zo maar vergeten. 
Ik denk dat de Nederlandse regering er 
wel regelmatig aandacht aan besteedt en 
besteedt heeft. Maar dat men het niet 
altijd even gelukkig doet. Het is op een of 
andere manier voor een overheid moeilijk 
om toe te geven  dat voorgangers dingen 
niet goed hebben gedaan. In 1986 is de 
gezamenlijke verklaring getekend, toen 
zijn er een aantal belangrijke stappen 
gezet. Maar ook toen is niet gezegd dat 
Nederland het verkeerd heeft gedaan met 
´het ontslag´. Wat de regering zei was 
alleen ´bedankt voor je inzet´. Ik denk dat 
de Nederlandse overheden daar op de één 
of andere manier nog mee blijven 
worstelen. Hetzelfde geld voor wat er 
allemaal gebeurd is, tussen 1945 en 1950, 
aan gewelddadigheden door de 
Nederlandse leger. Het blijft een pijnlijke 
geschiedenis voor de Nederlandse 
overheden, die maar blijft voortduren 
omdat er verkrampt mee wordt 
omgegaan. 
   
Is het mogelijk dat de ´geschiedenis van 
Molukkers in Nederland´ in het onderwijs 
wordt opgenomen? 
Van overheidswege wordt alleen bepaald 
wat globaal de lesstof is. De lesstof wordt 
vervolgens aangeboden via 
schoolboekschrijvers, die bepalen samen 
met leerkrachten wat er uiteindelijk echt 
wordt onderwezen. Soms worden er 
eindexamen pakketten samengesteld 
waarin een stukje Moluks verhaal in een 
van de onderwerpen zit. Het is best 
ingewikkeld om hier invloed van buitenaf 
op te hebben. Belangrijk is om het via de 
leraar geschiedenis en maatschappijleer 
onder de aandacht te brengen. Ik denk dat 
je bijvoorbeeld met een professor Moluks 
geschiedenis kan bijdragen doordat je 
daarmee het Moluks verhaal in de 
publiciteit makkelijker levendig houdt. Er 
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zit een bepaalde status aan waardoor er 
iets makkelijker naar geluisterd wordt.  
Het onderwijs blijft ingewikkeld en er 
komt meer bij kijken om het Moluks 
verhaal in het onderwijs te krijgen. Maar 
het is niet onmogelijk. Vroeger was het zo 
dat eens in de zoveel tijd Indonesië 
onderdeel was van het 
eindexamenpakket. Op het moment van 
het eindexamen had je weinig 
mogelijkheid om iets extra’s over 
Molukkers te doen behalve dan wat er in 
de boeken stond. Want men moest 
doorjakkeren om die examens te maken. 
Maar de jaren daarna toen het niet meer 
verplicht was hadden de docenten de 
kennis opgedaan zodat het in de toekomst 
makkelijker was om het te doen. Eigenlijk 
is het slimmer om te kijken of je via de 
achterdeur je verhaal in het onderwijs 
krijgt dan via de voordeur!  
De Molukse gemeenschap kan hier ook 
aan meewerken door het Molukse verhaal 
kleinschalig in je directe omgeving in het 
onderwijs onder de aandacht te brengen.    
 
Waarom bent u als ´orang Belanda´ zo 
geïnteresseerd in de geschiedenis van de 
Molukkers? 
Ik ben met mijn studie antropologie 
begonnen in 1975. In het voorjaar van 
1976 zei mijn Molukse vriend, David 
Berhitu, “leuk wat je doet, je bezig houden 
met de derde wereld, 
ontwikkelingslanden. Vergeet niet dat er 
in Nederland mensen zijn die daar 
vandaan komen met een eigen 
geschiedenis”. Ik ging veel met hem om , 
maar zijn achtergrond was geen 
gespreksonderwerp, we waren gewoon 
vrienden. Tot zijn opmerking, dus toen 
vroeg ik “ wat is je geschiedenis”? Toen hij 
mij een en ander had verteld bedacht i: 
“dit gaat mij ook aan, het is ook mijn 
geschiedenis.” Al is dat vanuit een andere 
positie. Midden jaren 70 toen de 
spanningen rond Molukkers in de lucht 

hingen dacht ik: ik kan twee dingen doen. 
Als er iets gebeurd kan ik langs fietsen, 
zeggen ‘ik snap het en ben solidair’ en 
vervolgens fiets ik gewoon door. Of ik pak 
mijn verantwoordelijkheid en kijk of ik een 
bijdrage kan leveren in het overbruggen 
en kennis opdoen van de geschiedenis. 
Toen ben ik in januari ‘77 lid geworden 
van de Gerakan Pattimura. Er was nog een 
andere Nederlandse, die was getrouwd 
met een Molukker. Ik was verder de enige 
Nederlander. We gaven een nieuwsbrief 
uit en organiseerden scholing. Ik werd dus 
politiek actief in een jongerenorganisatie. 
Op de universiteit specialiseerde ik mij in 
Indonesië omdat wij meer daarover meer 
wilden weten voor de activiteiten van de 
Gerakan Pattimura. 
Aan het einde van mijn studie wilde ik 
onderzoek doen in Indonesië, maar mocht 
niet van de Indonesische overheid 
(waarschijnlijk verkeerde vrienden). 
Toen heb ik onderzoek gedaan naar 
Molukse drugsgebruikers en 
drugshulpverlening en sindsdien ben ik 
blijven schrijven over Molukkers. Eigenlijk 
kan je zeggen dat ik actief betrokken ben 
geraakt en door toeval ben gaan schrijven 
waardoor mijn betrokkenheid bij 
Molukkers onderdeel van mijn 
wetenschappelijke carrière is geworden.  
 
John Salampessy en Rudi Sabandar 
 
 
 
 
 
 
 
 


