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Nota van antwoord
Vraag en antwoord
Op 5 april 2021 zijn door de fractie van D66 schriftelijke vragen gesteld over de aandacht die
Steenwijkerland heeft besteed aan de ontvangst en opvang van Molukse gezinnen 70 jaar geleden. De
vragen en de beantwoording van het college treft u hieronder aan.
Vraag 1: Heeft het college aandacht besteed aan het feit dat het 70 jaar geleden is dat
in Steenwijkerland Molukse gezinnen zijn ondergebracht?
Ook onze burgemeester heeft de gezamenlijke brief van een groot aantal burgemeesters ondertekend.
In deze brief wordt bij de Minister-President aangedrongen op erkenning van het leed dat de
Molukkers is aangedaan toen zij 70 jaar geleden naar Nederland kwamen en hier koud en kil werden
opgevangen. Een extra reden om deze brief mede te ondertekenen was het feit dat een van onze
voormalige gemeenten als opvanglocatie heeft gediend. In de jaren ’50 waren er in de toenmalige
gemeente Steenwijkerwold drie kampen voor Molukkers. Zij zullen zich net als Molukkers op andere
plekken in Nederland niet welkom en ontheemd gevoeld hebben. De gezamenlijke brief is een oproep
om een gebaar te maken en als overheid dit leed te erkennen. De brief voegen we ter informatie bij.
Vraag 2: Is het college c.q. de burgemeester alsnog bereid om de brief aan het
kabinet mede te ondertekenen?
Het besluit om de brief mede te ondertekenen was inmiddels al genomen. Onze burgemeester heeft
door het zetten van zijn handtekening de gezamenlijke oproep ondersteund om als overheid het leed
van de Molukse gemeenschap te erkennen.
Vraag 3: Zo ja, wil het college dit dan via een persbericht communiceren zodat
onze Molukse medemensen (of hun nabestaanden/ familie etc.) waar zij ook woonachtig
zijn en alle inwoners van Steenwijkerland (maar ook daarbuiten) hier kennis van
kunnen nemen?
Het persbericht waarin de burgemeester aangeeft de gezamenlijke brief aan de minister-president te
hebben ondertekend, is op 13 april 2021 verzonden. De gemeenteraad heeft hiervan een online kopie
gekregen.
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Vervolg
-

Bijlagen
1. Schriftelijke vragen D66 - Onze Molukse medemens.pdf
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Datum: 5 april 2021
Betreft: Schriftelijke vragen over: onze Molukse medemensen
conform artikel 39 reglement van orde

Geacht college,
Aanleiding
Op 21 maart 2021 was het 70 jaar geleden dat Molukse gezinnen voor een tijdelijk verblijf
van 6 maanden naar Nederland waren gebracht. In veel gemeenten is aandacht besteed aan
de onwaardige ontvangst en behandeling van onze Molukse medemensen.
Ook in Steenwijk zijn Molukse gezinnen ondergebracht.
In Beenderibben bij Steenwijkerwold, Pikbroek en Eind van ’t Diep in Steenwijk zaten
Molukse gezinnen.
De burgemeesters van 17 gemeenten met een Molukse gemeenschap hebben er bij het
toekomstige Kabinet in een open brief op aan gedrongen om spijt te betuigen voor de
onwaardige ontvangst van Molukkers na de dekolonisatie van Indonesië.
Overwegingen
D66 is van mening dat het College cq onze burgemeester aandacht zou mogen besteden aan
het leed wat de Molukse medemensen in de gemeente Steenwijkerland in het verleden is
aangedaan. D66 heeft echter onze burgemeester niet als ondertekenaar van de
gemeenschappelijke brief aangetroffen. De burgemeester van de gemeente Staphorst heeft
zich recentelijk nog aangesloten bij het initiatief.
Het roept bij D66 de volgende vragen op:
1. Heeft het college aandacht besteed aan het feit dat het 70 jaar geleden is dat in
Steenwijkerland Molukse gezinnen zijn ondergebracht?
2. Is het college cq de burgemeester alsnog bereid om de brief aan het Kabinet mede te
ondertekenen?
3. Zo ja, wil het college dit dan via een persbericht communiceren zodat onze Molukse
medemensen (of hun nabestaanden/ familie etc.) waar zij ook woonachtig zijn en alle
inwoners van Steenwijkerland (maar ook daarbuiten) hier kennis van kunnen nemen?
Met vriendelijke groeten,
Emmy Elgersma
Fractie D66
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