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Geachte Burgemeester, 
  
  
Wat ontzettend fijn dat u zoveel aandacht geeft aan de Molukse geschiedenis In Nederland. Wij 
richten ons met deze brief in het bijzonder tot de burgemeesters van gemeenten met een Molukse 
gemeenschap en alle burgemeesters in Nederland in het algemeen. Als stichting Landelijk Moluks 
Monument vragen wij uw aandacht voor het volgende.  
  
Het is dit jaar 70 jaar geleden dat de eerste generatie Molukkers in 1951 in Nederland arriveerde. 
Terugkijkend op jaren vol onvermijdelijke veranderingen kunnen we constateren dat Molukse 
bewoners met hun cultuur en eigen identiteit volwaardig onderdeel zijn geworden van de Nederlandse 
samenleving.   
  
Stichting LMM wil het Molukse verhaal vanaf de aankomst op de kaart zetten door een monument te 
plaatsen aan de Lloydkade in Rotterdam. Deze standplaats is gekozen omdat het eerste 
passagiersschip op deze locatie aanlegde. Van de twaalf vaarten legden acht schepen aan in 
Rotterdam en vier schepen in Amsterdam. Daarnaast is het grootste deel van de 12.500 Molukkers 
aangekomen in Rotterdam.   
  
Wij voelen dat de tijd is aangebroken om deze historische gebeurtenis te belichten. Het is belangrijk 
dat het verhaal van trots, pijn, perspectief, toekomst en hoop een zichtbare plek krijgt. Onze missie 
met het realiseren van een landelijk monument aan de Lloydkade te Rotterdam komt voort uit respect 
voor de 1e generatie Molukkers en hun gezinnen en als erkenning voor het gedeeld verleden. Het 
monument is er om te herdenken en dient als middel om het verhaal van de aankomst van Molukkers 
in Nederland te blijven te vertellen aan de huidige en aan volgende generaties.    
  
Er blijkt namelijk binnen deze jongere generatie een groeiend besef te zijn om het belang van de 
geschiedenis en cultuur levend te houden. Dat kan op vele manieren. Wij willen met een fysiek 
monument op deze unieke locatie iedereen laten zien dat het Molukse verhaal ertoe doet. Toen, nu 
en in de toekomst. Kennis van elkaars geschiedenis leidt namelijk tot groter wederzijds begrip.   
  
Om dit landelijke monument te realiseren, zet stichting LMM zich in om geld in te zamelen door onder 
andere crowdfunding en het aanschrijven van diverse fondsen. Wij hebben hiervoor onze krachten 
gebundeld met het Moluks Historisch Museum in Den Haag. En zoeken wij de verbinding met 
gemeenten met een Molukse gemeenschap. Op dit moment woont ruim 40% van de Molukkers in een 
Molukse wijk. Voor Molukkers die elders wonen heeft de Molukse wijk een belangrijke en centrale 
functie.  
   
Hierbij het verzoek aan u om mee te werken aan dit bijzondere project. Wij hopen op deze manier 
zoveel mogelijk draagvlak te creëren, om dit initiatief tot een succes te maken. Aan uw gemeente 
vragen wij of u een donatie wilt doen en/of subsidie kunt verlenen met een bedrag van 500 euro voor 
realisatie van het Landelijk Moluks Monument. De totale projectbegroting vindt u in de bijlage.   
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Stichting LMM is een stichting bestaande uit vijf bestuursleden van Molukse komaf en/of met 
verbondenheid met de Molukse gemeenschap. Wij opereren landelijk en hebben onze wortels in 
Krimpen aan den IJssel. Onze burgemeester Martijn Vroom en wethouder Molukse aangelegenheden 
Coen Derickx ondersteunen dit initiatief.   
  
Tevens heeft burgemeester Sjors Fröhlich van gemeente Vijfheerenlanden mede namens u en uw 
gemeente een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet ten aanzien van de erkenning van het leed dat 
de eerste generatie Molukkers is overkomen. Deze brief heeft breeduit aandacht genoten in de 
media.    
  
U kunt hen bereiken voor meer informatie.  
  
Martijn Vroom, burgemeester Krimpen a/d IJssel  
Sjors Fröhlich, burgemeester Vijfheerenlanden 
  
  
Of neem contact met ons op, wij vertellen u graag meer over dit inspirerende project.  
   
  
  
Met vriendelijke groet,   
  
  
Stichting Landelijk Moluks Monument  

  
Yordi Tahamata, voorzitter                       
  
  
  
  
  
Stichting Moluks Historisch Museum  

   
Kaja Sariwating, voorzitter  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  


