
      
   

 

Aan de Stichting Maluku4Maluku  
Ter attentie van de heer L. Reawaruw 
 

Amsterdam, 11 februari 2020 

 

Geachte heer Reawaruw, 

Dank voor uw Open brief van 30 januari j.l., waarin u vraagt de Stichting Maluku4Maluku op 
te nemen in de Klankbordgroep van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, 
Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950. Helaas moeten wij u berichten dat 
dit niet mogelijk is. 

Zoals u wellicht bekend is heeft het Kabinet op 2 december 2016 besloten geld vrij te maken 
voor een grootschalig onderzoek naar de dekolonisatieoorlog in Indonesië. Direct daarop is 
het onderzoek door de drie betrokken instituten opgetuigd. AI op 9 februari 2017 is een 
Onderzoeksprogramma geformuleerd, waarin de opzet van het onderzoek en ook de 
samenstelling van de Wetenschappelijke Adviescommissie en de Maatschappelijke 
Klankbordgroep Nederland worden toegelicht.  

De Klankbordgroep heeft het doel de onderzoekers gevraagd en ongevraagd advies te geven 
over de uitvoering van het onderzoeksprogramma en de verschillende deelprojecten, met 
name waar het gaat om de repercussies hiervan op de Nederlandse samenleving. Omdat er 
een werkbare vorm voor een klankbord moest worden gecreëerd, is er in februari 2017 voor 
gekozen om zeven organisaties en instellingen die een overkoepelende rol spelen, uit te 
nodigen zitting in de Klankbordgroep te nemen. Deze instellingen en organisaties houden 
zich al geruime tijd bezig met herdenking en herinnering, zowel binnen de veteranen- als 
binnen de Indische en de Molukse gemeenschap. Het gaat om het Nationaal Comité 4 en 5 
Mei, Stichting Pelita, Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Stichting Het Indisch Platform, 
Stichting Nationaal Indië monument 1945-1962, het Veteranen Instituut en het Veteranen 
Platform. Op deze wijze kan een maximaal aantal organisaties een stem worden gegeven.   

https://www.ind45-50.org/sites/default/files/2017-09/Onderzoeksprogramma%20KITLV-NIMH-NIOD_0.pdf
https://www.ind45-50.org/maatschappelijke-klankbordgroep
https://www.ind45-50.org/maatschappelijke-klankbordgroep


 

 

 

 

 

 

Op grond van de uitgangspunten in het Onderzoeksprogramma hebben de ministers van 
Buitenlandse Zaken, Defensie en VWS besloten de subsidiering van het onderzoek te 
bekrachtigen (Kamerbrief van 23 februari 2017).  

Uiteraard realiseren wij ons dat de Klankbordgroep geen ‘mandaat’ heeft van alle 
afzonderlijke organisaties in de verschillende domeinen; tegelijk biedt zij volop ruimte om de 
veelheid aan opvattingen een stem te geven.  

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens de directeuren van de drie uitvoerende instituten, prof. dr. Ben Schoenmaker 
(NIMH), prof. dr. Gert Oostindie (KITLV), prof. dr. Frank van Vree (NIOD),  

 

 

dr. Mariëtte Wolf, programmaleider  

 
 

https://www.ind45-50.org/sites/default/files/2017-09/Kamerbrief%2023-2-2017_0.pdf

