
 

Andere Tijden in de klas 
Molukkers in Westkapelle 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Andere Tijden 
duiken we in de geschiedenis van de 
Molukkers in Westkapelle. Hun verhaal is 
een voorbeeld van de problematiek van 
Molukkers in Nederland.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Molukken, KNIL, Nederland, Indonesië, 
radicalisering, barakken.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma: GS Domein B 
Oriëntatiekennis Tijdvak 9 en 10.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Molukse families’. 
 
Antwoorden 
1 40.000 mensen 2a 25 april 1950 b De 
Onafhankelijke Republiek der Zuid-
Molukken 3a Vanaf 1815 b Vanaf 1949 4a 
Koninklijk Nederlands Indisch Leger b 
4.000 soldaten (en hun gezinnen). c In 
1950 5 Het idee was dat ze slechts 
tijdelijk in Nederland zouden zijn. Dus 
hoefde ze niet te integreren. 6a In 
Zeeland. b Omdat de Molukse families 
geen geld en eten meer kregen. Ze konden 
niet voorzien in hun eigen 
levensonderhoud, omdat alle mannen 
ontslagen waren als soldaat. 7 De Molukse 
soldaten verloren door het plotselinge 
ontslag hun baan, hun aanzien en hun 
identiteit. Ze waren soms al generaties 
lang soldaat en opeens waren ze dat niet 
meer en hadden ze geen inkomen of werk.  

Kijkvragen 
 
1 Hoeveel mensen in Nederland zijn van 
Molukse afkomst?  
 
2a Op welke datum werd de Molukse staat 
uitgeroepen?  
b Wat is de officiële naam van die staat?  
 
3a Vanaf welk jaar waren de Molukse 
eilanden een onderdeel van Nederlands-
Indië? 
b En vanaf welk jaar hoorden ze daar niet 
meer bij?  
 
4a Waar staat KNIL voor? 
b Hoeveel Molukse KNIL-soldaten kwamen 
naar Nederland?   
c In welk jaar? 
 
5 Leg kort uit waarom de Molukse soldaten 
in Nederland in barakken werden 
gehuisvest en niet in een gewone 
woonwijk.  
 
6a In welke provincie ligt Westkapelle?  
b Waarom escaleerde de situatie in 
Westkapelle?  
 

 
Molukse kinderen bij hun woonbarakken in Vught 

 

Verdiepingsvraag 
 
7 Het ontslag van de soldaten toen zij op 
Nederlandse bodem aankwamen wordt 
door historicus Hans Sakkers omschreven 
als ‘de grootste fout van de Nederlandse 
regering ten opzichte van de Molukkers’.  
Leg deze uitspraak uit.  
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