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Geachte aanwezigen, ik voel me vereerd dat ik u vandaag bij de feestavond van 

de Molukse gemeenschap mag toespreken. 

Graag wens ik U als burgemeester van Helmond, zo aan het begin van het nieuwe jaar, alle geluk en 

gezondheid. Laat 2020 een jaar zijn van verbinding. Ik zei het al, ik voel me vereerd.

Vereerd, omdat de Molukse gemeenschap veel voor Nederland heeft betekend. Maar ook vereerd, omdat 

de Molukse gemeenschap in Helmond een belangrijk onderdeel is van onze Helmondse samenleving.

Dat de Molukse gemeenschap een belangrijk onderdeel is geworden van de Helmondse samenleving 

zeg ik niet zomaar. In 1964 verhuisden 36 Molukse gezinnen van een barakkenkamp bij Nistelrode naar 

de Tjerk Hiddesstraat en de Willem van der Zaenstraat hier in Helmond-Oost. Inmiddels wonen er nog 

altijd zo’n 10-15 Molukse gezinnen in deze straten, maar ook over de rest van de stad is de Molukse 

gemeenschap uitgewaaid. Zo wonen er naar schatting 700 Molukkers in onze stad. 

Daarom kan ik met recht zeggen dat de Molukse gemeenschap een belangrijk onderdeel van onze 

Helmondse gemeenschap is. 

We vieren vandaag dat het 55 jaar gelden is dat u naar Helmond bent gekomen.

De onderlinge verbondenheid in de Molukse gemeenschap is groot. 

Historisch gezien is dat ook heel begrijpelijk. 12.500 Molukkers zijn in 1951 naar Nederland gekomen. 

Veelal ex KNIL militairen met hun gezinnen. Met de verwachting hier tijdelijk te zijn. Terugkeer is nooit 

een feit geworden. En hoe tijdelijk kan dan definitief worden. Het is aan ons en aan u om de historie 

levendig te houden. Door te vertellen. Opdat we begrijpen onder welke omstandigheden de Molukkers 

in die tijd naar Nederland zijn gekomen. 

We spreken nu van de derde generatie Molukkers. De wens tot terugkeer is vervaagd, een Nederland 

zonder Molukkers is niet meer in te denken. En Molukkers zonder Nederland ook niet. 

De derde generatie voelt zich sterk verbonden met de culturele identiteit van hun voorouders. 

Kenmerkend is de sterke band met familie. Iedereen zorgt voor elkaar, steunt elkaar.

De participatiemaatschappij hoef je aan u niet uit te leggen.

Tijdens het  50-jarige jubileum is er een prachtig monument ter herinnering aan de Molukse 

KNIL militairen en hun gezinnen die zich vanaf 1964 in Helmond gevestigd geplaatst in de 

Tjerk Hiddesstraat. Nelly Sikteoeboen, de kunstenares, vond inspiratie voor het monument in een 

gezin, bestaande uit vader, moeder en een kind, die vanuit de Molukken naar Nederland zijn gekomen. 

Het monument straalt verbroedering en verbinding uit. Precies datgene dat ook typerend is voor uw 

gemeenschap. 
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Speciale aandacht wil ik vanavond voor ‘’oma’’ ofwel Maria Noesmesse Kinam. Waar zit u precies? 

U bent met uw 86e jarige leeftijd de laatste van uw generatie die nog in leven is. In 1951 kwam u samen 

uw man, een KNIL-soldaat, met het stoomschip Roma naar Nederland toe. Die reis heeft een maand 

geduurd en na eerst in een kamp in Limburg geleefd te hebben, verhuisden u jaren later naar Helmond. 

Met dankbaarheid spreek ik u toe. Graag wil ik een groot applaus voor u. 

Dames en heren, in die 55 jaar is Helmond ook erg veranderd. Hadden we toen nog geen 60.000 

inwoners, dan ze we vandaag de dag op weg naar de 100.000 inwoners. De stad ontwikkelt zich goed. 

Economisch gaat het goed, mooie centrum, prachtige culturele hotspots als hier de cacaofabriek en ons 

Speelhuis. De saamhorigheid is onze stad is groot, de vele vrijwilligers zijn dragers Helmond. 

In Helmond wonen meer dan 150 verschillende nationaliteiten, een smeltkroes van de wereld. 

De Molukse gemeenschap is er daar een van. We willen graag een incvlusieve stad zijn. Iedereen hoort 

erbij en iedereen kan en mag meedoen. Daar werken we met elkaar hard aan. Nogmaals diep vanuit 

mijn hart; voelt u zich welkom. Eert u grootouders en kijk met dankbaarheid naar de toekomst.

Ik wil vanavond ook stil staan bij uw vaderland.

De Molukken zijn in september afgelopen jaar getroffen door een zware aardbeving. Nadien zijn er nog 

zo’n 2000 naschokken geweest. Door deze natuurrampen zijn tientallen mensen omgekomen en zijn er 

honderden gewonden gevallen. En dan heb ik het nog niet gehad over de materiële schade, want zo’n 

6500 huizen en 500 openbare gebouwen, zoals scholen en gebedshuizen, zijn verwoest of beschadigd 

geraakt. Hierdoor hebben heel veel mensen hun huis, hun thuis verloren. 

We leven intens mee met de slachtoffers en hun nabestaanden. Ik begrijp dat er veel familie van u 

betrokken is bij deze ramp. Op het oog ver weg, maar in het hart zo dichtbij. Veel steun en sterkte. 

Ik kom tot een afronding. U viert u 55 jarig jubileum en u eert u grootouders. Generaties Molukkers. 

Het is mooi om te zien dat Molukse cultuur en kennis zo van generatie op generatie wordt doorgegeven 

en dat de onderlinge verbondenheid op dit soort avonden gevierd wordt. Als burgemeester van 

Helmond ben ik trots op de Molukse gemeenschap en ik wil graag afsluiten met een Keiees gezegde

 ‘’Ain ni ain.’’ Hopelijk sprak ik het goed uit. Het betekent: ‘We zorgen voor elkaar’ en dat is precies 

hetgeen waar ik als burgemeester ook voorsta. Laten we in komende jaren ook goed voor elkaar blijven 

zorgen!    
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