
Deel uw ervaring 
met anderen 
Bent u kind of kleinkind van 
een oud-KNIL-militair?

Op zoek naar hulp, informatie of gewoon 

een luisterend oor? Het Nederlands 

Veteraneninstituut helpt u graag op weg.  

We bieden u ook een plek om andere 

kinderen en kleinkinderen van Molukse oud-

KNIL-militairen te ontmoeten. 



Diana Tahamata
“In de woonkamer van mijn 

grootouders hing prominent een 

foto van Willem-Alexander en 

mijzelf in uniform. Wat was mijn 

opa Lambert – Ambé - Tahamata 

trots op me! Hoewel hij ontzettend 

boos op Nederland was over zijn 

ontslag uit het leger, is hij nooit 

zijn respect voor het koningshuis 

verloren. Pas toen ik op mijn 24e 

zelf militair werd, besefte ik dat ik 

in zijn voetsporen trad. Veel weet ik 

niet van zijn KNIL-tijd, we mochten 

er van oma nooit naar vragen.”

Foto Gerard Wessel

De Molukse gemeenschap in Nederland 

heeft een complexe geschiedenis. De 

laatste jaren merken we dat daar steeds 

meer aandacht voor is. Dat is goed, maar 

het maakt ook veel los, zelfs bij  de 2e en 

3e generatie. Hoeveel impact heeft het 

verleden van uw ouders of grootouders 

op uw leven? En hoe kunt u tegelijkertijd 

loyaal aan hen en uzelf blijven? Want 

u snapt als geen ander waar zij bij 

aankomst in Nederland tegenaan 

gelopen zijn. U bent trots op uw Molukse 

achtergrond, maar die achtergrond 

brengt soms ook verdriet met zich mee. 

Het Nederlands Veteraneninstituut is 

misschien niet de eerste organisatie 

waar u bij een hulpvraag aan denkt. 

Misschien wist u niet dat uw vader of opa 

ook de veteranenstatus heeft. Toen het 

veteranenbeleid tot stand kwam in 1990 

zijn de KNIL-militairen expliciet genoemd. 

Het Nederlands Veteraneninstituut heeft 

een aantal medewerkers/hulpverleners 

die zich specifiek richten op mensen 

met een Molukse achtergrond. Enkele 

hulpverleners zijn van Molukse afkomst. 



“Van aanpassing  
en vervreemding 
naar verbinding  
en kracht!”

Otjeh Bakarbessy
Maatschappelijk werker bij het  
Nederlands Veteraneninstituut

Wat is uw verhaal? 
Jongere generaties gaan steeds vaker 

op zoek naar de geschiedenis van hun 

familie. Wat hebben zij meegemaakt en 

wat vormde hen? Wie de geschiedenis 

van zijn (groot)ouders kent, kent namelijk 

ook zijn eigen geschiedenis.

Alé rasa, beta rasa

Speciaal voor u organiseren wij 

bijeenkomsten bij het Nederlands 

Veteraneninstituut in Doorn. Die 

bijeenkomsten kunnen op verschillende 

manieren ingevuld worden. U kunt 

rekenen op een luisterend oor en 

herkenning van andere kinderen en 

kleinkinderen. Er is ruimte om ervaringen 

en verhalen over de invloed op uw leven 

uit te wisselen én voor al uw vragen. 



Wij luisteren naar uw wensen en 

behoeften en stellen op basis daarvan 

onze hulp, programma’s en groepen 

samen.

Soms zit u met vragen of weet u niet 

waar u bepaalde informatie vandaan 

moet halen. Ook dan helpen wij u 

graag verder. U kunt altijd bellen  

of mailen. 

Laat ons weten 
wat uw behoefte is

Bel ons of mail ons

 088 – 334 00 00 

 info@veteranenloket.nl


