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Samenvatting

VOC-straatnamen mogen blijven  
volgens Indische Nederlanders 
Straatnamen die verwijzen naar het VOC-verleden van Nederland hoeven niet weg 
volgens Indische en Molukse Nederlanders. Driekwart (73 procent) geeft dit aan in 
een onderzoek van EenVandaag. Wel pleiten ze voor bordjes met uitleg en ander 
onderwijs. 

In aanloop naar de jaarlijkse Indiëherdenking op 15 augustus deed EenVandaag een 
speciaal onderzoek onder 2800 Nederlanders met wortels op de eilanden van het 
voormalig Nederlands-Indië of het huidige Indonesië. Familieleden van de eerste, 
tweede en derde generatie vulden het onderzoek in. We vroegen ze onder andere naar 
de VOC-straatnamen, racisme en de Black Lives Matter-beweging. 

Verleden niet uitwissen 
De meesten vinden het niet nodig dat de VOC-straatnamen worden aangepast. Aan het 
verleden kun je toch niets meer doen, zeggen zij. Dat moet je niet uitwissen, maar er 
juist van leren door er bijvoorbeeld bordjes met een toelichting bij te zetten. Een 
deelnemer schrijft: "Als het verleden er niet mag zijn, is er ook geen bewustwording 
voor de toekomst." 

Sommige ondervraagden vinden dat je de VOC in de context van de tijd moet zien. "Je 
kunt niet zomaar onze huidige normen gebruiken voor een voorbije tijd. De mensen die 
toen leefden hebben ons ook welvaart gebracht", zegt een deelnemer aan het 
onderzoek. 

Geen eerbetoon 
Een op de zeven (15 procent) Indische Nederlanders die meedeed aan het onderzoek 
ziet wél graag dat straten die verwijzen naar ons VOC-verleden een andere naam 
krijgen. Volgens hen worden omstreden personen daarmee ten onrechte vereerd. "Al 
die misdaden, daar ga je toch geen straten naar vernoemen?", verzucht een 
ondervraagde. 

Hoe ze ook aankijken tegen de discussie over straatnamen, veel deelnemers zouden 
graag zien dat er in het onderwijs meer aandacht is voor het verhaal van Indische 
Nederlanders en de inheemse bevolking: "Voor meer dan een miljoen mensen in 
Nederland is dat een toch stukje familiegeschiedenis." 

Indische groep ervaart relatief weinig racisme 
Door bewegingen als Black Lives Matter staan racisme en het koloniale verleden de 
laatste tijd veel in de aandacht. Wij vroegen aan 2000 deelnemers met een getinte of 
Aziatische huid of zij te maken hebben met discriminerende uitingen. Een derde (32 
procent) zegt soms racistische opmerkingen te ervaren. Dit varieert van een paar keer 
per maand (12 procent) tot een paar keer per jaar (20 procent). Zij worden bijvoorbeeld 
uitgescholden voor 'pinda', 'poepchinees' of 'treinkaper'. 

Maar tweederde (66 procent) zegt geen racisme te ervaren. Dat is opvallend anders 
dan in een recent onderzoek van EenVandaag onder mensen van kleur met een 
Antilliaanse, Surinaamse of Marokkaanse achtergrond. Daarvan zegt 81 procent juist 
wél discriminerende opmerkingen te krijgen, en 17 procent niet.  
 
Rijstplukker en kaaskop 
Waarom heeft de Indische groep met kleur minder het gevoel dat ze gediscrimineerd 
wordt? Ze krijgen minder opmerkingen omdat ze vaak wat lichter gekleurd zijn, een 
Hollandse achternaam hebben of al goed Nederlands spraken toen ze na de oorlog 
naar Nederland kwamen. En de opmerkingen die ze krijgen, ervaren ze niet zo negatief.  
 
Veel families die uit Nederlands-Indië naar Nederland kwamen, wilden hier graag een 
bestaan opbouwen en kozen ervoor hun mond te houden of een scheldwoord weg te 
lachen. Een deelnemer zegt daarover: "Ik heb mij nooit gediscrimineerd gevoeld. Als ik 
als kind in de jaren 60 uitgescholden werd voor 'rijstplukker' dan zei ik 'kaaskop' en dan 
speelden we weer verder." Een ander: "Ik reageer niet als iemand mij 'blauwe' of 
'chocorotsje' noemt, dan is de lol er zo af. Ik ervaar dat niet als discriminatie." 
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'Mijn donkere vader moest spaarbankboekje laten zien'  
Maar een derde (32 procent) voelt zich wel degelijk gediscrimineerd. Dit komt vaker 
voor onder deelnemers met een wat donkerdere huid, zoals mensen met een Molukse 
achtergrond (52 procent). Zij komen met schrijnende voorbeelden. "Mijn vader werd 
gediscrimineerd in een meubelzaak. Omdat hij een donkere huidskleur had, moest hij 
eerst zijn spaarbankboekje laten zien voordat hij meubels mocht bestellen", vertelt 
iemand. En er is ook schaamte: "Ik smeerde mijn armen in met melk. Dan werden ze wel 
witter, dacht ik." 

Ook de jongere deelnemers van de derde generatie zeggen wat vaker racisme te 
ervaren (43 procent). Zij zijn vaak bewuster bezig met hun identiteit. 

Invloed Black Lives Matter 
Ruim de helft van de deelnemers (58 procent) met een donkere of Aziatisch type huid 
zegt dat Black Lives Matter ervoor zorgt dat ze nu trotser zijn op hun achtergrond dan 
daarvoor. Een derde (35 procent) spreekt zich ook meer uit over racisme. Maar tegelijk 
zegt de helft (54 procent) dat de Black Lives Matter-beweging voor hun gevoel niet 
over henzelf gaat. 
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Meerderheid: koning moet altijd bij  
jaarlijkse Indiëherdenking zijn 
Zes op de tien (61 procent) Indische Nederlanders vinden dat de koning elk jaar bij 
de Indiëherdenking moet zijn. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 
Indische Nederlanders. Nu is er eens in de 5 jaar een lid van het Koninklijk Huis 
aanwezig. 

Veel van de ondervraagde Indische en Molukse Nederlanders hebben er moeite mee 
dat de koning wél jaarlijks bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei op de Dam is. Nu 
lijkt het of de leden van het Koninklijk Huis de ene herdenking belangrijker vinden dan 
de andere, zeggen ze. "Alsof ze mensen uit Indië als tweederangs burgers zien", zegt 
een deelnemer. 

Tweederangs burgers 
Het onderzoek van EenVandaag werd gehouden in aanloop naar de jaarlijkse 
Indiëherdenking op 15 augustus. 2800 mensen met wortels op de eilanden van het 
voormalig Nederlands-Indië of het huidige Indonesië deden mee. Bij de herdenking 
worden de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en het einde 
van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Dit jaar is koning Willem-Alexander daarbij 
aanwezig. 

Deelnemers aan het onderzoek beschrijven het gevoel van verbondenheid dat hun 
naasten in de oorlog hadden met Nederland: "Mijn moeder heeft tijdens de oorlog in 
haar matras de Nederlandse vlag bewaard als loyaliteit aan het koningshuis. Als dat 
ontdekt was geweest, had ik niet bestaan! Alleen daarom al zouden ze elk jaar moeten 
komen." 

'Ik herdenk voor mezelf' 
Een kwart (24 procent) van de deelnemers vindt het niet nodig dat de koning bij elke 
herdenking aanwezig is. Zij zeggen dat het mooi is als de koning zijn respect toont door 
erbij te zijn, maar dat ze voor zichzelf en hun dierbaren herdenken en de koning daarbij 
niet nodig hebben. 

Ook zij wijzen op de Nationale Dodenherdenking, waar alle slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog herdacht worden. "Op 4/5 mei wordt ook elk jaar een krans gelegd voor 
de gesneuvelden in Nederlands-Indië. Volgende stap zou voor mij eerder zijn dat we 
ook de slachtoffers van de onafhankelijkheidsoorlog en de koloniale tijd herdenken", 
aldus een deelnemer. 

Blij met excuses koning voor geweld 
Koning Willem-Alexander bood in maart 2020 zijn excuses aan voor het Nederlandse 
geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Tijdens een 
staatsbezoek aan Indonesië sprak hij zijn spijt en excuus uit voor 'geweldsontsporingen 
van Nederlandse zijde'. Daarmee werd voor het eerst op het allerhoogste niveau 
excuus aangeboden aan de voormalige kolonie. De meeste deelnemers (65 procent) 
vinden de verontschuldiging een goede zaak. Het maakt het voor hen gemakkelijker 
om het verleden te laten rusten. 
 
Een op de vijf (21 procent) vindt juist dat de koning de excuses niet had moeten maken. 
Veel ondervraagden wijzen erop dat ook van de kant van Indonesië veel geweld werd 
gebruikt tegen Indische Nederlanders tijdens de Bersiap en onafhankelijkheidsoorlog 
vanaf 1945. Ook voelen de excuses voor sommigen oneerlijk richting de KNIL-militairen 
van het Nederlands-Indische Koloniale Leger. "Het is een klap in mijn gezicht, ik werd 
ook maar gestuurd om te vechten", aldus een Molukse oud-KNIL-militair. 
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Veel Indische Nederlanders voelden  
zich niet thuis in Nederland: 
Veel Indische en Molukse families voelden zich niet welkom toen ze na 1945 naar 
Nederland kwamen. Ook vonden ze het moeilijk om een bestaan op te bouwen. 
Maar hun verbondenheid met Nederland is sterk, blijkt uit onderzoek van 
EenVandaag.  
 
Veel families zijn vanuit de kolonie van Nederlands-Indië of vanaf de eilanden van het 
huidige Indonesië in de loop van de tijd naar Nederland gekomen. Hun (klein)kinderen 
zijn hier geboren en getogen. Ter gelegenheid van het einde van de Tweede 
Wereldoorlog in Nederlands-Indië, vandaag 75 jaar geleden, voerde EenVandaag een 
speciaal onderzoek uit onder drie generaties Indische en Molukse Nederlanders. Bijna 
3000 mensen vulden het in en vertelden ons hun bijzondere verhalen.  
 
'Er mocht niet geklaagd worden'  
Zes van de tien deelnemers (57 procent) vertellen dat hun familieleden zich niet zo 
welkom voelden toen ze net na de oorlog en in de jaren 50 en 60 naar Nederland 
kwamen. Zij kwamen veelal naar Nederland omdat het nieuwe Indonesië voor hen niet 
veilig was. Nederland was zelf aan het herstellen van de Tweede Wereldoorlog. Voor 
het leed van de Indische mensen leek hier geen plaats. 
Iemand schrijft: "Er mocht niet geklaagd worden, ze hadden hier (Nederland) 
bloembollen moeten eten. Terwijl mijn ooms en opa aan de Birma-spoorweg hebben 
gewerkt en direct na de oorlog in de KNIL weer onder de wapens werden geroepen." 

Twee koffers voor het hele gezin 
In Nederlands-Indië leidden ze vaak een welvarend leven met grote huizen en 
bediendes. Hier begonnen ze met bijna niets. "Mijn opa behoorde tot een rijke familie. 
Hij had een luxe leven voor de oorlog met baboe's als eigenaar van twee fabrieken. 
Hier kwam hij met twee koffers voor het hele gezin," vertelt een kleinzoon.  
Een ander schrijft: "Er was geen georganiseerde opvang voor ons. We hebben maanden 
met het hele gezin op een klein kamertje in een pension gezeten, zonder verwarming. 
We hadden geen kleding voor de winter. Bittere kou en geen enkele financiële 
tegemoetkoming." 

Nederlandser dan de Nederlanders 
Bijna tweederde (63 procent) geeft aan dat zijn of haar familie het moeilijk vond hier 
een nieuw leven op te bouwen. Maar massaal vertellen dat ze heel erg hun best gedaan 
hebben om te laten zien dat ze in de Nederlandse samenleving passen (88 procent). 
Voor hen was dat een kwestie van overleven, want ze konden niet terug. Nederlands-
Indië bestond niet meer.  
Velen kozen er daarom voor om er alles aan te doen hier te slagen. Dat deden ze door 
niet op te vallen en bijna Nederlandser te zijn dan de Nederlanders. Ze voelden zich 
ook Nederlands, want ze kwamen tenslotte uit de Nederlandse kolonie.  
 
Hutspot met sambal 
Deelnemers vertellen hierover: "Mijn moeder vertelde altijd dat mijn oma alles wilde 
doen zoals de Nederlanders, maar dan beter. Ze aten bijvoorbeeld hutspot thuis (maar 
wel met sambal), en pushten mijn vader en ooms hard om het 'beter' te doen dan de 
Nederlandse kinderen op school."  
"Mijn familie heeft zich keurig aangepast. Niemand heeft ooit last van hen gehad. Ze 
hebben ontzettend hun best gedaan niet op te vallen. Ze hebben veel van hun wortels 
daarmee moeten verloochenen", vertelt een andere deelnemer.  
 
Nog steeds slippers aan in huis 
Uit het onderzoek blijkt dat Indische en Molukse Nederlanders zich nog steeds 
verbonden voelen met hun wortels. Dat geldt zowel voor de eerste, tweede als de 
derde generatie: driekwart zegt die verbondenheid te voelen (67 procent). Die uit zich 
boven alles in lekker eten met de hele familie en gasten. 
"Iedereen mag altijd onaangekondigd mee-eten, dan maken we soto ajam of zelf sateh. 
Ze delen nog steeds bepaalde gewoontes - binnen geen schoenen maar slippers aan - 
en vertellen verhalen van vroeger." Veel deelnemers benoemen ook dat pijn verbindt, 
de vreselijke ervaringen van de Japanse bezetting. Vaak niet over gesproken, maar ook 
door latere generaties nog gevoeld. 
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Vragenlijst en uitslagen

Achtergrond deelnemers

Deze maand is het 75 jaar geleden dat Nederlands-Indië bevrijd werd van de 
Japanse bezetting. Hierna volgde de onafhankelijkheidsoorlog met Nederland 
en werd Indonesië een zelfstandige staat. Veel families met hele diverse 
achtergronden zijn in de loop van de tijd naar het huidige Nederland gekomen. 
Hun (klein)kinderen zijn hier geboren en getogen. EenVandaag wil graag 
aandacht besteden aan hun ervaringen, verhalen en meningen.  
 
Dit onderzoek is bedoeld voor mensen die wortels hebben op de eilanden van het 
voormalige Nederlands-Indië of het huidige Indonesië. Met Indisch bedoelen we dat 
je van gemengde Europees-Aziatische afkomst bent. In jouw familie zit dan in 
meerdere of mindere mate Europees én Aziatisch bloed. Het kan ook zijn dat je je 
niet Indisch noemt, maar je van Molukse, Indochinese of Papua afkomst voelt, of dat 
je een hele diverse achtergrond hebt.  
 
Als je kijkt naar jou en je familie, wat is dan van toepassing:  
Je kunt meerdere antwoorden geven als dat van toepassing is.  
Indische afkomst 76% 
Molukse afkomst 11%  
Indochinese afkomst 5%  
Menadonese afkomst 2% 
Papoea afkomst 1%  
Ik ben helemaal van Nederlandse afkomst, maar ik of mijn (groot)ouders hebben lang 
in Nederlands-Indië / Indonesië gewoond 12% 
Andere afkomst met wortels op de eilanden van het voormalige Nederlands-Indië of 
het huidige Indonesië, namelijk: 4%  
Op mij is een andere situatie van toepassing, namelijk: 4% 

 

3 generaties

Is (een deel van) je familie in Nederlands-Indië of Indonesië geboren? Kruis dan 
hieronder aan wie daar als laatste is geboren: jijzelf, je vader / moeder of je opa / 
oma 
Ik ben in Nederlands-Indië geboren 18% 
Mijn ouder(s) is / zijn in Nederlands-Indië geboren 48%  
Mijn grootouder(s) is / zijn in Nederlands-Indië geboren 10% 
Mijn overgrootgrootouder(s) is / zijn in Nederlands-Indië geboren 1%  
Ik ben in Indonesië geboren 7% 
Mijn ouder(s) is / zijn in  Indonesië geboren 9%  
Mijn grootouder(s) is / zijn in  Indonesië geboren 2% 
Op mij is een andere situatie van toepassing 3% 
Weet niet / geen mening / geen antwoord - 
 
Verbondenheid wortels  
We willen je nu vragen stellen over je verbondenheid met je wortels. Die kunnen heel 
divers zijn. We zijn benieuwd met welke achtergrond jij je het meest verbonden voelt. 
We vragen je nu om een keuze te maken voor één of maximaal twee achtergronden 
waarmee je de meeste verbondenheid voelt. 
Ik voel me het meest:  
Nederlands 72% 
Indisch 54% 
Indonesisch 6% 
Moluks 6% 
Indochinees 1% 
Menadonees 1% 
Papoea 1% 
Europees 5% 
Aziatisch 1% 
Euraziatisch 3% 
Anders, namelijk: 5% 
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Tweederde verbonden met wortels

Hoe sterk voel jij je verbonden met je wortels op de eilanden van het voormalige 
Nederlands-Indië of het huidige Indonesië?  
Heel sterk- Redelijk sterk  67% 
Niet zo sterk-Vrijwel niet 32%  
Weet niet / geen mening 1% 
 
Op welke manier voel je de verbondenheid met je wortels op de eilanden van het 
voormalige Nederlands-Indië of het huidige Indonesië het sterkst?   
Eetcultuur 76%  
Verhalen over vroeger in de familie 55%  
Gedeelde gewoontes 46% 
Samenzijn met familie 48%  
Oorlogsverleden 36%  
 

 
 

 

Band met Nederland is sterk

Verbondenheid met Nederland 
Veel families zijn vanuit de kolonie van Nederlands-Indië of vanaf de eilanden van het 
huidige Indonesië in de loop van de tijd naar het huidige Nederland gekomen. Hun 
(klein) kinderen zijn hier geboren en getogen. We willen nu van iedereen weten hoe je 
aankijkt tegen Nederland als land om in te wonen.  
 
Hoe sterk voel jij je verbonden met het huidige Nederland?  
Heel sterk- Redelijk sterk  84% 
Niet zo sterk-Vrijwel niet 15% 
Weet niet / geen mening 1% 
 
In hoeverre voelden jouw familieleden die vanuit Nederlands-Indië of het huidige 
Indonesië naar Nederland kwamen zich hier welkom?  
Met Nederland bedoelen we het Europese deel van Nederland in de koloniale tijd.   
Heel welkom-Redelijk welkom 34% 
Niet zo welkom-Helemaal niet welkom 57% 
Weet niet / geen mening 9% 
 
Vonden jouw familieleden die uit Nederlands-Indië of het huidige Indonesië naar 
Nederland kwamen het makkelijk of moeilijk om hier een leven op te bouwen?  
Heel makkelijk-Redelijk makkelijk 30% 
Niet zo makkelijk-Helemaal niet makkelijk 63% 
Weet niet / geen mening 7% 
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Hard gewerkt om in Nederlandse  
samenleving te passen
 
Ben je het eens of oneens met de volgende stellingen:  
 
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: 'Mijn familie heeft altijd 
heimwee gehad naar Indië.' 
Eens 47% 
Oneens 31% 
Weet niet / geen mening 22% 

Mijn familie die uit Nederlands-Indië of het huidige Indonesië kwam heeft erg zijn 
best gedaan om te laten zien dat ze goed in de Nederlandse samenleving paste. 
Eens 88% 
Oneens 5% 
Weet niet / geen mening 7% 
 

 
 

 
 

Verdeeldheid over koloniaal  
verleden
 
Koloniaal verleden  
Rond 1600 stichtten Nederlanders de eerste handelsposten op de Indische eilanden. 
Aanvankelijk dreef Nederland vooral handel via de VOC (Verenigde Oost-Indische 
Compagnie). Later werd het gebied een Nederlandse kolonie en kreeg de naam 
Nederlands-Indië.  
In 1945 werd de onafhankelijke Republiek Indonesië uitgeroepen. Hierna volgde de 
onafhankelijkheidsoorlog, en in 1949 vond de overdracht van het gezag door 
Nederland plaats (soevereiniteitsoverdracht).  

Heb jij (vooral) een positief of negatief beeld van de koloniale tijd?   
We bedoelen hiermee de periode voordat Indonesië in 1945 de onafhankelijkheid 
uitriep.  
Een positief beeld 8% 
Vooral een positief beeld en een beetje negatief 15%  
Ongeveer evenveel positief als negatief 34% 
Vooral een negatief beeld en een beetje positief 19% 
Een negatief beeld 17%  
Weet niet / geen mening 7% 
 
In Nederland vinden sommige mensen dat bepaalde namen van straten uit de VOC-tijd 
beter aangepast kunnen worden. Volgens hen worden omstreden personen daarmee 
ten onrechte vereerd. Anderen vinden dat niet nodig of zien liever dat er uitlegbordjes 
bij de bestaande namen komen.  
Wat moet er volgens jou gebeuren met straten waarvan de naam verwijst naar het 
VOC-verleden van Nederland? 
Hoeven hun naam niet aan te passen 73% 
Moeten hun naam aanpassen 15% 
Weet niet / geen mening 12% 
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Excuses koning welkom

Excuses koning 
Koning Willem-Alexander bood in maart 2020 zijn excuses aan voor het Nederlandse 
geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949).  Tijdens een 
staatsbezoek aan Indonesië sprak hij zijn spijt en excuus uit voor geweldsontsporingen 
van Nederlandse zijde.  Daarmee is voor het eerst op het allerhoogste niveau excuus 
aangeboden aan de voormalige kolonie.  
 
Vind je het een goede of een slechte zaak dat de koning zijn excuses voor dit 
geweld heeft aangeboden? 
Goede zaak 65% 
Slechte zaak 21% 
Weet niet / geen mening 14% 
 
Nederland moet wat mij betreft ook excuses aanbieden voor het hele koloniale 
bewind in Nederlands-Indië. 
Eens 43% 
Oneens 39% 
Weet niet / geen mening 18% 
 
 

 
 
 

 
 

Koning moet jaarlijks bij  
Indiëherdenking zijn
 
Herdenking 15 augustus 
Ieder jaar vindt op 15 augustus de Nationale Herdenking van het einde van de Tweede 
Wereldoorlog plaats bij het Indisch monument in Den Haag. Hier herdenken we de 
slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Eenmaal in de 5 jaar zijn 
hierbij leden van het Koninklijk Huis aanwezig, zoals dit jaar koning Willem-Alexander.   
De koning is jaarlijks aanwezig bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei op de Dam, 
waarbij alle slachtoffers van oorlogssituaties en vredesmissies sinds de Tweede 
Wereldoorlog herdacht worden. 

Met welke uitspraak ben je het het meest eens:  
Het is voor mij voldoende dat de koning eenmaal in de 5 jaar bij de Indië herdenking op 
15 augustus aanwezig is 24%  
De koning moet ieder jaar bij de Indië herdenking op 15 augustus aanwezig zijn  61%  
Weet niet / geen mening 15% 
 
We zijn benieuwd hoe jij aankijkt tegen de kennis die mensen in Nederland hebben van 
het koloniale verleden van Nederlands-Indië.  
Wat is jouw indruk van het onderwijs in Nederland over Nederlands-Indië als je 
kijkt naar het beeld dat geschetst wordt van die tijd: is het wel in balans, te 
positief of te negatief? 
Wel in balans 10% 
Te positief 39% 
Te negatief 24% 
Weet niet / geen mening 27% 
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Ervaar je racisme?

Achtergrond, uiterlijk en discriminatie 
We willen je nu vragen of jouw uiterlijk of achtergrond invloed heeft op de manier 
waarop andere mensen met jou omgaan of niet. Als eerste willen we je een vraag 
stellen over je huidskleur. We snappen dat dit een gevoelige vraag kan zijn, maar we 
gebruiken dit gegeven om uit te zoeken of groepen mensen met verschillende 
huidskleuren en achtergronden anders denken of andere ervaringen hebben.   
We hebben geprobeerd om vragen en antwoorden zorgvuldig te formuleren. Als jij vindt 
dat andere termen beter passend zijn, kun je dat in de open vraag of aan het eind van het 
onderzoek vermelden.  
 
Onderstaande uitslagen zijn van deelnemers die aangeven dat ze een licht getinte / 
Aziatische of donker gekleurde huid hebben. N= 2023 
 
Hoe vaak krijg jij een vraag over waar je oorspronkelijk vandaan komt?  
We bedoelen hiermee op basis van je uiterlijk of achtergrond.    
Wekelijks 14% 
Maandelijks 15% 
Een paar keer per jaar 52% 
Nooit 17%  
Weet niet / zeg ik liever niet 2% 
 
Mogelijk heb jij te maken met uitingen over je uiterlijk of achtergrond die jij als 
discriminerend ervaart. Het kan bijvoorbeeld gaan om bewuste of onbewuste 
opmerkingen, grapjes, beledigingen, gedrag. 
Hoe vaak heb jij te maken met uitingen van anderen die jij als discriminerend 
ervaart?   
Wekelijks 6%  
Maandelijks 6%  
Een paar keer per jaar 20%  
(Bijna) nooit 66%  
Weet niet / zeg ik liever niet 2% 
 

Invloed Black Lives Matter? 
Ben je door de volgende organisaties wel eens gediscrimineerd op basis van jouw 
huidskleur of achtergrond? 
Een bedrijf of winkel 22%  
Een overheidsdienst (niet politie) 10%  
Politie 10%  
Een school of universiteit 11%  
Ik ben nog nooit door organisaties gediscrimineerd op basis van mijn huidskleur of 
achtergrond 51% 
Weet niet 13% 
Dat zeg ik liever niet 1% 
 
Discussie racisme 
De afgelopen maanden vonden in de Verenigde Staten, Nederland, en veel andere 
landen grote anti-racisme demonstraties plaats en laaide het debat over racisme op.  
Ben jij door het huidige debat anders tegen jouw achtergrond aan gaan kijken? Wat 
is op jou van toepassing: 
Met achtergrond bedoelen we je wortels op de eilanden van het voormalige 
Nederlands-Indië of het huidige Indonesië.  
Ik heb meer de behoefte om me uit te spreken over racisme 35% 
Ik durf me niet uit te spreken in het huidige racisme debat 14%  
Ik ben trotser op mijn achtergrond 58% 
Ik heb meer behoefte om op zoek te gaan naar mijn wortels 39% 
Ik heb de behoefte om mijn achtergrond juist niet te benadrukken 11%  
Ik heb meegedaan aan Black Lives Matter demonstraties 8% 
Ik heb het gevoel dat het huidige racisme debat niet over mij gaat 54%  

 

 



EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek

�11

Het onderzoek is gehouden van 5 tot en met 13 augustus 2020. Aan het onderzoek 
deden 2821 mensen mee met met wortels op de eilanden van het voormalig 
Nederlands-Indië of het huidige Indonesië.  
 
Van de deelnemers zijn 846 leden van het EenVandaag Opiniepanel. De rest is extern 
geworven via tientallen organisaties en platforms voor mensen met een Nederlands-
Indische, Molukse Indochinese, Menadonese of Papua achtergrond.  
 
Het onderzoek is onder meer gedeeld door/via (in alfabetische volgorde): Dutch-Indo 
community, Federatie Indische Nederlanders, Gewoon een Indisch meisje, Het Indisch 
Herinneringscentrum, Hoezo Indo, Indisch4ever, Indisch 3.0, Indische Vereniging 
Kennemerland D.E.S., IndoFace, Indogroep, Moesson, Museum Sophiahof, Nationale 
Herdenking 15 augustus 1945, Stichting Arjati, Stichting Muhabbat, Stichting Indisch 
Genealogisch Erfgoed, Stichting Pelita, Stichting West Papua, Stichting Zieraad, Tong 
Tong Fair en vele anderen. 

We danken de mensen van Tong Tong Fair en Pelita voor hun hulp bij de voorbereiding 
van het onderzoek.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Petra Klapwijk: 
petra.klapwijk@eenvandaag.nl 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 70.000 mensen. Zij beantwoorden 
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. Panelleden krijgen ongeveer één keer 
per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen.


