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De Pniëlkerk zat bomvol afgelopen 
zaterdagmiddag. Tot in de zijvleugel 
en de garderobe aan toe stonden 
en zaten mensen. Molukse dames 
in mooie kabaja’s (bloesjes) en 
sarongs (jurken) liepen nog even 
druk heen en weer. De wethouders 
Liesbet Tijhaar en Petra van Harts-
kamp, burgemeester Fons Hertog, 
voormalig raadslid Wim Baljet en 
fractievoorzitter van de plaatselijke 
VVD Carel Bikkers waren bekende 
gezichten in het ‘publiek’. Domina 
L.L. Hasselt Hattu leidde de dienst. 

Het christelijk geloof en de Molukse 
cultuur zijn nauw met elkaar ver-
weven. Het lang verwachte herden-
kingsmonument 60 jaar Molukkers 
in Huizen is daar. Het staat voor de 
kerk met de voorkant gericht naar 
de Gemeenlandslaan, zodat voet-
gangers, fietsers en automobilisten 
het goed kunnen zien en beseffen 
dat de komst van de Molukkers ook 
een deel is van de Huizer geschie-
denis. Het monument zou niet alleen 
worden onthuld die middag, maar 
ook door de domina gezegend.

De dienst was tweetalig en er werd 
op tifa’s (trommels) gespeeld. Op het 
laatste moment kwamen er vijf kleine, 
prachtig uitgedoste, Molukse danse-
resjes de kerk binnenlopen. De dienst 
kon beginnen. Domina Hasselt Huttu 
nam het woord: “In deze dienst is de 
onthulling van het herdenkingsmonu-
ment opgenomen. Wij leggen het in 
de hand van de Vader.” Daarna werd 
psalm 9: 2 gelezen en psalm 117: 1 
en 2. Vervolgens sprak de domina: 
“We gedenken onze geliefden die van 
ons zijn heen gegaan, maar ook is dit 

een blije en gezegende dag. We zijn 
hier gekomen om God te danken dat 
Hij ons bij elkaar heeft gebracht en we 
willen God loven en eren…” Menige 
kerkbezoeker pinkte een traantje weg. 
Er werd druk gefotografeerd, gefilmd 
en een gemengd Moluks koor, waar de 
domina ook deel van uitmaakte, trad 
op. Hasselt Huttu vertelde over het mo-
nument het volgende: “Het monument 
symboliseert een moeder met een Bij-
bel in haar hand. Dat is het Woord van 
God waar ze kracht uit put. Vader staat 
achter haar. Hij draagt zijn KNIL (Ko-

ninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) 
uniform en staat haar bij. Aan haar voe-
ten zien we een geopende koffer met 
daarin kleding voor niet langer dan zes 
maanden want zo lang zouden de Mo-
lukkers maximaal in Nederland blijven, 
zo was hen door de Nederlandse re-
gering beloofd. Het is een emotioneel 
moment voor ons allemaal. De Kota In-
ten legde op 20 maart 1951 aan in de 
haven van Rotterdam. Een deel van de 
Molukkers die aan boord waren, werd 
ondergebracht in barakkenkamp Al-
mere aan de rand van Huizen. Het was 
een lange reis. God heeft ons 63 jaar 
lang geleid. De eerste generatie legde 
haar leven onvoorwaardelijk in Gods 
hand. Hij was hun hoop en het anker 
in hun leven. De Bijbel was hun wa-
penrusting nu ze zo ver weg van hun 
vaderland waren. In 1602 werd via de 
komst van de VOC het Evangelie naar 
de Molukken gebracht. Het herden-
kingsmonument is opgedragen aan 
onze ouders en grootouders, de eer-
ste generatie Molukkers in Huizen. We 
zijn een begenadigd volk. Gods trouw 
is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Tij-
dens het gebed staan we stil bij de 
geliefden die ons ontvallen zijn en bij 

onze broeders en zusters in ons vader-
land Maluku. Laten we het licht van het 
Evangelie doorgeven aan onze kinde-
ren, zodat het mag blijven stralen van 
eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.”

Geschiedenis in het kort
Nadat de Tweede Wereldoorlog was 
beëindigd, vochten de Molukkers, 
KNIL militairen, aan de zijde van Ne-
derland tegen de Indonesiërs die van 
Nederlands Indië een zelfstandige re-
publiek wilden maken. In ruil daarvoor 
beloofde de Nederlandse regering hen 
een onafhankelijke staat te geven. Ne-
derland verloor de strijd. In de ogen 
van de Indonesiërs hadden de Moluk-
kers hun Nederlandse vijand gesteund 
en daarom waren de Molukkers hun 
leven niet meer zeker. Daarop besloot 
de Nederlandse regering dat deze 
groep Molukse KNIL militairen met hun 
gezinnen voor een tijdelijk verblijf naar 
Nederland zouden worden gebracht. 
Dit gebeurde ook, maar tijdens de zee-
reis of direct na aankomst in Nederland 
werden ze uit hun militaire dienst ont-
heven en waren ze werkloos. De vrije 
republiek der Molukken die hen was 
beloofd, is er nooit gekomen en het 
werd langzaam duidelijk dat de zes 
maanden tijdelijk verblijf in ons land 
over waren gegaan in een onvrijwillig 
permanent verblijf.

Toespraken en onthulling
Buiten bij het monument werden nog 
vier toespraken gehouden, maar niet 
voordat de vijf mooie danseresjes er 
omheen hadden gedanst en veel ap-
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Het gemengd koor trad op. Er werd op de tifa gespeeld.

De drie onthullers die drie generaties vertegenwoordigden.

De belangstelling was groot. (Foto’s: S. Oostwouder)

Herdenkingsmonument. (Foto: Henk Heijnen)

De danseresjes komen de kerk binnen.

plaus hadden geoogst. Als eerste vond 
de onthulling plaats. Tante N. Matitaha-
tiwen, Seli Gooijer en Floyd Putuhena, 
die drie generaties Molukkers verte-
genwoordigden, mochten de onthulling 
voor hun rekening nemen. Het doek 
ging er af en een moment lang was het 
doodstil. Men was onder de indruk. Er 
verscheen een lach op het gezicht van 
Seli. Het beeld was werkelijk prachtig 
geworden. Het is niet groot, gemaakt 
van brons en aan de gezichten en 
kleding is duidelijk te zien dat het om 
Molukkers gaat. Op de grijze sokkel 
staat te lezen: Huizen - 1951 Tanda 
peringatan untuk generasi pertama 
orang Maluku. Dit betekent: Ter na-
gedachtenis aan de eerste generatie 
Molukkers. Het beeld is gemaakt door 
Marianne Houtkamp uit Laren. Er werd 
eerst gesproken namens de Dewan 
Wijk Huizen (Molukse wijkraad) door 
de heer B. Wattilete, vervolgens was 
het de beurt aan voormalig wethouder 
van Sociale Zaken Wim Baljet, daarna 
aan mevrouw Van Driesten, voormalig 
maatschappelijk werkster in kamp Al-
mere en tenslotte door burgemeester 
Hertog. Otjep Banjaktoetoer, lid van 
Stichting 60 jaar Molukkers Huizen, 

praatte de onderdelen aan elkaar. Elk 
van de sprekers belichtte de geschie-
denis van de Molukkers in Huizen op 
eigen wijze. Wattilete, die aangedaan 
was, zei onder andere dit: “We moeten 
onze afkomst niet verbloemen.” En: 
“Belofte maakt schuld!” (waarmee hij 
refereerde aan de beloofde terugkeer 
en de Vrije Republiek der Molukken)” 
Stichting 60 jaar Molukkers Huizen 
heeft zich enorm ingezet om sponsoren 
te vinden en geld op te halen voor de 
bekostiging van het herdenkingsmonu-
ment en het reeds op 1 juni onthulde 
herdenkingspaneel dat staat in het bos 
op de plek waar Kamp Almere was. 
De heer Baljet liet weten de tweede en 
derde generatie dankbaar te zijn dat zij 
middels de onthulling stil stonden bij het 
moeilijke begin in 1953. Begin jaren ’70 
besloot het Rijk dat er een einde moest 
komen aan het verblijf van Molukkers 
in kampen. In de wijk Stad en Lande 
waren woningen gereserveerd voor 
de vertrekkende groep Molukkers die 
niet stonden te juichen om hun kamp te 
verlaten. Men wilde graag als gemeen-
schap bij elkaar blijven leven en dat 
zou dan niet meer gaan. Baljet bena-
drukte dat er een hechte persoonlijke 
band bleef bestaan tussen hem en de 
groep en dat er nog steeds een goede 
relatie is tussen de Molukse gemeen-
schap en de gemeente Huizen. Van-
wege internationale ontwikkelingen 
werd een terugkeer naar de Molukken 
onmogelijk, zeiden zowel Baljet als de 
burgemeester. De Molukse gemeen-
schap nam even goed een waardevolle 
plaats in Huizen in. Met de onthulling 

werd de eerste generatie Molukkers 
niet alleen herdacht, maar ook geëerd. 
Ook mevrouw Van Driesten heeft nog 
altijd een goede band met de Molukse 
gemeenschap in Huizen. Ze begreep 
de problemen van de eerste generatie 
en liet weten dat de Molukkers destijds 
niet alleen een onderkomen kregen 
aan de rand van Huizen, maar dat de 
barakken waar veel Molukkers in Ne-
derland in kwamen te wonen, vaak 
waren gebouwd door de gehate Duitse 
vijand tijdens de Tweede Wereldoor-
log en dat Kamp Almere toch ook wel 
weggestopt in de bossen lag. Toen de 
gezinnen het kamp moesten verlaten, 
konden ze tot hun grote verdriet niet 
bij elkaar blijven wonen. Per straat 
werden twee woningen aan hen toe-
gewezen; het ene huis stond aan het 
begin en het andere aan het eind van 
de straat, zo vertelde Van Driesten. 
De Molukkers schikten zich 
uiteindelijk in hun lot. Het zit 
ook niet in hun aard om te 
klagen; ze gingen door. De 
eerste generatie legde zo 
zonder het te weten de basis 
voor een groeiende en bloei-
ende Molukse gemeenschap 
in Huizen. Tot slot sprak 
burgemeester Hertog nog 
kort. Veel gras was al voor 
zijn voeten weggemaaid. Hij 
riep de Molukse gemeen-
schap vooral op hun cultuur 
te koesteren. Burgemeester 
Hertog kreeg een oorkonde 
overhandigd. Dit was een 

De dans rond het herdenkingsmonument.

Stichting 60 jaar Molukkers Huizen dankt al haar sponsoren en dona-
teurs voor hun ruimhartige bijdragen die tot het gewenste einddoel 
hebben geleid: De onthulling van Het Moluks Herdenkingsmonument.

Het Moluks volkslied werd aangeheven.

gebaar naar de gemeente Huizen met 
als doel het monument symbolisch te 
schenken aan de gemeente Huizen. 
Hiermee neemt de gemeente de zorg 
voor het monument en het toezicht op 
het monument op zich. Het Molukse 
volkslied, ‘Maluku Tanah airku’, werd 
aangeheven en het was bijna voorbij. 
De grote groep belangstellenden die 
aldoor tegen de achterkant van het 
beeld hadden aangekeken, mochten 
er nu langslopen om het te bekijken. 
Het was een mooie, plechtige bijeen-
komst. Het gebed van Seli Gooijer, lid 
van Stichting 60 jaar Molukkers Hui-
zen, was verhoord: de zon scheen. Tot 
slot ging men te voet naar het Moluks 
cultureel centrum van Stichting Gose-
pa. “De druk is er af. Ik vond het heel 
mooi vandaag. Nu gaan we feest vie-
ren”, liet Seli nog weten. Dat feest zal 
nog lang hebben voortgeduurd.

Onderonsje tussen de sprekers
burgemeester Hertog en Wim Baljet.


