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Het herdenkingspaneel staat er. Pre-
cies op de plek waar vroeger woon-
oord kamp Almere was waar zoveel 
Molukse mensen moesten wonen. 
Stichting 60 jaar Molukkers Huizen 
organiseerde de onthulling afgelo-
pen zaterdag. Dankzij de medewer-
king van het GNR kon het paneel 
er komen. Maar het werk zit er nog 
niet op. In september volgt nog een 
monument. Veel mensen in Huizen 
weten niet dat er vroeger Molukkers 
in hun dorp hebben gewoond en 
hoe ze daar zijn terecht gekomen. 
Het herdenkingspaneel en het mo-
nument zullen iedere voorbijgan-
ger erbij bepalen hoe het was en 
waarom het was. Seli Gooijer, lid 
van de stichting legde in een eerder 
interview uit dat deze twee tekens in 
Huizen er zijn om haar ouders en zo-
veel andere ouders, de mensen van 
de eerste generatie Molukkers in 
Nederland, te eren en te gedenken. 
Ze hebben het zwaar gehad, maar 
klaagden niet. Dat zat niet in hun 
aard. Ze pasten zich aan en gingen 
door.

Twee gewaardeerde aanwezigen af-
gelopen zaterdag 1 juni waren de heer 
Wim Baljet (voormalig raadslid) en 
mevrouw Van Driesten. “Baljet zorgde 
er destijds voor dat we allemaal een 
hoekwoning kregen en mevrouw Van 
Driesten werkte onder de Molukkers in 
haar functie van maatschappelijk werk-
ster. Zij waren belangrijke gasten”, zegt 
Seli. Terugkijkend op zaterdagmiddag, 
zegt ze: “Er is iets van de druk van me 
af. Zelf heb ik voor de onthulling een 
kleed gemaakt dat de dag van tevoren 
op het paneel is geplakt. Ik stond daar 
en voelde me weer dat kleine meisje 
van toen dat in het woonoord woonde. 
Ik keek het bos in en dacht: Het staat 
er! De bijeenkomst was best emotio-
neel. Een aantal mensen moest een 
traantje wegpinken, ook de jongeren. 
De leden van het comité waren er stil 
van. Iedereen verwerkt het op zijn eigen 
manier. Ik was blij en verdrietig tegelijk 
en moest denken aan al die mensen 
die toen vanuit de Molukken naar Hui-
zen gekomen zijn en nu gestorven zijn. 
Dit mag echt niet vergeten worden.” 
Met het woord ‘dit’ doelt Seli op de ge-
schiedenis van o.a. haar ouders. De 
Molukse militairen die aan de kant van 
de Nederlanders meevochten werden 
gedwongen per boot naar Nederland 
af te reizen. Er werd hun verteld dat 

Herdenkingspaneel
Kamp Almere onthuld

het maar voor een korte duur zou zijn. 
Koffers werden daarom niet uitgepakt. 
Bij aankomst in Nederland werden alle 
militairen uit dienst ontslagen en ze 
waren dus in een klap allemaal werk-
loos. Ze woonden in houten barakken 
en hadden het vreselijk koud ’s winters. 
De leefomstandigheden waren primi-
tief. Ver buiten Huizen in het bos (op de 
plek waar de Oud Bussummerweg en 
de Langerhuizenweg elkaar kruisen) 
was woonoord Kamp Almere. Er wordt 
beweerd dat de Molukkers met opzet 
ver van de Huizer bevolking vandaan 
werd gehouden. Gelukkig ontstonden 
er ook vriendschappen tussen Huizers 
en Molukkers die ten onrechte Am-
bonezen werden genoemd. Uit deze 
vriendschappen kwamen zelfs huwelij-
ken voort. Met name kerken zetten zich 
in om de Molukkers te helpen met o.a. 
kleding. Het is een geschiedenis waar 
je als Nederlander niet trots op bent.

Het was heel mooi
Twee dagen na de onthulling van het 
herdenkingspaneel kan Seli er ook wel 
weer grapjes over maken: “Van een be-
kende hoorde ik dat er al veel mensen 
op de fiets zijn langs gegaan om het 
paneel te bekijken. Ook mensen die in 
andere woonoorden hadden gewoond, 
kwamen op de motor er naartoe om 
het te zien. Volgens mij wordt het een 
‘bedevaartsoord’.” Wat Seli tijdens de 
plechtigheid, waar ook een woord werd 
gesproken door burgemeester Hertog, 
de heer B. van der Moolen, directeur 
van het GNR en oud bewoner de heer 
Nendissa, was dat het zonlicht door 
de bomen heen precies op het paneel 
scheen. Seli: “Dat vond ik niet toevallig. 
Zo zijn wij Molukse mensen, we voelen 
en zien dingen anders aan. We merken 
dat er een diepere betekenis achter 
zit.” Seli ervoer onder de aanwezigen 
een gevoel van eenheid ondanks de 
verschillende achtergronden. Ze was 
zo druk geweest met de voorbereidin-
gen. Na de plechtigheid was er name-
lijk ook nog een receptie in St. Gosepa 
en daarvoor moesten boodschappen 
worden gedaan, o.a. (Hollandse) hap-
jes gemaakt en alles gecheckt. Er was 
een gastvrouw die alle belangstellen-
den ontving. Op de onthulling kwamen 
over de honderd mensen af. Seli vond 
het belangrijk dat één van de mensen 
van de stichting een gebed uitsprak en 
dat gezang 144: 1 en 3 werd gezon-
gen. “Het was heel mooi”, was iets wat 
ze van menigeen na afloop hoorde. De 

heer Nendissa hield een toespraak. 
Zelf woonde hij als jongetje in het 
woonoord. Voor de oudere generatie 
deed hij ook een woordje. Het was 
een emotionele toespraak. Na de ont-
hulling door mevrouw T. Nitalessy en 
Valentine Nitalessy klonk er applaus. 
Vervolgens dromde iedereen naar vo-
ren om het paneel te bekijken. Er wer-
den veel foto’s gemaakt. Op Facebook 
staat eveneens het nodige over deze 
betekenisvolle middag. Ook aardig wat 
Huizers waren op de plechtigheid af 
gekomen. Het deed Seli goed dat zo-
veel mensen zich belangeloos inzetten 
om met financiële steun of in natura 
deze goede zaak te steunen. “Het zit 
er op. Nu op naar het einddoel”, laat 
Seli weten. 

Paneel
Op de linkerkant van het paneel staat 
een stuk tekst over de geschiedenis 
van de Molukkers en het woonoord 
Kamp Almere. Rechts is een plat-
tegrond te zien. De tekens die er op 
staan, stellen de barakken voor. Daar-
onder is een foto van de marcherende 
militairen. Hoewel ze uit dienst waren 
ontslagen stonden de mensen in het 
kamp heel vroeg op en gingen marche-
ren. Vrouwen en kinderen keken toe. 
Dit was men zo gewend en de militai-
ren waren zo trouw dat ze er gewoon 
mee door gingen. Dan is er nog een 
foto van de eerste bewoners op het 
paneel te zien en een derde foto van 
de Kota Inten, de boot waarmee Seli 
naar Nederland kwam. Tot slot staat 
nog de website van de stichting onder-

De onthulling van het herdenkingspaneel
dat staat op de plek waar voormalig woonoord Kamp Almere was.

Het comité dat zich inzette voor de komst van het paneel
en het nog te plaatsen monument. (Foto’s: aangeleverd)
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aan vermeld. Het paneel is van ijzer 
en werd overgoten met autolak om het 
tegen regen te beschermen. “Het is 
echt design”, zegt Seli. Daaroverheen 
is een laag plastic aangebracht. “Het 
paneel is van ons allemaal. Er ligt een 
mooie krans bij met een lint met daar-
op een Molukse tekst van de Molukse 
gemeenschap. Iedereen had een vol-
daan gevoel”, blikt ze terug.

Monument
De weg naar het laatste doel is nu in-
geslagen. Er komt in Huizen nog een 
monument. Men hoopt voldoende geld 
bijeen te brengen om ook dit doel te 
verwezenlijken. Het monument gaat 
Euro 30.000,- kosten. Dat is een he-
leboel geld. Het komt te staan aan de 
Gemeenlandslaan iets voorbij de Mo-
lukse kerk, de Pniëlkerk, op een groen-
strook. Er komt een bankje bij en voor 
verlichting wordt ook gezorgd. Het mo-
nument wordt een meter bij een meter 
groot en is gemaakt van was. “Zes juni 
gaan we het bekijken voordat het in de 
mal gaat. Het zal drie maanden in de 
mal blijven. Het monument wordt ge-
maakt door Marianne Houtkamp.
Tot nu toe is er geld bijeen gebracht 
door de Molukse gemeenschap, be-
drijven/sponsoren en door middel van 
donaties. Zelfs in de Oude Kerk is een 
collecte gehouden. Er volgt nog een 
benefiet concert van Deo Juvante. 
Seli is met alles even blij en voelt zich 
dankbaar voor zo veel steun. Een da-
tum is al geprikt voor de onthulling van 
het monument. Dit zal zijn op zaterdag 
28 september.

“We hadden zo graag op de “Uit in 
Huizen” braderie onze mooie Huizen 
Helpt Caravan ingezet”, liet de Vrij-
willigerscentrale Huizen een poosje 
terug via hun site weten. Dat ging 
helaas niet door, want in het He-
melvaartweekend werd de oldtimer 
Eriba aangetikt op het terrein van de 
Huizer Marina. 

“We hadden de caravan nog maar nèt. 
En inmiddels helemaal opgeknapt. De 
promotiecaravan zou vanaf eind mei 
gebruikt gaan worden voor promotie-
activiteiten. Maar nu is de deur ontzet 
en kan de caravan niet meer open. We 
zijn daardoor erg gedupeerd”, meldde 
de Vrijwilligerscentrale. Dikke pech 
voor de Huizen Helpt actie, waarvoor 
de caravan ingezet gaat worden. Maar 
de Vrijwilligerscentrale is niet bij de 
pakken neer gaan zitten en is volop in 
de weer om het caravannetje weer op 
de rit te krijgen.

Op de Huizerdag hopen de vrijwilligers 

Caravan pech voor
Vrijwilligerscentrale

hun nieuwe promotiemiddel officieel te 
kunnen presenteren en in te zetten. 

Mensen ontmoeten
Met de naam Huizen Helpt wil de Vrij-
willigerscentrale meer aan de weg 
gaan timmeren en meer mensen be-
trekken bij vrijwillige inzet. Voor dat 
doel is de kleine caravan aangeschaft 
en wordt het kleinood opgeknapt en 
aangepast. De Huizen Helpt Caravan 
zal worden ingezet bij evenementen. 
Regelmatig zal de caravan opduiken 
bij winkelcentra of andere plaatsen 
waar mensen komen. Een medewer-
ker: “Daar ontmoeten we mensen die 
we anders niet zouden ontmoeten, 
want iedereen kan ooit besluiten om 
“ergens iets om niet” te doen. Die kans 
willen we niet missen”. 
De Vrijwilligerscentrale Huizen is blij 
met de donatie van € 1000,- vanuit 
het Coöperatiefonds van de Rabobank 
Noord Gooiland. Leden van de bank 
hadden hiertoe het project Huizen 
Helpt ingediend.

Afgelopen vrijdag werden de vier 
broers Bout van Drukkerij Bout door 
het redactieteam in het zonnetje ge-
zet vanwege het 100-jarig bestaan 
van de Huizer Courant. Ze wisten 
niet meer, dan dat er om negen uur 
een ‘momentje’ zou zijn. Direct na 
deze mededeling werden ze toch 
wel wat zenuwachtig en geksche-
rende speculaties deden de ronde.

Maar niets van wat ze geopperd had-
den, bleek waar. Jan, Gerrit, Bert en 
Herman werden die ochtend in de 
studio bijeen geroepen en mochten 
luisteren naar een mooi en niet hu-
morloos gedicht over de geschiedenis 
van de krant, in aanwezigheid van me-
dewerkers en familie. Daarna kregen 
de broers een taart aangeboden met 
het huidige logo van de krant en twee 

Honderd jaar, vieren maar
foto’s van het viertal erop. De jeugd-
foto is al jaren moeders trots, zodat de 
marsepeinen afdrukjes van haar zo-
nen pardoes mee naar huis gingen. De 
andere foto was feestelijk bewerkt en 
menigeen schoot bij het zien daarvan 
in de lach. Vervolgens mocht het viertal 
samen 100 kaarsjes op de taart zetten 
en die aansteken. Om verwarring te 
stichten hadden de drie verslaggeef-
sters zich in feestkleding gestoken, 
zodat de mannen zouden denken dat 
er ‘ik-weet-niet-wat’ stond te gebeuren. 
Natuurlijk werden er foto’s gemaakt en 
de opdracht gegeven dat dit toch wel 
stof voor de krant zou zijn. De broers 
lieten weten aangenaam verrast te zijn 
door deze overval. Maar zeg nu zelf, 
een krant 100 jaar overeind houden, is 
toch iets wat een schouderklopje ver-
diend?

Herman, Bert, Gerrit en Jan Bout waren aangenaam verrast door de
feestelijk opgesierde taart en moeder Alie Bout en Jady Snel niet minder.

Verslaggeefsters Joyce, Bonnie en Suzan van de Huizer Courant vonden het tijd 
voor een schouderklopje oftewel een feestje. (Foto’s: Drukkerij Bout)

De Volksuniversiteit Huizen heeft 
voor het komende seizoen een ge-
varieerd en inspirerend cursus-
programma gemaakt. Er is door de 
contactpersonen samen met het 
bestuur hard aan het nieuwe pro-
gramma gewerkt. Het programma is 
zeer veelzijdig. Ingedeeld in de cate-
gorieën: cultuur, informatief, talen, 
ontspanning en creatief. 

En ook dit jaar nieuwe verrassende  
cursussen zoals Creatief schrijven, 
Bloggen, Conversatie Engels, de Turk-
se keuken, Zorgen om de Zorgbijdrage 
etc. etc. De Open Dag wordt gehouden 
op 14 september van 10.30 tot 12.30 
uur in de Bibliotheek, Plein 2000 nr. 1.
De Volksuniversiteit Huizen geeft dit 
jaar een overzichtelijke flyer uit waarin 
alle cursussen staan vermeld. Tevens 

Volksuniversiteit Huizen
is de website geheel vernieuwd, met 
de mogelijkheid direct in te schrijven 
voor een cursus. Aanmelden voor de 
nieuwsbrief en zo op de hoogte worden 
gehouden van al de activiteiten is ook 
een mogelijkheid. Aanmelden middels 
het inschrijfformulier in de flyer blijft tot 
de mogelijkheden behoren. Bij inschrij-
ving via de website ontvangt u direct 
een  bevestigingsmail.
Tevens kunt u op de website www.vu-
huizen.nl uitgebreide informatie inzien 
over de cursus. De flyer wordt in juni 
huis aan huis bezorgd gelijktijdig met 
het Nieuwsblad voor Huizen.
De flyers liggen ook weer op de gebrui-
kelijke plekken waar u een exemplaar 
vandaan mee kunt nemen zoals de Bi-
bliotheek, gemeentehuis en Bruna of  
kunt u de website bezoeken:
www.vu-huizen.nl.


