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Afgelopen maandag was het exact 
65 jaar geleden dat de eerste Mo-
lukse mensen naar Huizen kwamen. 
Het was een dag om te gedenken, 
niet om te vieren. Stichting 60 jaar 
Molukkers Huizen verzorgde bloem-
stukken voor bij het herdenkings-
paneel dat staat op de kruising 
van de Oud Bussummerweg en de 
Langerhuizenweg en bij het herden-
kingsmonument aan de Gemeen-
landslaan (voor de Pniëlkerk). Een 
lid van het bestuur 
was helaas verhin-
derd zodat voorzit-
ter en secretaris 
Otjep Bonjaktutur, 
bestuurslid Seli 
Gooijer en penning-
meester Mickey 
Matitahatiwen deze 
eervolle taak met 
z’n drieën mochten 
uitvoeren. Er was 
verder geen publiek 
bij; de bijeenkomst 
werd sober gehou-
den. “Het is een dag 
om onze ouders te 
gedenken. Van de 
eerste generatie 
zijn nog maar zeven 
‘tantes’ (vrouwen) 
over en één ‘oom’ 
(man), maar hij was 
geen K.N.I.L.-mili-
tair”, zegt Otjep.

Seli staat bij het herdenkingspaneel. 
Dit is de plek waar de toegangspoort 
van voormalig woonoord Kamp Almère 
was. Ze zegt best emotioneel te zijn 
en kippenvel te hebben. Op die plek 
woonden vanaf 1951 tot 1972 circa 
60 gezinnen en ongeveer 10 alleen-
staanden. In totaal ging het om een 
groep van rond 300 mensen. Het be-
treft de eerste generatie Molukkers die 
toen in Nederland aankwamen. Deze 
K.N.I.L.-militairen (Koninklijk Neder-
landsch-Indisch Leger) kwamen met 
hun gezinnen op bevel van de Neder-
landse overheid naar Nederland. De 
militairen hadden tijdens de Tweede 
Oorlog in Indonesië meegestreden 
aan Nederlandse zijde tegen Japan. 
Nadat laatstgenoemd land capituleer-
de, stond het K.N.I.L. wederom aan de 
zijde van Nederland en vocht het mee 
tegen de Indonesische nationalisten. 
Er werd hen verteld dat hun verblijf in 
het voor hen vreemde en koude Neder-
land tijdelijk zou zijn. Na aankomst in 
Nederland (en sommigen al onderweg 
hier naartoe) werden ze tot hun totale 
verrassing ontslagen uit militaire dienst 

en werd hun tijdelijk verblijf omgezet in 
een permanent verblijf. De mensen 
hadden slechts één koffer meegeno-
men omdat hun verblijf immers maar 
kort zou zijn. Kamp Almère veranderde 
in: ‘Kampong’ Almère. 

Niet klagen
Naast deze confronterende gang van 
zaken, was de behuizing in het kamp 
zeer primitief. Men leed kou, armoede 
en honger. Het kamp lag verscholen 

in de bossen, (expres?) ver buiten het 
dorp. De kinderen moesten de lange 
afstand naar school te voet afleggen 
en beschikten niet over warme kle-
ding. De Molukkers hadden geen geld 
of werk. Men leefde in 12 houten ba-
rakken met één koud water kraan. Er 
was een gezamenlijk waslokaal, een 
centrale gaarkeuken, een ruimte waar 
kerkdiensten werden gehouden als-
mede een ontspanningsruimte. In een 
barak was een dokterspost gevestigd 
waar ook centrale telefoon was. De 
eerste generatie was onderdanig en 
schikte zich in haar lot. Klagen hoorde 
niet bij haar mentaliteit. Kinderen be-
seften de situatie niet en vermaakten 
zich in het bos. Er was een grote mate 
van saamhorigheid en men deelde al-
les met elkaar, ook lief en leed. Begin 
jaren ’70 werd het kamp ontruimd en 
werden de bewoners geïntegreerd in 
de Huizer samenleving. De laatste fa-
milie vertrok in 1972 onder protest uit 
het kamp. Men wilde bij elkaar blijven. 
Waarschijnlijk omdat men zich dicht-
bij mensen van het eigen volk veiliger 
voelde.

Respect en eerbetoon aan
eerste generatie Molukkers

Verzwegen geschiedenis
Het drietal legt het mooie bloemstuk 
neer en neemt een minuut stilte in acht. 
Otjep zegt daarna het jammer te vinden 
dat zo weinig mensen de geschiedenis 
van de Molukkers in Nederland ken-
nen. Hun verhaal zou moeten worden 
opgenomen in de geschiedenisboeken 
die op Nederlandse scholen worden 
gebruikt. “Vaak worden we gezien als 
gastarbeiders, maar dat waren we niet. 
We werden hierheen gehaald door de 
Nederlandse regering en wij gehoor-
zaamden. Bij het woord Molukkers heb-
ben Nederlanders vaak nog negatieve 
associaties. Men denkt uitsluitend aan 
de treinkaping en de motorclub, maar 
we hebben ook veel goeds gedaan”, 
aldus Otjep. Misschien is het wel zo dat 
Molukkers te weinig opvallen omdat ze 
erg goed geïntegreerd zijn in de Neder-
landse samenleving. 

Moeten vertellen
Dan vertrekt het gezelschap naar de 
Gemeenlandslaan. Daar aangekomen, 
blijkt dat iemand al een rouwtak heeft 
neergelegd bij het herdenkingsmonu-
ment. Er liggen nu in totaal drie bloem-
stukken met wit lint. Op het eerste lint 
staat de tekst: ‘Onze geliefde eerste 
generatie ouders en grootouders. Me-
mento 21 maart 1951-2016’. Op het 
tweede lint staat te lezen: ‘Redactie-
team Maluku Huizen’ en op het laatste: 
‘Stichting 60 jaar Molukkers Huizen’. 
De zus van Mickey is er ook bij. Ze 
steekt na de minuut stilte een kaars 
aan de voet van het monument aan. 

Op de achterkant van 
het monument hangt 
een bordje met de 
tekst: ‘Dit monument 
is een eerbetoon aan 
de eerste generatie 
Molukkers in Huizen 
die, op dienstbevel 
van de Nederlandse 
regering, voor een 
tijdelijk verblijf naar 
Nederland werden 
overgebracht. Deze 
generatie kwam aan 
op 21 maart 1951 
in woonoord Almere 
aan de Oud Bus-
summerweg. Het 
(monument, red.) 
verbeeldt een man 
in K.N.I.L.-uniform en 
zijn vrouw gekleed in 
sarong en kebaya, 
de traditionele kledij, 
met een Bijbel in de 
hand, zittend op een 

koffer. Naast de vrouw een half open-
staande koffer met enkele sarongs en 
een ‘tjobek’ (vijzel). De koffer, de vijzel, 
een Bijbel en wat kleding waren de 
schamele bezittingen die zij mee kon-
den nemen.’ Otjep en Mickey laten in 
het daarop volgende gesprek weten: 
“Bij de derde generatie leeft onze ge-
schiedenis zeker nog. Wel moeten wij 
als mensen van de tweede genera-
tie de geschiedenis iedere keer weer 
vertellen want op een dag zullen ook 
wij er niet meer zijn. We staan stil bij 
de aankomst van onze ouders hier in 
Nederland en het leed dat ze hebben 
geleden. Ze zouden hier zes maan-
den blijven, maar het werd (zonder dat 
ze inspraak hadden, red.) omgezet in 
een permanent verblijf. We zien het 
verschil tussen de eerste en derde 
generatie Molukkers. De derde gene-
ratie is assertiever. De eerste genera-
tie was onderdanig en plichtsgetrouw. 
Deze geschiedenis speelt altijd een rol 
in ons leven. Het komt telkens terug. 
Zeker op een dag als vandaag. Het 
doorvertellen is belangrijk en het in ere 
houden van deze momenten ook. Ons 
verhaal is een heikel punt in de Neder-
landse geschiedenis, maar het is wel 
een stuk historie. We waren de enige 
grote bevolkingseenheid die in 1951 
hier naartoe is gekomen. We kwamen 
niet om werk te zoeken, zoals de gast-
arbeiders. Het is nooit in de geschiede-
nisboeken vermeld. Alleen in het natio-
naal archief is veel over ons te vinden, 
maar dat wordt niet gesubsidieerd.” 
Dan zegt Otjep nog: “Over de treinka-
ping wordt nog altijd gesproken, maar 
je hoort weinig over de reden waaróm 
die jongens toen besloten een trein 
te kapen. Ze wilden aandacht!” zegt 
Otjep. Dan komt hij toch nog met een 
klein lichtpuntje: “Het Molukse herden-
kingsmonument is opgenomen in de 
Atelierroute!” Dan komt er een beken-
de langs met een klein kindje voorop 
de fiets. “Dat is de vierde genera- 
tie”, roept Seli wijzend op het hummel-
tje.

De kranslegging op de plek waar woonoord Kamp Almère was.

Op twee plaatsen werd de eerste generatie herdacht.

De mooie bloemstukken van witte bloemen met lint.
(Foto’s: S. Oostwouder)

“Twee maanden voor de verkie-
zingen in 2014 is er in Huizen een 
handtekening gezet onder de over-
eenkomst van de aanleg van de 
vrije busbaan. Dat heeft inderdaad 
juridische waarde, maar na de ver-
kiezingen is het college van Huizen 
van mening veranderd en kiest men 
voor meerijden op ’t Merk. Niet voor 
de vrije busbaan. Dat, tezamen met 
deze handtekeningen van bewo-
ners, heeft democratische waarde. 
Daar kunt u niet omheen. En dit 
draagvlak moet u als gedeputeerde 
toch kunnen waarderen”, aldus Di-
anne Vrijmens bij de aanbieding van 
de petitie ‘tegen de vrije busbaan’ 
aan gedeputeerde en voorzitter van 
de stuurgroep HOV in ’t Gooi, Elisa-
beth Post.

De handtekeningenactie startte eind 
december. Via formulieren, maar voor-

Gedeputeerde Elisabeth Post
krijgt 3308 handtekeningen

‘tegen de vrije busbaan’

De aanbieding van de petitie ‘Nee-tegen-de-vrije-busbaan’ aan gedeputeerde en voorzitter van de stuurgroep HOV
in ’t Gooi Elisabeth Post. De actievoerders Rob Vredenborg (4e van links), Dianne Vrijmens (5e van links),

Elisabeth Post en Bloem Damen (zittend rechts). (Foto: M. van Os)

al digitaal op internet konden bewoners 
hun steun betuigen. In de relatief korte 
tijd leverden dat 3308 adhesiebetuigin-
gen op. 

Tot inkeer
Dianne Vrijmens hoopt dat hiermee ‘de 
provincie tot inkeer komt’ en ‘de aanleg 
van de busbaan ‘ten koste van enkele 
miljoenen gemeenschapsgeld, honder-
den bomen en een paar seconden tijd-
winst niet meer uitvoert’. 

Nog groter aantal
Mede-actievoerster Bloem Damen is 
tevreden met het resultaat. Zij denkt 
echter dat als er meer tijd was geweest 
het aantal handtekeningen nog groter 
had kunnen zijn. Bloem Damen: “Het 
was niet eenvoudig om een afspraak 
met Elisabeth Post te maken. Het zou 
zelfs eind mei pas kunnen in het Pro-
vinciehuis in Haarlem. Wij wilden het 

graag in de regio doen. Vandaar nu 
voorafgaand aan het HOV-overleg in 
het regiokantoor Gooi en Vechtstreek”. 

Draagvlak
Wessel Doorn (CU) ‘een mooi resul-
taat dat er mag wezen’ was, evenals 
Larissa Landré en Monica Lemmens 
(beiden GroenLinks) aanwezig bij de 
presentatie. Larissa Landré: “Ik hoop 
dat de provincie zich hier nu iets van 
aantrekt. Er zijn zwaarwegende argu-
menten tegen en met dit draagvlak van 
bewoners doet dit iets”.

Pleidooi tegen
Gerrit Pas wethouder voor GroenLinks 
in het Huizer-college voelt zich ge-
steund door deze petitie. Gerrit Pas: 
“Dit is een pleidooi tegen de aanleg 
van de vrije busbaan en een draagvlak 
van bewoners. Dat kan je niet ontken-
nen”.

De medewerkers van Kringloopwin-
kel Huizen hebben het deze week 
extra druk. Sinds afgelopen maan-
dag heeft op de kledingafdeling de 
wintercollectie plaatsgemaakt voor 
de zomercollectie 2016. Uiteraard 
heeft dat geleid tot een toename 
van geïnteresseerde klanten, die 
hun voorjaars- en zomergarderobe 
wilden verfrissen of uitbreiden. En 
dat kan aan de Bakboord 70A, zoals 
altijd tegen zeer klantvriendelijke 
bedragen. 

Vrijdag 25 maart -wanneer de zomer-
collectie opnieuw zal zijn aangevuld- 
wacht de medewerkers een extra 
taak, die zij overigens met veel ple- 
zier uit zullen voeren. De eerste 150 
betalende klanten zullen -zoals ook in 
voorafgaande jaren gebruikelijk- be-
dacht worden met een vrolijke Paasat-
tentie.

Zaterdag geopend
De altijd al vriendelijke geprijsde arti-
kelen, de nieuwe zomercollectie èn de 
Paasattentie zijn genoeg redenen om 
aanstaande vrijdag de kringloopwinkel 
aan de Bakboord te bezoeken. Wat de 
ene dag niet voorhanden is, kan er de 
volgende dag zomaar opeens zijn. Dat 
is het verrassende van een kringloop-
winkel. Net als iedere laatste zaterdag 
van de maand, is de kringloop dus ook 
zaterdag 26 maart weer geopend van 
10.00 tot 12.00 uur. De vrijwilligers van 
Kringloopwinkel Huizen hebben het er 
maar druk mee, in de wetenschap dat 
de totale netto-opbrengst van de win-
kel rechtstreeks ten goede komt aan 
maatschappelijke organisaties in de 
gemeente Huizen (en aangrenzende 
gemeenten). Daarom doen zij het al-
lemaal met heel veel plezier. 

Kringloopwinkel Huizen luidt de lente in.
(Foto: Aangeleverd)

VROlijKe PAASAttentie VOOR De eeRSte 150 betAlenDe KlAnten:

Kringloopwinkel Huizen
luidt het voorjaar in


