Molukkers in Nederland, Molukkers in Woerden
Wat U niet snel in uw standaard lesmateriaal aantreft is de geschiedenis van de Molukkers in
Nederland. Over Molukkers in Woerden is al wel e.e.a. in boeken verschenen maar dat is minder
geschikt om (basis)schoolleerlingen te informeren over de achtergronden en de cultuur van hun
Molukse klasgenoten of buurtkinderen.
Het onderstaande is een samenvatting van de geschiedenis van de Molukse Nederlanders en van de
Molukkers woonachtig in Woerden in het bijzonder.
Deze algemene informatie is voor de leerkrachten bedoeld als achtergrond bij het bordspel ‘Vraag het
oma Jo’ en waarin op begrijpelijke wijze informatie en weetjes over de Molukkers in Woerden en over
Woerden zelf aangeboden wordt.
Dit laatste omdat het spel voor alle kinderen (dus ook de Molukse) bedoeld is en zo gelijktijdig met de
geschiedenis van Molukkers ook die van Woerden voorbijkomt.
Op de spelkaarten staat telkens informatie voor leerlingen.
Molukkers in Woerden. Hoe en waarom zijn ze naar Nederland gekomen, Hoe zijn ze in Woerden
terecht gekomen? Ze kwamen in een voor hen heel vreemde wereld. Hoe gaat dat dan? Hoe is het om
in een kamp te wonen? Om ineens op een Nederlandse school te zitten? Tussen Nederlandse buren
terecht te komen? En wat zijn dan eigenlijk je roots, de (oorspronkelijke) cultuur? Die van Nederland
of die van de Molukken? Of……..?
Om hier antwoord op te geven, moeten we eerst terug gaan naar de tijd van de VOC. En eigenlijk zelfs
nog iets verder terug.

Molukken of de Specerijeneilanden
In de geschiedenisboeken staan de Molukse eilanden bekend als de
specerijeneilanden waar ontdekkingsreizigers naar op zoek zijn geweest.
De naam ‘Specerijen eilanden’ hebben de Molukse eilanden te danken
aan het feit dat de kruidnagel oorspronkelijk alleen op vijf kleine
vulkanische eilandjes van de Noord-Molukken groeit en de
muskaatboom oorspronkelijk alleen op de negen Banda-eilanden
voorkomt.

In 1596 kwamen de eerste Nederlanders in Indonesië aan
(waar toen al een eeuw lang de Portugezen de baas waren)
en in 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie
(VOC) opgericht. Met de overname van de Portugese
vesting op Ambon in 1605 was het begin van Nederlands
gezag op de Molukken een feit. De VOC gebruikte haar
macht tegen inheemse bevolking om een monopolie
positie (alleenrecht) in de specerijenhandel te bereiken.
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Kruidnagel en Nootmuskaat
Al in de oudheid zijn kruidnagel en nootmuskaat als smaakstof en conserveringsmiddel (conserveren
= bewaren) zeer gewilde producten. Ook dicht men aan deze specerijen geneeskundige werkingen
toe.

De macht van de VOC
Johan van Oldenbarnevelt kwam met het idee om de Verenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC) op te richten. Op 20 maart 1602 kreeg de VOC, als enige in
Nederland, het recht om handel te drijven in Azië. In naam van Nederland mocht
de VOC verdragen sluiten en oorlogen beginnen. Ze mocht zelfs regeren over de
gebieden die ze veroverde.
De VOC werd een belangrijke en sterke macht voor Nederland. Delen van het
eiland Java werden bezet. De Molukse eilanden, Ambon en Ternate, werden veroverd en de
bevolking werd gedwongen om specerijen te verbouwen. Maar ook op andere plekken in Azië kreeg
de VOC veel te zeggen. Als de mensen niet wilden luisteren, gebruikten ze geweld. De VOC hield
officieel op te bestaan op 31 december 1799.

Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL)
Al in de tijd van het VOC bestond er een koloniaalleger. Deze werd ingezet om
Nederlands gezag te vestigen en handhaven (maatschappelijke onrust bedwingen en
opstanden neerslaan).
Het KNIL bestond uit Europeanen, Afrikanen en inheemse volkeren zoals Javanen,
Sundanezen, Buginezen, Atjeeërs, Timorezen, Menadonezen en Ambonezen.
De Ambonezen waren afkomstig van de Ambonse eilanden, maar ook van de NoordMolukken en Kei-eilanden. De meesten van hen waren christenen.
De rekrutering (verwerving) was in het begin verre van succesvol, in 1870 dienden er
nog maar 820 ‘Ambonese’ militairen. Later bij het uitbreken van de Atjeh-oorlog,
werden daarom hun soldij, kleding en voeding gelijkgesteld aan de Europese militairen.
Het aantal aanmeldingen verhoogde echter pas drastisch toen in 1890 de
kruidnagelmarkt in elkaar zakte. Dit veroorzaakte een
grote welvaartskloof tussen dorpsbewoners en KNIL-militairen. Het aantal ‘Ambonese’ militairen liep
toen op tot ruim 4000 .
De ‘Ambonezen’ ontwikkelden als militairen een grote beroepstrots. Van het roemruchte Korps
Marechaussees was 1/3 van ‘Ambonese’ afkomst.

Tweede Wereldoorlog
Nederland was door de Duitsers in mei 1940 bezet. De Indische archipel werd vanuit Londen
bestuurd. In 1942 viel Japan Nederlands-Indië binnen. Het KNIL was niet opgewassen tegen het
Japanse leger en op 5 maart 1942 gaf Batavia zich over. De soldaten van het KNIL werden
krijgsgevangen.
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Onafhankelijkheid Indonesië
Na de overgave van Japan op 15 augustus 1945, riepen de Indonesische leiders Soekarno en Hatta op
17 augustus 1945 de onafhankelijke ‘Republik Indonesia’ uit. Een roerige periode brak aan.
Nederlandse en Knil strijdkrachten bonden de strijd aan met Soekarno aanhangers. Aan de
Nederlandse kant vielen ruim 3.500 slachtoffers, aan Indonesische kant was dat veel hoger. De
roerige periode hield aan. Nederland stuurde tienduizenden soldaten naar Nederlands-Indië om haar
gezag samen met het KNIL, dat inmiddels weer actief is, te herstellen.
In de periode 21 juli tot 5 augustus 1947 begon Nederland de eerste Politionele actie. Na afloop van
de actie brak een periode van uitzichtloze guerrillaoorlog aan. In december 1948 vond de tweede
politionele actie plaats, eigenlijk was dit een oorlog tussen Indonesiërs onder leiding van Soekarno en
de Nederlanders die hem met hulp van het Nederlandse en het koloniale (knil) leger probeerde te
verslaan.
Onder internationale druk droeg Nederland op 27 december 1949 de soevereiniteit (onafhankelijk
gezag) van Nederlands-Indië over aan Indonesië.
De Republiek Indonesië werd op 27 december 1949
uitgeroepen. Het was de bedoeling geweest dat de
verschillende deelstaten een zekere mate van autonomie
(onafhankelijkheid) kregen. Zo moest er ook een speciale status
voor de Zuid-Molukkers komen. Gebrandy, voormalig ministerpresident van Nederland, zei later: “Herhaaldelijk zijn aan
Ambon binnenskamers vóór de soevereiniteitsoverdracht van
Nederlandse ministeriële zijde toezeggingen gedaan, in die zin
dat zij (de Zuid-Molukkers) in vrijheid over hun lot zouden
kunnen beschikken.” Als reactie hierop hebben toen de
Molukkers in 1950 de Republik Maluku Selatan (RMS)
uitgeroepen. De Nederlandse overheid heeft haar
toezeggingen niet kunnen waarmaken en heeft de Molukse republiek niet erkend.
Op 26 juli 1950, 6 maanden na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië werd Het KNIL opgeheven
waardoor vele Molukse militairen vreesden in het nieuwe Indonesië niet veilig te zijn. Indonesië
vertrouwden de Molukkers niet meer omdat ze aan Nederlandse kant vochten en onafhankelijk van
Indonesië wilde worden. De 'tijdelijke oplossing' was toen de Molukse KNIL'ers met hun gezinnen
naar Nederland sturen. Zij zouden terugkeren wanneer het weer rustig was en de verwachte eigen
Molukse staat er ook daadwerkelijk zou zijn.

Soldaat van Oranje
Erik Hazelhoff Roelfzema werd geboren op 3 april 1917 in
Soerabaja, Nederlands-Indië. In de loop van de oorlog
benoemde koningin Wilhelmina Hazelhoff Roelfzema, die
later bekend werd als de Soldaat van Oranje, tot haar
persoonlijke adjudanten. Na de oorlog was hij als
voorvechter van de vrije Republiek der Zuid-Molukken(RMS)
betrokken bij een in 1950 geheime missie voor de Molukse
zaak. Hij moest contact krijgen met het verzet op de
Molukken en deze voorzien van wapens. De actie mislukte.
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Hazelhoff Roelfzema werd ontdekt door de Indonesiërs en Indonesië probeerde hem het land uit te
zetten. Dit avontuur zorgde voor veel publiciteit, die hij vervolgens gebruikte om in Nederland de
Molukse zaak te bepleiten.

Molukkers per boot naar Nederland
Op 28 september 1950 viel het Indonesische leger de
Molukken binnen. De Molukse republiek werd
ontbonden en het staatshoofd, Chris Soumokil, werd
geëxecuteerd. Nederland kon de 4000 Molukse
militairen die in het KNIL hadden gediend niet
achterlaten. De Molukse KNIL militairen werden tot
leden van de Nederlandse Koninklijke Landmacht
benoemd en kregen het dienstbevel om met hun
familieleden per schip naar Nederland te komen.
11 Schepen brachten de Molukse militairen met hun
gezinnen naar Nederland. Het eerste schip “Kota
Inten” kwam in Rotterdam aan op 21 maart 1951. De namen van de andere schepen zijn: Atlantis,
Roma, Castelbianco, New Australia, Groote Beer, Skaubryn, Sommersetshire, Asturias, Fairsea, Goya,
Kota Inten (2e vaart).
Zo kwamen in 1951 ± 12.500 Molukse mannen met hun vrouwen
en kinderen uit Indonesië naar Nederland. In Nederland was er na
de oorlog, ook nog in 1951, sprake van een groot huizentekort. De
ruim 12.500 Molukkers werden daarom met bussen naar
verschillende, in totaal 90, woonoorden in Nederland vervoerd.
Deze woonoorden (kampen), voor het grootste deel voormalige
concentratiekampen zoals Kamp Vught en Kamp Westerbork,
waren eigenlijk niet bedoeld voor, permanente, bewoning.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Molukse immigranten
uiteindelijk weer terug zouden gaan, maar al snel werd duidelijk
dat een spoedige terugkeer naar de Molukken te gevaarlijk zou zijn.

Wonen in Nederland
Toen echter bleek dat de Molukkers langer in Nederland
zouden verblijven, werd een commissie samengesteld,
die de situatie van de Molukse gemeenschap in
Nederland zou onderzoeken. Die commissie bedacht dat
de Molukkers moesten opgaan in de Nederlandse
samenleving met behoud van de eigen cultuur. Op grond
hiervan moesten Molukkers de woonoorden verlaten en
naar de speciaal voor hen ingerichte Molukse open
woonwijken verhuizen. (Alleen in Woerden ging dit een
tikje anders (zie wonen in Woerden.)
In het begin van de jaren ‘60 werd met de bouw van de woonwijken begonnen. Er zouden ongeveer
62 kleine en grote Molukse woonwijken komen in de zogenoemde Molukkersgemeenten,
gemeenten met concentraties van Molukkers.
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Blijven in Nederland?
De Molukkers bleven dus voorlopig in Nederland wonen, maar velen koesterden een wrok vanwege
de manier waarop zij en de RMS behandeld waren. En tevens waren ze overtuigd dat ze niet
gekregen hadden wat hen beloofd was, een onafhankelijk Molukken.
In de jaren ’70 pleegden een groep Molukkers verscheidene aanslagen in Nederland.
Zo gijzelden 33 Molukkers in 1970 de Indonesische Ambassade in Wassenaar, kaapte een groep
Molukkers in 1975 een trein bij Wijster en bezetten zij het consulaat in Amsterdam, en werd er in
1977 opnieuw een trein gekaapt bij De Punt en gelijktijdig werd er een basisschool in Bovensmilde
bezet. Met deze acties hoopte ze om toch nog een eigen en onafhankelijke Molukse staat af te
kunnen dwingen. Voor Indonesië was dit geheel onbespreekbaar en de Nederlandse regering zag,
mede om politieke en economische motieven, geen mogelijkheden om hier iets aan te veranderen.
De kaping en de bezetting werden, met geweld, beëindigd door ingrijpen van leger en politie waarbij
diverse kapers en gijzelaars omkwamen.
De meeste Molukkers hebben nog steeds hoop dat er ooit onafhankelijkheid en
zelfbeschikkingsrecht voor hen zal komen op de Molukken. Daarom bestaat er ook nog altijd een
“regering in ballingschap” maar het werken aan het levend houden van de hoop op
onafhankelijkheid heeft dit gelukkig niet meer tot gewelddadige incidenten geleid.

Wonen in Woerden
De Molukkers werden in Woerden ondergebracht in 3 kampen; Kamp Utrechtsestraatweg totaal 284
personen (nu woonwijk De Meander), Kamp Singel totaal 181 personen (nu appartementsgebouw
Singelhof) en Kamp Kazerne totaal 118 personen (nu gebouw v.v. Restaurantjes, kapper en
woonwinkel).

De Molukse mannen mochten de eerste jaren niet werken. Zij kregen per week 3 gulden van de
Nederlandse regering om van te leven. In 1956 werd de zelfzorgregeling ingevoerd. Dit betekende
dat de mensen in principe zelf in hun eigen levensonderhoud moesten voorzien. Pas als dat niet lukte,
kregen ze steun van de overheid.
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Hoe werd het eten verzorgd in de Molukse kampen?
Het eten werd klaargemaakt eerst door Nederlandse koks, maar later
door Molukse. Tot 1956 kon elk Moluks gezin iedere dag eten halen bij
een centrale gaarkeuken
- Tussen acht en tien uur kon het ontbijt afgehaald worden dat
bestond uit brood aangevuld met pap of melk.
- Tussen twaalf uur en half twee de warme maaltijd - per week
vier maal rijst- en drie aardappelmaaltijden
- Tussen twee en drie uur de avondmaaltijd bestaande uit brood,
boter, beleg en fruit.
Het eten was volledig naar Nederlandse smaak en gewoonte gemaakt.
Omdat dit problemen opleverde mochten al vrij gauw ook Molukse vrouwen maaltijden klaarmaken
zodat een meer op de Molukse smaak afgestemde maaltijd gemaakt kon worden. In 1956 werd deze
gaarkeuken afgeschaft.

Voorzieningen in het kamp
In de kampen waren geen eigen keukens, douches of
badkamers in de “kamers” waar ze woonden. Met een
emmer/teiltje water werden de kleinste kinderen
gewassen en kon men zich een beetje op de “eigen
kamer” wassen en tandenpoetsen. Kamp Singel en Kamp
Utrechtsestraatweg hadden centrale douches /
badhokken / toiletten waar men gebruik van konden
maken. Kamp Kazerne had ook een centrale douche en
of badkamer maar was ook het enige kamp waar een
aantal gezinnen op de kamer een eigen toilet hadden. Er
was toen ook een badhuis waarvan iedereen in Woerden
tegen betaling van 10 cent kon douchen en baden. Dit was echter alleen bestemd voor de mensen
die het konden betalen!
Als eerste werd kamp Utrechtsestraatweg opgeheven in november 1965, daarna volgde kamp de
Kazerne en kamp Singel in december 1967. De Molukse gezinnen kregen verspreidt over heel
Woerden een woning en niet zoals elders in een wijk.
In totaal bleven ± 250 van de 650 Molukkers in Woerden wonen. 150 Keerden later terug naar
Indonesië en 250 anderen kozen er voor om elders in een Molukse woonwijk te gaan wonen zoals
bijvoorbeeld in Breukelen. Maar er kwamen in de jaren 70 ook ruim 20 gezinnen juist naar Woerden
toe omdat zij niet meer in een aparte wijk wilden wonen.
De Molukse bevolkingsgroep is nu ruim 60 jaar onderdeel van de Nederlandse samenleving.
Het aantal generaties Molukkers is in de loop der jaren gegroeid tot vier.
In Woerden zijn er meer Moluks/Nederlandse (gemengde) huwelijken dan in overige plaatsen van
het land.
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Achtergronden en Cultuur
De Molukken bestaan uit ruim duizend eilanden waarvan meer dan de helft onbewoond is. Op de
bewoonde eilanden vind je verschillende volken met zeer uiteenlopende tradities en gewoonten.
De Molukse eilandengroep is verdeeld over twee provincies:
1. Maluku Selatan (ook wel Zuid-Molukken genoemd,) en
2. Noord-Molukken (Maluku Utara).
De belangrijkste eilanden.
in het noorden Halmahera, Ternate, Tidore en de
Batjaneilanden (waarvan Batjan het grootste is);
in het midden (provincie Noord-Molukken): de
Obi- en Soela-eilanden;
in het zuiden (provincie Zuid-Molukken): Ceram,
Buru, Ambon en de Lease-eilanden;
in het zuiden van de Bandazee (provincie ZuidMolukken): Kei-, Aru-, Tanimbar-, Bandaeilanden , Babar- en Zuidwestereilanden.

Pela
De pela –(bondgenootschappen) geldt als een van de typische
kenmerken van de Molukse cultuur.
Ze bestaan tussen dorpen in de Molukken en gaan gepaard met
een stelsel van rechten en plichten .
In het verleden werden pela-bondgenootschappen gesloten
wanneer dorpen elkaar hadden gesteund in tijden van oorlog of
wanneer er bijzondere gebeurtenissen plaatsvonden die het
sluiten van een bondgenootschap tot gevolg hadden. Ook
dorpen met een verschillende religieuze achtergrond kunnen
pela van elkaar zijn. De regels van het bondgenootschap –
wederzijdse hulp en respect – golden en gelden voor alle
bewoners van de betrokken dorpen. Een veel voorkomend
verbod is dat op onderlinge huwelijken. Als je pela bent, mag je
niet met elkaar trouwen. Als je pela bent van elkaar voelt dat als
familieband. Je helpt en steunt elkaar.
Op de Molukken komen regelmatig bijeenkomsten voor die ‘Panas Pela’ genoemd worden. Dit
betekent letterlijk: het opwarmen van de pela. Door middel van zo’n ceremoniële bijeenkomst wordt
het bond-genootschap, dat soms al honderden jaren oud is, vernieuwd.
De contacten worden als het ware warm gehouden.

Beleefdheidsvormen.
De Molukse bevolking hecht veel waarde aan de beleefdheidsvormen. Hoe je anderen aanspreekt of
aanduidt, of hoe jezelf door anderen wordt aangesproken, wordt bepaald door een aantal
gewoonteregels. Deze houden onder andere verband met de Molukse verwantschapsrelaties en
sociale verbanden en of de situatie formeel of informeel is.
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Hoe noem je …
- De generatie van je grootouders: Opa/Tete (opa), Oma/Nene (oma).
- De generatie van je ouders: Bapa/Papa (vader), Ibu/Mama (moeder),
Oom (oom), Tante/Tante (tante), Tuan/Bapa (meneer), Njonja/Ibu (mevrouw).
- De oudere personen van je (dezelfde) generatie: Bung (mannelijk), Usi (vrouwelijk).
- Voor de jongere persoon van je (dezelfde) generatie zijn er ook aanspreekvormen: Kaka (oudere
broer/zus), Adik (jongere broer/zus), Njong (jongen), Nona (meisje).

Adat
De 'Adat' zijn leefregels, omgangsvormen en
tradities waar de Molukse bevolking heel veel
waarde aan hecht. Voorbeelden zijn o.a.: ouderen
aanspreken met "U", het overhandigen van
enveloppen met inhoud aan degene die trouwt of
belijdenis doet of aan nabestaanden bij een
overlijden. Naast de sociale regels van de adat
(die van eiland tot eiland en per gebied kunnen
verschillen) worden ook traditionele kleding, zang,
dans, geloof en architectuur als deel van de adat
beschouwd.

Welke taal spreken Molukkers
Het Maleis behoort tot de Austronesische talen en is van oorsprong de moedertaal van de Maleiers,
die inwoners waren van het Maleisisch Schiereiland, Zuid-Filipijnen, Zuid-Thailand, Singapore en
delen van Sumatra. Het Maleis wordt gesproken in onder andere Brunei, Maleisië en Indonesië.
Door de lange historische banden tussen Indonesië en Nederland zijn veel Maleise woorden in het
Nederlands opgenomen. Voorbeelden zijn amok (amuk), kras (keras), sarong (sarung), toko (winkel),
bakkeleien (berkelahi), pienter (pintar), piekeren (pikir), pisang (banaan) en kapok (kapuk) en in
uitdrukkingen als: "Dat is niet mijn pakkie-an (van bagian = afdeling)".
COLOFON
Disclaimer
WerkGroep Kids Woerden en KUVO hebben met de grootst mogelijke zorgvuldigheid deze documentatie
samengesteld. De verstrekte informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar
voor de juistheid en volledigheid kunnen wij niet instaan. Beslissingen van de gebruiker op basis van de
informatie zijn voor zijn/haar eigen rekening en risico.
Informatie &Bronnen
Voor verdere informatie kunt u ook de geraadpleegde bronnen/websites bezoeken zoals o.a.
www.museum-maluku.nl, www.nationaalarchief.nl/aankomst, www.geheugenvannederland.nl,
www.verhaalvanwoerden.nl, www.wikipedia.nl. arendnet.com en boordgeld.nl
Boek Tanda Mata; Verhalen van de 1e generatie Molukkers naar aanleiding van hun 60-jarig
verblijf in Woerden.
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Beeldmateriaal
Gebruik is gemaakt van foto- en beeldmateriaal beschikbaar gesteld door verschillende families uit Woerden
aan Stichting Sinar Maluku. Ook is gebruik gemaakt van enkele beelden afkomstig van Museum Maluku, uit
privéarchief van de WerkGroep Kids Woerden en van diverse websites.
Het gehele project Kids Musical ‘Vraag het oma Jo’ is mede mogelijk gemaakt door:

Rabo Dichtbij Fonds en Cornelisse Hechttechniek
Speciale medewerking is verkregen van:

Museum
Bronbeek
Het bordspel is mede mogelijk gemaakt door: Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht
Vanaf 17 april is het bordspel in Woerden te koop bij:
Grandcafe-Restaurant Bij Petrus
(De Kazerne 5)

Bloemsierkunst Oosterom
(La Fonteineplein 16)

Online bestellen is mogelijk via de website www.sinarmaluku.nl/bordspel
Voorverkoopprijs tot en met 11 mei 2014: € 12,50
Vanaf 12 mei 2014: € 14,95

Contactgegevens:

WerkGroep Kids Woerden
Angela Manuputty / Lucas Papilaja
angelamanuputty@gmail.com
06 51 80 31 12

KUVO
Karel van den Bosch
karel@kuvolokaal.nl
0348 424232
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