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 1.09 Molukse barak Lage Mierde  

  
 

Inleiding 

De centrale barak was de enige barak die in 2001 was overgebleven en dateert 
van 1939-1940. De barak was destijds gebouwd ten behoeve van de arbeiders 
die werkten in het kader van de Werkverruiming van het Ministerie van Sociale 
Zaken, later Rijksdienst voor de Werkverruiming (1939-1945), die werk 
creëerde voor werkloze arbeiders. Midden jaren ’50 woonden er Molukse 
gezinnen. Deze barak met daarin de beheerderwoning en de centrale keuken, 
maakte deel uit van een kamp waarin zich ook de woonbarakken, ziekenzaal, 
school, kerk, kantine, wasgebouw, toiletruimten en het pomphuis bevonden. 
In de laatste periode van de twintigste eeuw verdween het ene na het andere 
gebouw. Dat ging zo door tot 2001 toen alleen de centrale barak er nog stond 
en die net op tijd van de ondergang gered is door hem naar het museum over 
te brengen. 

Voor een vollediger kort overzicht ter plekke, klik hier. 

In de barak wordt in het kort het leven van de Molukse bewoners en hun 
geschiedenis verteld. 

 

Vertelpunten 

- Ca. 1938. kamp voor tewerkgestelde werkloze arbeiders (Werkverruiming 
Min. van Sociale zaken) 

- Verdere bewoners o.a. tewerkgestelden, Gelderse evacués uit de regio 
Nijmegen tijdens Market Garden, eind van de oorlog gerepatrieerden, na de 
oorlog NSB’ers, opnieuw arbeiders werkverschaffing en later zomerkampen.  

../../0_nom/bestanden_erven/1.08%20Stacaravan%20Pemberton.pdf
../../0_nom/bestanden_erven/1.10%20Boerderij%20Varik.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:MoluksebarakNederlandsOpenluchtmuseum.JPG
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- 17 aug. 1945 uitroepen republiek Indonesië, twee politionele acties,  
29 dec. 1949 
soevereiniteitsoverdracht. 

- 26 juni 1950 opheffing KNIL. 
12.500 Molukkers (KNIL) op 
dienstbevel naar Nederland.  

- Demilitarisering van deze 
KNIL-militairen. 

- 1954 -1962 achttien Molukse 
gezinnen in Lage Mierde. 

- Centrale keuken / voeding 
Nederlandse kost, wel 
vasthoudend aan dagelijks leven. (appèl bij de vlag). 

- Woongedeelte beheerder. 
- Beheerder Ronald van Meel. 
- Belofte voor terugkeer door Nederland niet ingelost. 
- Gijzelingen en kapingen. 
- RMS- ideaal levend.  

 

Basisinformatie presentatie 

Je komt in feite binnen in de keuken waar het 
ruikt naar de kruiden die worden gebruikt als 
er kookdemonstraties zijn. Rechts naast de 
deur staan rantangs waarin voedsel kon 
worden meegenomen 

In het kamp woonden de gezinnen in eigen 
barakken; hier is aan het eind van de gang 
een kamer zo authentiek mogelijk ingericht. 

Omdat men het idee had dat het verblijf in 
Nederland van korte duur zou zijn, staan de 
gepakte koffers, die tevens dienst deden als 
kledingkasten, klaar om direct terug te 
kunnen naar de Molukken.  

Langs de zijwand een tijdlijn van de 
Nederlandse aanwezigheid in Nederlands 
Indië -/- Indonesië. 

Het kamp Lage Mierde ter plekke 
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In de achtergang terug naar de keuken is een presentatie ingericht over de 
gebeurtenissen rond de Molukse acties in 
Nederland. 

De keuken geeft een beeld van het koken in 
de Indisch/Molukse keuken. Hier worden ook 
regelmatig kookpresentaties gegeven. 

Achter de keuken is het gedeelte van de 
beheerder (en zijn vrouw) met een 
kantoortje, slaapkamer en woonkamer.  

 

 

Kantoor van Ronald van Meel. 
 

Woonkamer beheerder. 
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De volgende foto geeft een overzicht van de Molukse woonkamer. 

 

De NOS heeft over deze barak een mooie  site met een 360o  
interactief beeld. Klik hier om die te bekijken. 

link Googlemaps Molukken. 

 

Verdieping 

Bewoners/Bewoning  

Ca. 1940 onderkomen voor arbeiders (zie boven), die heidegrond ontgonnen 
(tot oktober 1942 Joodse mannen). Na september 1944 tijdelijke verblijfplaats 
van Gelderse evacués (Slag om Arnhem). Na de oorlog werden hier NSB’ers 
gedetineerd. Vervolgens kwamen er weer een tijdlang arbeiders, nu in het kader 
van de Dienst Uitvoering Werken – DUW (opgericht in 1945).  
Vanaf 1954, komst van 18 Molukse gezinnen, die na 8 jaar weer vertrekken naar 
normale woonwijken: de meeste naar Wormerveer, enkele naar Delfzijl (1962).  
Daarna deed het kamp nog dienst als vakantieoord voor Rotterdamse kinderen, 
waarna langzaam maar zeker de aftakeling begon. 

De Molukkers kregen tijdens hun verblijf hier te maken met kampbeheerder 
Ronald van Meel (geb.1924). Het contact was, hoewel niet diepgaand, toch wel 
goed te noemen. Hij wist een aantal zaken, o.a. het schoolbezoek voor de 

https://lab.nos.nl/projects/molukkers-in-nl/
https://www.google.com/maps/place/Ambon/@-2.9789629,126.1829985,6.94z/data=!4m5!3m4!1s0x2d6ce5f281d0a681:0x45505b69e6b7bc5!8m2!3d-3.6255302!4d128.1054495
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kinderen, naar behoren te regelen. Klachten waren er niet of nauwelijks; de 
meeste bewoners vonden hem wel een goed mens. Dit gold ook voor zijn 
vrouw, hoewel die zich minder liet zien. 

Het leven in het kamp 

De behuizing van het Molukse gezin in het rechtergedeelte is een nauwkeurige 
reconstructie. Ter plaatse woonden de gezinnen in apart staande barakken. 

In beeld gebracht wordt het verblijf van de Molukkers in het kamp; de 
tegenstelling tussen de kampbewoners en de relatieve  luxe van de 
beheerderwoning. In het centrale deel (de keuken) worden Indische gerechten 
bereid. Soms kunnen ook de bezoekers hiervan proeven. Ter plaatse kregen de 
bewoners echter maaltijden voorgeschoteld volgens Nederlandse recepten. 

In de barak is veel historische informatie beschikbaar. Ook is er een ruimte waar 
bezoekers eigen herinneringen kunnen achterlaten. 

Achtergrond van de Molukkers in Nederland 

Toen in 1942 Ned. Indië door Japan onder de voet werd gelopen, kon 
Nederland, dat zelf door de Duitsers was bezet, dit niet verhinderen. Evenmin 
was ons land in staat de onafhankelijkheid van Indonesië (1949) nog tegen te 
houden, ondanks de politionele acties 1945-1949.  

De Republiek der Zuid-Molukken werd in 1950 uitgeroepen, doch werd 
uiteraard binnen de nieuwe Indonesische eenheidsstaat niet erkend. 
Dientengevolge werd het een Republiek in ballingschap en in die vorm bestaat 
ze tot op de dag van vandaag. Ook werd in 1950 het KNIL (Koninklijk Nederlands 
Indisch Leger) opgeheven. Dit leger was in het koloniale tijdperk een soort 
politieleger, bedoeld om de binnenlandse orde te handhaven.  

In datzelfde jaar besloot de Nederlandse rechter, dat de KNIL-militairen, onder 
wie veel Nederland-getrouwe Molukkers, niet tegen hun wil mochten worden 
gedemobiliseerd. Het gevolg was dat ze werden gedwongen te kiezen tussen 
demobilisatie in Indonesië in een plaats naar keuze (dit was gevaarlijk, omdat 
veel Indonesiërs de KNIL-militairen als verraders beschouwden) of tijdelijke 
verhuizing naar Nederland (1951).  
De status als militair van de Koninklijke landmacht (als tijdelijk bedoeld) werd 
hen al spoedig ontnomen, tot groot ongenoegen van velen.  

Zo gingen de Molukkers scheep naar Nederland (in de periode 21 maart – 22 
juni 1951). Op de eerstgenoemde datum kwam het schip de Kota Inten in 
Rotterdam aan. Eerst ging men naar Kamp Amersfoort. Hier werd hun het 
ontslag uit de dienst aangezegd. Vervolgens naar Lunetten, Schattenberg, 
Huizen of naar andere plaatsen.  
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In mei 1951 voer het schip Fairsea met 800 volwassenen en 1000 kinderen aan 
boord richting Nederland. Na eerst in andere kampen te hebben gezeten, 
kwamen 18 Molukse gezinnen in Lage Mierde terecht. Daar hadden ze tijd 
genoeg om langzaam tot het besef te komen dat hun verblijf in Nederland niet 
tijdelijk zou zijn.  
De in totaal ca. 12.500 Molukkers die naar Nederland kwamen,  werden 
verspreid over een groot aantal kampen in heel Nederland. Op de oude 
schoolkaart van Prop in het kantoortje van de beheerder zijn die plaatsen met 
witte strookjes papier aangeduid.  

Voor de huisvesting van de Molukkers werd steeds gebruik gemaakt van 
bestaande onderkomens. Na ongeveer 8 jaar werden de kampen 
langzamerhand verlaten. Dit ging soms gepaard met ongeregeldheden. Zo 
kwamen de Molukkers begin jaren ’60 terecht in normale woningen. Ook hier 
deden zich regelmatig problemen voor, doch deze vallen buiten ons kader.  
In 2003 werd de herbouwde barak tot grote vreugde van de Gelders Molukse 
Gemeenschap, het Moluks Historisch Museum in Utrecht en ons eigen museum 
met veel feestgedruis geopend.  
Eindelijk een klein beetje gerechtigheid, zou men kunnen zeggen. 

Het Moluks Historisch museum in Utrecht is opgeheven in 2013. De collectie 
ging gedeeltelijk naar het NOM en naar kamp Vught. 
 

De Gelderlander en Dagblad NOM 2013 10 11 

In de Gelderlander stond een artikel over de treinkaping in Drenthe: Kaper en 
gegijzelde.  

Op 2 december 1975 stapten beiden in dezelfde trein. Hans Prins als reiziger, 
Paul Saimima als kaper. Twaalf bange dagen volgden in de gekaapte, stilstaande 
trein middenin een weiland bij Wijster. De treinkaping eiste drie doden. 
Saimima zelf raakte gewond in zijn gezicht, toen een medekaper per ongeluk 
zijn geweer liet afgaan. Zijn geschonden hoofd werd in de stikdonkere trein bij 
het licht van een aansteker door Prins verbonden. Saimima verliet voortijdig de 
gekaapte trein. Prins bracht hem naar buiten en keerde in de trein terug.   

Tijdens de Molukse dag (2011) bezochten ze samen de Molukse barak in ons 
museum. De barak toont de roerige jaren zeventig met de gijzelingen en 
treinkapingen. Saimima en Prins vertellen op film over de treinkaping. Ze zeggen 
het belangrijk te vinden hun verhaal door te vertellen aan de toekomstige 
generaties. "Onze ouders vochten voor de Nederlandse driekleur, maar kregen 
als dank een trap onder hun zitvlees. Toen Suriname in 1975 wel onafhankelijk 
werd moesten we een daad stellen."    
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Met bijna tien jaar celstraf heeft hij geboet voor de treinkaping, zegt Saimima in 
wiens ouderlijk huis de kaping werd voorbereid. Zijn hoop op een vrije Molukse 
Republiek is nog steeds springlevend. De treinkaping heeft dat doel niet 
dichterbij gebracht, erkent hij. Prins zegt wel te begrijpen dat de Molukse 
jongeren destijds naar de wapens grepen. "Nederland heeft de Molukkers 
schandalig behandeld.”  

Andere teksten oude website NOM 

In het koude Nederland ruikt alleen de keuken nog naar thuis. In 1951 stuurt de 
Nederlandse regering Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen per dienstorder 
naar Nederland. In totaal worden ruim 12.000 mensen overgebracht naar 
barakkenkampen zoals het woonoord in Lage Mierde. Tijdelijk, is de bedoeling. 
De heimwee is groot, de koffers naast de bedden doen dienst als kledingkast, 
maar laten ook zien dat de bewoners klaar zijn om elk moment weer naar huis 
te gaan. Van 1954 tot 1962 wonen er achttien gezinnen in het kamp Lage 
Mierde waarvan deze barak hier in 2003 geopend is met een interieur uit de 
jaren ‘50. 

Het barakkenkamp bij Lage Mierde werd gebouwd ten behoeve van arbeiders 
die werkten in het kader van de Werkverruiming van het Ministerie van Sociale 
Zaken, later Rijksdienst voor de Werkverruiming (1939-1945). Van juli 1940 tot 
herfst 1943 fungeerde het kamp als werkkamp voor 200 arbeiders, aanvankelijk 
vooral werkloze havenarbeiders uit Amsterdam en Rotterdam. 

Later schijnen er ook Joodse mannen tewerk gesteld te zijn. Zij werkten aan de 
ontginning van de omliggende heidegebieden. Vanaf november 1944 kwamen 
er 600 geëvacueerden uit de omgeving van Nijmegen, die vanwege 
oorlogsgeweld hun woonplaatsen moesten verlaten. Vanaf ongeveer 1946 bood 
het kamp weer onderdak aan werkeloze arbeiders die aan het werk werden 
gezet ten behoeve van de wederopbouw, de ontginning en ruilverkaveling van 
het gebied rond Lage Mierde. In 1953 stond het kamp een tijdje leeg, waarna 
het twee zomers dienst deed als vakantiekamp voor kinderen met een 
lichamelijke handicap. 

Eind 1954 werd het kamp ingericht voor de huisvesting van 18 Molukse 
gezinnen. Zij hoorden tot de 12.500 Molukkers (militairen en hun gezinnen) die 
in 1951 'op dienstbevel' naar Nederland waren gebracht. In 1962 verhuisden 
alle Molukse gezinnen. Ze werden over Nederland verspreid over nieuw 
gebouwde woonwijken in Wormerveer, Vaassen, Opheusden en Delfzijl.  

Na de Molukse periode dienden de gebouwen van het kamp Lage Mierde vanaf 
1964 tot in 1977 elke zomer als vakantiekamp voor binnenstadskinderen uit de 
achterstandswijken van Rotterdam. In 2001 verwierf het Nederlands 
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Openluchtmuseum de laatste overgebleven barak. In 2002 werd de barak 
overgebracht naar Arnhem en in 2003 is de Molukse Barak in het Nederlands 
Openluchtmuseum officieel geopend. 

 

Essentials Indonesische kruiden: uitgebreide site, link  

- Asem = Tamarinde 
- Djahé = Gember  
- Djinten = Komijn 
- Goela Djawa = Javaanse suiker 
- Ketoembar = korianderzaad 
- Koenjit = Kurkuma of geelwortel 
- Lombok = Spaanse peper 
- Salam = Indonesische laurier 
- Sereh = Citroengras 
- Trassi = gefermenteerde garnalenpasta 

Linken 

- Verhaal van Han, Molukse barak, museumfilmpje, link 
- Lespakket ‘Nieuw in Nederland’ voor groep 7/8, bevat veel interessante 

achtergrondinformatie, link 
- Canon van Nederland, Molukkenkamp Lage Mierde, link 
- Geschiedenis van de Molukkers in Nederland, wikiwand.com/nl, link 

 

Literatuur 

- Gids 2014 pag. 17 
- Wij kwamen hier op dienstbevel, kampverhalen uit Lage Mierde (Waanders-

Zwolle) 

 

  

https://volbord.nl/overzicht-indonesische-kruiden/
https://www.google.nl/search?q=molukse+barak+openluchtmuseum&tbm=isch&ved=2ahUKEwjZvPvpht32AhUQtSoKHRxeDEUQ2-cCegQIABAA&oq=molukse+barak+openluchtmuseum&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgARQkIkSWJCJEmCblRJoAHAAeACAAcUBiAGxApIBAzIuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=e4A7YpmTKJDqqgGcvLGoBA&bih=601&biw=1280#imgrc=gcNuaiBl3ekTJM
file:///C:/Data%20loe/Onedrive%20lokaal/nom%20lokaal/0.0%20divers%20artikelen%20rond%20NOM/nieuw%20in%20nederland.pdf
https://www.canonvannederland.nl/nl/page/198012/molukkenkamp-lage-mierde
https://www.wikiwand.com/nl/Geschiedenis_van_de_Molukkers_in_Nederland
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Afbeeldingen 

 
Kamp Lage Mierde. 

 

 
Ambonezen of Molukkers in woonoord Lunetten.  

(Foto: Harry Pot, 1951, Nationaal Archief). 


