5 zal al gauw merken dat er tussen hen
f@

en de meeste Nederlanders grote verschillen bestaan in de opvattingen over
wonen. Waar Nederlanders eengezinshuizen met omheinde tuintjes en appartementen voor individuelejongeren
als ideaal woonbeeld schilderen, wensen veel migranten meergeneratiewoningen en opname van bejaarden in
deze gezinsverbanden. Vaak klopten zij
met deze verlangens aan gesloten deuren: het beleid was ingesteld op individueel wonen, op standaardgezinnen
en op bejaarden, samengebracht in bejaardentehuizen.
En nu opeens is er van overheidswege
sprake van zorgzame samenleving en
thuiszorg. Zouden de migranten nu
w&I gehoord worden? ~oucienbijvoorbeeld de Molukse initiatieven om de
veelgeprezen thuiszorg op wijkniveau
in een voor Nederland unieke woonwijkconstructie gehonoreerd worden?
WVC en VROM zouden morgen al aan
de slag kunnen gaan, wat de Molukse
gemeenschap betreft.

m'.

Wat is wonen?
Volgens Van Dale heeft wonen twee betekenissen: gehuisvest zijn dan we1 verblijf houden en steeds aanwezig zijn. Met de laatste
omschrijving wordt niet zozeer een fysieke
aanwezigheid bedoeld, maar veelmeer een
gevoelsmatige. Maar van wat? leder zal daar
zijn of haar eigen invullingen aan geven, varierend van vrijheid tot beslotenheid, afzondering tot open huis en individualiteit tot gemeenschappelijkheid. Misschien moet je als
Nederlander van het platteland afkomstig zijn
om herkenningspunten te kunnen vinden in
de opvattingen over samenleven en wonen,
zoals die in de Molukse gemeenschap bes t ~ a nZo
. vreemd is dit op zich niet, want ook
de Moluksecultuur iseen plattelandscultuur,
met normen en voorschriften voor het leven
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~eder~ederkent enwaarm men elkaar waardeert In de context van f a m ~ l ~en
e status Je
bent In zo'n gemeenschap noolt een eenlrng
vOOralzlchzelf mc
moet kunnen maken, m a r . Integendeel, I
,
ders handel en wan ' '
met verschlllende
elgen plaats
bekleed
groep, maar ook de p. .. . -. -.. -,.
.--. ,groep Men heeft belangstelllng en leeft rnee,
maar tegel~jkert~jd
IS er controle
A

Molukse wooncultuur

@?

Wat de Molukse dorpscultuur verschillend
maaktvan de Nederlandse is de sociale structurering. Molukkers delen hun samenleving
en hun woonomgeving in aan de hand van
grootfamilies of clans, de mata rumah. Een
dergelijke clan is een verwantschapsgroep
van mensen die langs de mannelijke lijn van
een gemeenschappelijke voorouder afstammen. Vrouwen trouwen in een clan in. Binnen een clan wordt onderling niet getrouwd.
Een gezin is de kleinste eenheid binnen de
clan. De leiding berust bij een clanhoofd.
Een tweede belangrijke structureringsfactor
is dezogenaamde pela. Onder pela wordtverstaan een verbond tussen twee dorpen waarmee wederzijdseverplichtingen zijn geregeld
zoals: recht op hulp (bijvoorbeeld bij de bouw
van een dorpshuis) en het verbod om onderling te trouwen.
En dan is er het dorp als samenvoeging van
verschillende clanverbanden of - clusters;
het dorp is gesitueerd rond een centrale plek
waar gemeenschapp,elijkevoorzieningen zijn
aangebracht zoals de begraafplaats, kerk, en
de baileo, het huis waar de adatregels (zeden
en gewoonten) worden bewaakt en gewijzigd.
Een merkwaard~geextra woon- en levensvorm deed zijn intrede met de komst van de
Nederlandse kolonisatie, en dan meer In het
bijzonder met de militaire u~tingendaarvan.
Er ontstonden kazernes en bijgebouwen,
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waartn soldaten en hun gezlnnen werden gekuisvest. Vmd Molukkerq namen dienst in het
Nderlaruelm kger in Indie, het KMIL(Konlnklijk Ihldwlands lndisch Leger). Met de u ~ t rwkt v m FYlt leger uit het voormalig NederIan& tndle uolgde, noodgedwongen, ook de
uittmht van circa 13.000 Molukkers: 4000
gezinshoofden, hoofdzakelijk militairen, en
hun getinnen alsrnedeeen contingent vrijgezells soldaten.
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Even" werd "langdurig tijdelijk"
Ze kwamen hier in de jaren 1950-1953 in de
overtuiging dat hun verblijf in Nederland
maar van korte duur zou zijn. Ze zouden met
Nederlandse steun spoedig naar hun eilanden terugkeren om er een zelfstandige republiek te realiseren. Het polit~ekelot besliste
echter anders en In plaatsvan een kort oponthoud werd het verblijf hier steeds permanenter van aard. Niet alleen de Molukkers dachten trouwens dat ze maar even h ~ e zouden
r
vertoeven, ook in het Nederlandse polltieke
leven van die dagen heerste die menlng op
grote schaal. De Molukse gasten werden op
kosten van de staat voorlopig ondergebracht
in leegstaande kloosters, kazernes en voormahge concentratiekampen. Op deze wijze
ontstonden er 75 woonkampen, over het gehele land verspreid. Een in Den Haag in het
leven geroepen Commissariaat Ambonezenzorg bekostigde de huisvesting, kleding, gezondheidsvoorzieningen onderwijs en voedmg. Het kampleven zou voor de meesten 10
jaar duren. In 1980 waren er nog twee kampen als zodanig in gebruik.
In 1959 vond de eerste herhuisvesting plaats
van Molukse kampbewoners in een woonwijk met gewone stenen huizen, op zijn Nederlands. In de loop van de jaren werden in
60 plaatsen i n Nederland speciale woonwijken voor Molukkers gebouwd of ingericht. De
kampen werden gesloten.
Verwachtten de Nederlandse ambtenaren
waardering voor de in hun ogen veel betere
huisvesting, het tegendeel bleek hun loon: er
ontstond veel verzet tegen deze gedwongen
herhuisvesting. Dit verzet kwam vooral voort
uit gevoelens van onvrede met het feit dat de
Molukse kampcultuur, die men hier met veel
zorg in moeilijke omstandigheden had ontwikkeld, in 6 t h keer door elkaar werd geschud en ongedaan gemaakt: kampen werden namelijk niet In hun geheel verhuisd, er
werden mensen uit diverse kampen in de
nieuwe woonomgevingen bij elkaar gezet.
Om het effect van deze ingreep te kunnen
begrijpen moeten wij teruggaan naar hetgeen hiervoor werd gezegd over het Molukse
samenlevingspatroon, dat in de woonkam-

pen een geheel eigen uitwerking kreeg.

Kampcultuur
Blj de indeling in de diverse beschikbare onderkomens werden clans of grootfamilies
t
gehaald, deels uit overweginvaak u ~elkaar
gen van plaatsruirnte, deels ook doordat niet
iedereen op dezelfde tijd in ons land arriveerde. In de loop der jaren vond een voortdurende u~twlsselingplaats tussen kampen:
men herstructureerde de samenstelling in
een nieuwe en elgen eenheid die een syrnb~osewas van het oorspronkelijk dorpspatroon en het voormalig kazernebestaan. Er
ontstond een kampcultuur met enerzijds het
gereglementeerde leven van weleer en anderzijds de aanpassing aan het verblijf i n Nederland in een andersoortige context.
Een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van deze eigen cultuur was het isolement van de kampen: ze lagen afgelegen, en
ze vormden tegelijkertijd een geografische
eenheid, hetgeen een 'eilandgevoel' opriep:
de Molukse woongebieden waren eigen eilandjes i n Nederland. Daarnaast speelde het
feit dat men de speciale zorg van overheidswege genoot een grote rol. Men werd als
speciale groepering behandeld.
Waren de behuizingen slecht gekoleerd en
moest men noodgedwongen hutje-mutje bij
elkaar zitten, voor de Molukkers was dit eerder een voordeel dan een nadeel. lmmers zij
waren gewend aan een leven waarin gemeenschappelljkheid centraal stond en dat
was hier ook rnogelijk.
En zo kon het gebeuren dat in deze ge'isoleerde eigen gemeenschappen binnen korte
tijd een nieuwe wooncultuur werd ontwikkeld. die het voor de deelnemende leden mogelijk maakte zich in Nederland een eigen
plaats en een eigen identiteit te v
De geografische zingeving 'aan de
was daarbij, evenals voorheen op
ken, van doorslaggevende betekenis:
stonden voor iedereen toegankelijke pl
er was een poort waar men doorheen kon,
bomen boden plaats aan geesten, doden had- "
den er een bestemming gevonden en de kerk
en het geestelijk leven bloeiden op. Het karnp ":?<
-&%
was een thuis geworden.
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Leven in eensgezinshuizen
De gedwongen verhuizing naar voor Neql
landse begrippen gewone en goede
gen was i n Molukse ogen geen verb
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Bij de renovatieplannen gaan de bewoners
en b u w r s uit van de volgende principes*

da w ~ m m g e v i n gals cel
hier krijgt de ruimtelijke inrichting zodanig
vorm dat de groep deze als eigen domein ken
ervmen
subgroepen of clans hebben daarin weer
hun eigen plek(ken)
op boven-clan-niveau zijn er gemeenschappelijke voorzieningen zoals een kerkgebouw, zo mogelijk een wijkgebouw, en een
plein.

elke cel omvat een of meer clans

terpoort)

elke clan heeft eengemeenschappelijke'buitenkamer'
de bu~tenruimtewordt zodanig imgericht
dat er een gemeenschappelijke 'buitenka-

leden, maar er kunnen ook gemeenschappeliike activiteiten op boven-clan-niveau
piaatsvinden zoals huwelijksfeesten, inwijdingsceremonieln en dergelijke
de buitenkamer heeft een duidelijk herken,,
bare toegang of poort
I
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elke woning heeft twee toegangen
er is een formele toegang, zichtbaawarTbf
de straat, voor formele bezoeken enrcontapt
(post, buitenstaanders)
er is een informele toegang via herjbinnen!
gebied (de eigen besloten buitenruinrte)~be~
stemd voor de clan i n alle'da'gs ge?blrllik+"%,,< ->

$3zed'

an:fd&oning.die Mo- teitssferen. die r u i m k l i j k af te granzen
ki~M@tulbqsfi.vbgr (rnoetqn).zijQ dstze niet door aMeren betrenli&g&&endoeriwen~den worden~alsze in gebruik ziin.
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Voorbeeld van hoe door uitbouw in de tuin een gewone eensgezinswoningtot een Molukse woning wordt
die meer generaties kan herbergen, evenals log& en familieleden: alle kamers zijn van elkaar gescheiden.
In de plaats van de eetkeuken komt een werkkamer, terwijl de woonkamer in tweeen wordt gedeeld om
plaats te maken voor twee zitkamers: een voor algemeen gebruik en een voor ouders (of anderen). Deze
laatste wordt verbonden met een uitbouw met een slaapkamer en een berging. Een terras biedt uitloopmogelijkhedenvanuit de zitkamer en vanuit de nieuwe slaapkamel.
De keuken wordt verplaatst naar een uitbouw aan de andere kant van het huis in de tuin. De keuken loopt
over in een eetkamer die in de plaats komt van de vroegereschuur. De rest van de tuin is bestraat tot patio,
waardoor ook aan deze kant van de woning buitenruimte ontstaat die als uitloop van de binnenruimte
gebruikt kan worden en als toegangsruimte. De lste en 2e verdieping (3 slaapkamers, douche, zolder,
dakterras) blijven ongewijzigd.
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Het plein als het hart van de
gemeenschap

I
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Zoals het Molukse dorp gecentreerd was
rond een plein, zovormt i n de Molukse wijken
een wijkplein het hart van de gemeenschap:
hier staat de kerk, hier treffen jongeren en
ouderen elkaar, wordt gesport, gefeest, gerouwd, wordt men gezien en slaat men anderen gade. De renovatieplannen voorzien ook
i n renovatie van deze pleinen, waarbij opvalt
dat gestreefd wordt naar uitbreiding van mogelijkheden en faciliteiten, zoals een gezondheidscentrum, mogelijkheden voor winkels,
sportaccommodatie, kantoorachtige faciliteiten en dergelijke. Het ontwerp voor het plein
van de wijk i n Moordrecht gaat wat dit betreft
nog verder: hier worden ook bejaardenwoningen geprojecteerd. Dit lijkt i n tegenspraak
'met de wens tot meergeneratie-woningen,
waarin bejaarden opgenomen worden.

reren het om hun wonlng aan jongeie'geiinnen over te doen en zelf kleiner t e gaan wonen. Ze blijven dan tach binnen de
gemeenschap, die voor hen kan zorgen e n
juist door zo centraal t e wonen blijven zed
contact met iedereen. En zeker als kindere2
of
- naaste
--- . verwanten elders wonen is zb'd
centrale woonplek i n de eigen vertrou
aemeenschap te verkiezen boven in
rn een andere plaats, zeker als da
is en vooral als de huisvesting
den daarvoor rninder:ges@ktr
Matulessy. Winkel~;,en.\.ba~~t
den zijn eveneens
Molukse wijk. Het
een marktkarakter.
de centrale functie
geving heeft t e ond

-

tie van migranten in de Nederlandse samenleving tot doel hebben. Een versterking van
eilandvorming staat immers haaks op dit beleid. Maar n u deze zelfde overheid zelfzorg in
een zorgzame samenlevrng predrkt kan zrj,
naar de overtuiging van de Molukkers, tach
moeilijk volhouden dat de verstoring van bestaande zorgzame samenlevingsverbanden
tot deae zorg zou leiden.
Wat de Molukse plannenmakers betreft: zrl
zouden graag zlen dat van overheidswege stimulansen gegeven zouden worden tot de
ontwikkeling van ideeen over zorgzaam samenleven zoals de Molukse gemeenschappen hier voorstaan, bijvoorbeeld door in enkele Molukse wrjken dre gerenoveerd moeten
worden, experimenteel in zee te gaan met de
plannen en voorstellen die van Molukse
voor deze gebreden werden ontwikkeld.
Zorgzaamheid zou op deze wrjze op wijkni-

veeu gestebe
veor de bekidsambtenaren,
grngen, voor andere rnrgrantengroe~rim@en
en .. voor de Mederlanders.
Maar I n de eerste en leststeplaets natwwvlrjk
zinvol voor de Molukkett. Het zou h u n derdc:
woonexperment worden brnnen veertng jaar
Tot n u toe slaagden zij steeds in het v ~ n d e n
van oplossingen voor moeililke woonomstandrgheden. Is er een betere garantre v m r succes denkbaar?
Noot

* Ontleend aan drverse projectworstel~envan
H. Matulessy.
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