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Terugblik van één der eerste Zuidmolukse 
inwoners van Breukelen 

Op 4 oktober 1964 kwamen 22 Zuidmolukse gezinnen uit Woerden naar 
Breukelen. Later, op 10 november 1964, kwamen er nog gezinnen uit 
Friesland bij. 

Toen wij in Breukelen aankwamen, waren de huizen, die wij aangewezen 
kregen, in goede staat. Alleen onze voor- en achtertuinen waren erg vies, 
modderig, enz. De G. van Nijenrodestraat van tegenwoordig was toen nog 
maar een kleine straat: vanaf de Prinses Christinaschool (nu openbare 
basisschool de Regenboog) tot aan waar nu de Karel Doormanweg ligt. Die 
Karel Doormanweg bestond nog niet en de Niftarlakestraat was ook éen en 
al blubber. 

Elke zondag ging iedere Zuidmolukker naar de kerk, maar toen wij pas in 
Breukelen waren, hadden we nog geen kerk waar we onze diensten konden 
gaan houden. Wij moesten toen iedere zondag bij een gezin thuis de dienst 
houden. Dat ging per toerbeurt. Iedere week werd ook een dominee uit de 
Zuidmolukse gemeenschap in den lande uitgenodigd. Na ca. 8 weken gingen 
onze Zuidmolukse kerkraden op zoek naar een kerkgebouw. Via Ds. Postma 
kregen wij te horen dat we onze dienst in het witte kerkje konden gaan 
houden, totdat wij zelf wat gevonden hadden. We hebben 2 jaar moeten 
wachten voor het zover was: eind 1966 stond onze kerk aan de Karel 
Doormanweg er. De inwijding vond tegelijkertijd plaats met het Kerstfeest. 
Onze kerkraden hebben Ds. Postma bedankt voor al de steun die hij ons 
had gegeven. 

Boodschappen doen gebeurde in het dorp. We moesten er lopend naar 
toe. Voor de wat grotere boodschappen, bijvoorbeeld meubels en kleding, 
moest je naar Utrecht. Je moest dan de bus bij Apolline" pakken. 

Toen wij hier in Breukelen kwamen, hadden wij eerst onze wijkraad 
opgericht, waar wij onze problemen, suggesties e.d. aan kwijt konden. 

Zover ik weet kwam de rest van de Zuidmolukse inwoners uit 
verschillende woonoorden of kampen in Nederland. 

De Nederlandse inwoners van Breukelen dachten eerst dat wij gast
arbeiders waren, zoals de Turken, Marokkanen, Grieken, Spanjaarden, enz. 
Maar ze wisten niets en ook nu weet men niets over de komst van de 
Zuidmolukkers. Men moet echter beseffen, dat wij 365 jaren voor hun vlag 
hebben gevochten. 
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