
 

Betreft: interview met Molukker die in “Woonoord Tungelroy” heeft gewoond.  

Naam: onbekend 

Wanneer: reünie september 2009 

 

Mijn dierbaar oord is het “Woonoord Tungelroij”, het vroegere Ambonezenkamp waar we 

onlangs, op 19 september 2009, een reünie hebben gehad. Na veertig jaar voelde het als 

een “warme deken”, als thuis komen. 

In 1950 kwamen de Molukkers naar Nederland. Ik was toen twee jaar. Ons gezin bestond 

uit papa, mama en drie dochters, waarvan ik de middelste was. 

Mijn vader was kampbeheerder in het “Woonoord” waar ongeveer zeventig gezinnen 

kwamen wonen. Het bestond uit houten barakken, waarin een kerkje, een centrale 

keuken, een schooltje, een danslokaal en een ziekenboeg gevestigd waren. Er was zelfs 

een brandweerruimte. 

Ook waren er twee grote vijvers waarop we ’s winters schaatsten. In de zomer konden 

wij volop buiten spelen. Er waren schommels en een wip. Het woonoord lag midden in de 

bossen, kortom het was een klein dorp en wij woonden er als ‘enige blanken’. 

Wij gingen met de Molukse kinderen naar de kleuterschool en spraken net als zij Maleis,. 

Nu, na al die jaren, besef ik wat een warme speciale jeugd ik heb gehad samen met mijn 

zusjes. 

We hebben er tot 1967 gewoond. Toen werd het Ambonezenkamp opgeheven. Gezin na 

gezin verliet het woonoord. Ook wij gingen verhuizen en vlak daarna is mijn moeder 

overleden. Mijn vader hebben we nog tot 1993 in ons midden gehad.  

Tijdens de reünie hebben we herinneringen opgehaald, en we hebben op de plek gestaan 

waar onze barakken stonden, samen met de oud-bewoners. Het was een warme zonnige 

dag. Het bos rook heerlijk, een beetje naar de herfst. We hebben nog een oud-Indisch 

spel gedaan, gewoon met twee stokjes en een kuiltje in de grond. Ook werd er nog een 

Indische dans gedaan. 

Kortom: die dag hebben we veel herinneringen opgehaald, veel gelachen maar ook 

gehuild. Gehuild om de mensen die er niet meer waren. De dag werd afgesloten met een 

Indisch diner en mooie muziek. 

Ja, het voelde echt als thuis komen. 

Het was goed zo, mijn dierbaar oord. 

 


