
‘Tante Diek’ (97) uit 
Lunteren is eerste 
generatie Molukker: 
‘Vrijheid is een groot 
goed’ 

 

LUNTEREN Ze is een begrip in de Molukse 
gemeenschap én daarbuiten. Frederika 
Nendissa-Tapilaha staat in de regio beter 
bekend als ‘Tante Diek’ en geniet veel 
respect. Deze zeer krasse dame van 97 jaar 
zette zeventig jaar geleden voet aan wal in 
de Rotterdamse haven en woont intussen 
het grootste deel van haar leven in 
Lunteren. 

Frederika werd geboren op 15 februari 1924 in het dorp Suli op 
het eiland Ambon. ,,Dit is best een behoorlijke plaats hoor. Ik 
groeide op in een gezin met zeven kinderen en ik was de zesde”, 
vertelt ze. In haar woonkamer staat een foto van haar jongste 
broer Mingus, de enige van het gezin die ook nog in leven is. 

ONDERWIJZERES Frederika Tapilaha kon goed leren en werd 
onderwijzeres op een lagere school in haar woonplaats. ,,Ik gaf 



les aan leerlingen in klas drie.” Ze had een goed leven op Ambon, 
maar de Molukse werd verplicht om haar oudere zus Rachel en 
haar man (Knil-militair) te steunen op hun reis naar Nederland. 
,,Ik wilde eigenlijk niet mee, maar ik moest gehoorzamen.” Zo 
ging dat toen. 

HEFTIG De ontwikkeling was pijnlijk, omdat Frederika dacht dat 
ze na een half jaar wel terug zou gaan naar Ambon. De 
geschiedenis leerde echter dat 12.500 Molukkers, met vooral 
Knil-militairen, nooit meer terugkeerden naar hun geboorteland 
(de meesten van de eilanden Ambon, Seram en Saparua). ,,Ik 
vraag me af wat dit in die tijd met mijn moeder gedaan heeft, want 
het gezin werd op deze manier uit elkaar getrokken. Niet alle 
kinderen mochten immers mee. Dat was heel heftig”, zegt haar 
dochter Romy Nendissa (61), nu woonachtig in Veenendaal en 
ook leerkracht. 

Ik wilde eigenlijk niet mee, maar ik moest gehoorzamen 

TRAUMA De emigratie toentertijd van Molukkers naar ons land 
heeft alles te maken met de Knil-soldaten die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog onder Nederlandse vlag vochten tegen de 
Japanners. Na de oorlog wilde Soekarno, president van Indonesië 
(Java), dat het land onafhankelijk zou worden, ingegeven door 
nationalistische tendenzen, onder invloed van Japan. Daarom 
zagen de Indonesiërs de Molukse militairen als collaborateurs.  

Deze soldaten zaten op andere eilanden en konden niet terug 
naar de Molukse archipel, want daar zwaaiden Indonesische 
militairen met harde hand de scepter. Er ontstond Moluks verzet 
(op het eiland Ceram) met guerillastrijders die zes jaar duurde, 
maar veel Knil-militairen stapten hals over kop met hun gezin op 
een schip richting Nederland en lieten huis en haard achter: 
bezittingen, familieleden en werk. ,,De trauma’s bij veel 
Molukkers in Nederland waren als gevolg groot in meerdere 
opzichten”, licht haar zoon Pieter (Pika) Nendissa (59) toe, nu 
woonachtig in Arnhem. 

(de tekst gaat onder de foto verder) 



Frederika Nendissa-Tapilaha: ,,Ik wilde eigenlijk niet mee, maar ik 
moest gehoorzamen.” - Freek Wolff 

VERHUIZINGEN De plaats waar Frederika met andere Molukkers 
in eerste instantie werd opgevangen was in Amersfoort, waarna 
ze verhuisde naar een klooster in het dorp Glanerbrug (gemeente 
Enschede). Hier woonde ze een paar jaar, samen met haar zus 
Rachel. Vervolgens vertrok ze voor een tijd naar kamp 
Beenderribben in Overijssel en aansluitend naar kasteel 
Bruinhorst in Ederveen, waar negentien Molukse gezinnen 
werden opgevangen.  

Ik vraag me af wat dit in die tijd met mijn moeder gedaan heeft 

HUWELIJK In die tijd leerde ze Augustinus Nendissa (2-9-1920) 
kennen, de Knil-militair die intussen woonachtig was in De 
Biezen, een verzameling barakken tussen Barneveld en Lunteren. 
De vonk sloeg over, de twee traden in het huwelijk, met twee 
kinderen als gevolg: Romy en Pieter. Het gezin woonde in De 



Biezen, maar helaas was het geluk van korte duur, want 
Augustinus Nendissa werd ernstig ziek en overleed op 8 maart 
1962. 

INTEGRATIE Vervolgens stond Frederika er alleen voor. Op 
termijn kon ze met haar twee kinderen gaan wonen in een 
rijtjeshuis in Lunteren, in een wijk waar meer Molukse gezinnen 
werden gehuisvest. Uiteraard hadden deze families veel contact 
met elkaar. Op termijn werden pal voor haar woning de gebouwen 
van de Molukse vereniging Ina Ama (later Ana Upu) en de 
Molukse kerk gerealiseerd. ,,Dat was fijn.” Mevrouw Nendissa 
spande zich tevens in om te integreren en meed het contact met 
autochtone Nederlanders niet. Ze herinnert zich de Lunterse Rie 
ten Ham, een bekende vrouw die veel optrok met Molukse 
Lunteranen. 

Elke dag bidden en in de Bijbel lezen is goed. Dat geeft me kracht 

ZONDAGSSCHOOL Nendissa volgde een opleiding om kleding te 
naaien en gaf maar liefst veertig jaar zondagschoolles in de kerk. 
,,Hierdoor kennen veel Molukkers uit deze omgeving haar nog als 
Tante Diek”, licht Pieter toe. Het geloof is voor zijn moeder een 
vanzelfsprekendheid en een krachtbron. ,,Elke dag bidden en in 
de Bijbel lezen is goed. Dat geeft me kracht”, zegt ze. Daarom is 
ze ook vurig lid van het kerkkoor en richtte ze destijds een 
Molukse vrouwenvereniging op. De Lunterse staat optimistisch, 
sociaal in het leven en zat niet stil. Met het openbaar vervoer 
kwam ze op allerlei plaatsen, waar ze graag markten bezocht, op 
zoek naar mooie stoffen om kleding van te maken. 

Op zeventigjarige leeftijd stapte mevrouw Nendissa nog in het 
vliegtuig om nog één keer haar familie in haar geboorteland te 
bezoeken. ,,Vrijheid is een groot goed. Dat heeft ze ons 
meegegeven in de opvoeding”, legt Pieter uit. Zijn moeder is niet 
meer zo goed ter been en haar gehoor ging achteruit, maar het 
kan maar zo dat ze over drie jaar de honderd aan zal tikken. 

door Freek Wolff 

 


