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Geschiedenis
Begin jaren vijftig kwamen de eerste Molukkers
naar Nederland. Zij werden door heel Nederland
gehuisvest. De islamitische Molukkers werden
eind jaren vijftig naar Friesland gebracht. Ze
kwamen te wonen in houten barakken in kamp
Wyldemerck. Hier bleven zij tot medio 1960.
In het kamp kwam de eerste moskee (masjid),
weliswaar van hout, voor de islamitische
Molukkers.
In het kader van integratieprojecten werden
ze door de overheid gedwongen om kamp
Wyldemerck te verlaten. Twee grote groepen
islamitische Molukkers kwamen te wonen in
Ridderkerk en Waalwijk. Enkele families gingen
in Tilburg en Den Bosch wonen. Dit vond plaats
tussen 1966 en 1968.
Situatie Ridderkerk
In Ridderkerk werd een woonhuis aan de
Verdistraat 12, toegekend als gebedshuis. Al
gauw bleek dat het gebedshuis te klein was. Voor
de twee belangrijke islamitische feestdagen,
Idul Fitri (suikerfeest) en Idul Adha (oﬀerfeest)
werd een gymzaal gehuurd om de gebeden te
verrichten.
In 1978 werd een werkgroep opgericht, met als
doel, een eigen permanente moskee te realiseren
voor haar gemeenschap. In tegenstelling tot de
voorbereiding, die al met al meer dan vijf jaar
in beslag nam, verliep de bouw van de Molukse
moskee heel voorspoedig.
Het gebouw met zijn ongebruikelijke
constructie werd gerealiseerd in opdracht van
de Rijksgebouwendienst. Zij wilde hiermee een
brug slaan richting de eigendomsoverdracht van
Molukse Rijkskerkgebouwen aan de Molukse

gebruikers. Deze eigendomsoverdracht kwam
enerzijds voort uit het regeringsbeleid dat gericht
was op het normaliseren van de betrekkingen
tussen de staat en de Molukse gemeenschap in
Nederland. Anderzijds heeft dit beleid tot doel
de emancipatie van de Molukse gemeenschap te
bevorderen.
Op 1 oktober 1984 werd de grootste nieuwbouw
moskee oﬃcieel geopend. Met het gereedkomen
van de moskee - een fraaie blikvanger aan de
J.S. Bachstraat - heeft de islamitische Molukse
gemeenschap nu een eigen gebedsruimte waarin
ze haar religieuze plichten kan nakomen. De
moskee, ‘masjid’, draagt de naam Bait al Rahmaan
dat ‘Huis van Barmhartigheid’ betekent.
Indeling van de masjid (moskee)
Het uit witte steen opgetrokken gebouw heeft:
- een binnenplaats
- een grote gebedsruimte
- een passage
- een recreatieruimte (crêche)
- een mortuarium
- twee vergaderruimten (mannen en vrouwen)
- een gescheiden ingang voor mannen en
vrouwen
- een beheerdersruimte
Activiteiten in de masjid (moskee)
- dagelijkse gebedsdiensten
- Idul Fitri (suikerfeest)
- Idul Adha (oﬀerfeest)
- koranlessen
- lezingen en cursussen
- huwelijksvoltrekkingen
- gebedsdienst voor een overledene
- rondleidingen
- overige ceremoniële activiteiten zoals:
hakekat, geloofsbelijdenis en Maulud Nabi

