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RAPPORT VAN C.

Aan :

No. :

Betr.: Gespannen sfeer in Breda.

Van
werd op 26-4-1973 het navolgende vernomen.

In de nacht van 25/26 april j.l. hebben onbekenden op de ruitei
van de woning van . met
verf de letters H. IT~ge schilder d»
Hij verdenkt hier de K.P.K. van.
Naar verluidt zou het ook de K.P.K. zijn geweest die het brand;
in het wijkgebouw te Breda heeft gesticht en vernielingen heefi
aangebracht in het wijkgebouw te Leerdam.

verklaarde dat er in Zuidmolukse woonwijk te Breda nog
altijd een gespannen sfeer heerst.
De K.P.K./B.P. is heer en meester in de wijk.
Een ieder die hier geen lid van is wordt door hen beschouwd
als H.I.-spion.
Zij zoeken naar motieven om de neutralen en R.I.-sympathisantei
uit de wijk te verwijderen.



RAPPORT VAN C.

Aan :

No. :

Betr.J Gespannen sfeer onder de Z.M, in Breda.

r

Van ......
werd op 1̂ -5-1973 een schrijven^ontvangen dat op

8 mei j.l. in de Z.M. woonwijk te Breda was verspreid.
Dit schrijven dat ondertekend is door dê 'Vrije 2.M. jongeren*?
en de) T Links radicalen,", moet gezien worden als èên antwoord
op de dd7 15-3-1973 door de K.P.K. aan de z.g. neutralen ge-
zonden brief
M.b.t. de "Vrije Z.M. jongeren" en de "Links radicalen", deelch

mede dat deze organisaties in feite niet bestaan.
Men heeft onder bovengenoemd schrijven deze namen gezet om bij
de tegenstanders, K.P.K./B.P., indruk te maken.
Het ligt echter wel in de bedoeling dat de z.g. neutralen zich
gaan bundelen als tegenwicht tegen de macht van de K.P.K. in
de woonwijk te Breda.
De op 12 mei j.l. in de woonwijk Breda gehouden parade waaraan
werd deelgenomen door de K.P.K. uit Breda en Tilburg, is
volgens een waarschuwing aan eerdergenoemde groep neutral
jongeren.
Tot slot deelde mede dat het wijkhoofd
doende is uit te zoeken wie de bewuste brief heeft geschreven*
Tegen betrokkene zullen ongetwijfeld maatregelen worden genome
De neutralen hebben echter te kennen gegeven geen herhaling te
zullen toestaan van hetgeen begin 1972 in Breda heeft plaats-
gevonden.



datum

CO

1669787
07APR.1983

C( CFO)nr.:

Aan : CFB

Betreft : Breda/diversen

d.d Info:

Bijl.:

1-.18 werd m van ID-Broda

het volgende vernomen:

In Breda bestaan sinds 1981 2 Molukse wijkraden

Mede door het bestaan van deze 2 raden is er wat on-
enigheid onder de Molukkers. Dit resulteerde o.m.
in het kraken van het stichtingsgebouw aan de
Amelandstraat. Toen dit pand door de politie ontruimd
was brandde het later op de dag geheel uit.
Voorlopig zit de stichting Pogon Saku zonder onder-
komen.

28-3-1983

301 A10-119332F



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD 1688200
O AUG. 1983

Distr.: Bljlage(n):

Afschr.: B0=

Betreft: Renovatie in Breda

a. In het kader van de renovatie van de Molukse wijk wordt vrijdag
19-8-1983 een bespreking gehouden tussen B en W. van Breda
en de Molukse wijkraad.
Op deze bijeenkomst zullen enkele details worden besproken,
zoals o.m. de bewaking van de te renoveren objecten etc.
De feitelijke renovatie start vermoedelijk begin oktober 1983

b. zou aan het Ministerie van Justitie of de
Raad van State een brief geschreven hebben met het verzoek de
Molukse krakers, die nu in wat binnenkort wisselwoningen moeten
worden, met rust te laten. Hoe hierop gereageerd gaat worden
is niet bekend.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Dlrtf.:

ACD 1700075
datum * H CIKT. 1383

CO

Afschr.: BO= 2. o / 6 / S

Betreft: Eenovatie Breda

De voorgenomen renovatie van de Molukse wijk van Breda is enige ti;
uitgesteld. De voor de renovatie nodige wisselwoningen zijn nog
niet beschikbaar aangezien deze, door Molukkers zijn gekraakt.
Een ontruiming van de panden op 4-10-1983 ging niet door, omdat
de krakers door mr. uit Haarlem een kort geding tegen
de gemeente Breda aanspande. De gemeente is eigenaresse van
de woningen in de Molukse wijk.

Rond de bijna-ontruiming hebben zich geen problemen afgespeeld.
Tussen de aanwezige politie en wijkbewoners ontwikelde zich
slechts enkele rustige gesprekken.

Tijdens de behandeling van het kort geding op dinsdagmiddag
k oktober zouden door beide partijen geen nieuwe feiten zijn
aangevoerd dan die welke in een eerder stadium tijdens de
gewone onderhandelingen naar voren waren gebracht. Het enige
nieuwe in deze zaak is dat het huurweigeringscomitée uit
Capelle zich actief met de zaak bemoeit en de zijde van de
krakers heeft gekozen. Het merendeel van deze krakers had
en/of heeft elders in Breda woonruimte, zodat op dat punt geen
problemen bestaan.

Alles spitst zich nu toe op het door de krakers aangevoerde
punt, dat de door de gemeente met de Molukkers gevoerde onder-
handelingen over de renovatie niet geldig zijn.
Er bestaan nl. sinds kort 2 wijkraden in Breda. De oude
(=langstbestaande) voerde de onderhandelingen. De jongste is
tegen renovatie en erkent daarom de genomen besluiten niet.
Ze is door de gemeente Breda wel steeds uitgenodigd, maar ze
kwam eenvoudig niet.

Om de zaak op de spits te drijven heeft de jonge wijkraad
via mr. het bestuur van de oude raad gesommeerd alle
wijkraadsstukken (archieven etc.) over te dragen,
Hierbij werd echter zowel door de jonge wijkraad als hun ad-
vocaat voorbijgegaan aan het feit, dat de oude wijkraad een
stichting is. Deze stichting heeft een statutair gekozen bestuur,
dat door de leden niet naar huis is gestuurd. Mr. , de
advocaat van de stichting heeft zijn confrère op zijn nalatigheid
en zijn vergissing gewezen.

Het Capelse comitéV heeft tot nu toe twee maal getracht in
Breda voorlichting te geven over hun standpunt in deze zaak.
De eerste maal kwam voor niets want er kwam
nagenoeg niemand. De tweede maal kwam ze op zondag 2 oktober.
Ze wilde toe» de kerk als vergaderruimte gebruiken. Dit ging
echter niet oadat in de kerk een overleden lag
opgebaard.

200 A 03



t) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. la Bij HuejBHiK'/Inf. rapport nr.

Hoe e.e.a. zal aflopen is nog niet bekend. De rechter heeft
toegezegd binnen een week uitspraak te doen. De krakers hebben
beloofd bij een voor hen ongunstige uitspraak zonder proble-
men de panden te ontruimen.

200 A 04



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

P
i

1

Distr.: /3 7"~

Afschr.:

m 1701351]
, , . tgm j

c' ':um " ^ Nuv- T5BJ

CO

h (I. '̂

Bijlage(n):

BO: *2OS. $J*S

•

Betreft: Breda/uitzettingen.

In Breda heeft de rechter naar aanleiding van het kort geding
over de dreigende uitzettingen uitspraak gedaan. Volgens deze
uitspraak dienden de krakers de door hun gekraakte panden aan
de Schoklandstraat te ontruimen. De krakers die aanvankelijk
hadden beloofd bij een dergelijke uitspraak vrijwillig weg te
gaan kwamen op deze uitlating terug.

De krakers (4 gezinnen gesteund door enkele familieleden in de
Breda'se Molukse wijk) gesteund en geleid door figuren van de
Capelse huuractie, eri> , wensten alsnog
tegen de rechterlijke uitspraak in te gaan. Zo ging een zeer
onlangs opgericht comité, optredende als een soort wijkraad
haast dag en nacht op pad om mensen te winnen tegen rib renovatie.
De bewoners, die op geheel vrijwillige bso.s hadden ingestemd
met hetzij het inhalen van achterstallig onderhoud, hetzij met
renovatie zijn door deze, nogal agressieve wijze van benaderen
beangst geworden. Deze angst wordt nóg versterkt door acties:, en
voorgenomen acties. Een van de gekraakte, en toen nog niet ont-
ruimde, panden werd in brand gestoken
Ook nieuwe brandstichtingen en het ingooien van ruiten werd
door de krakers en Capellenaren in het vooruitzicht gesteld.
Opvallend bij dit alles is de inmenging van buiten Breda.

Om de goede vrede te bewaren trachtte ds METIAEY een bemiddelaars-
rol te vervullen. Nadat het Ministerie van Binnenlandse Zaken
hieromtrent advies had ingewonnen in Breda werd hem deze rol
toebedeeld.

Op maandag 17-10-1983 'kwamen in het gemeentehuis in Breda
vertegenwoordigers van de BP, het Inspraakorgaan,

en en de gemeente,
burgemeesfer MEEKX en wethouder WELSEN bijeen om de gehele zaak
alsnog tot een goed einde te brengen. De burgemeester hield vast
aan de uitspraak, maar zegde toe "technische hulp" te verlenen
bij een vroegtijdige en vrijwillige uittocht van de krakers

Met deze gang van zaken waren BP en Inspraakorgaan tevreden.
Bij de besprekingen waren van de krakersgroep 2 toehoorders aan-
wezig.

De krakers vertrokken diezelfde avond uit de gekraakte panden
om bij familie in de wijk in te trekken, terwijl anderen



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. la Bij dJtanOJ6-/'nf. rapport nr. l»

enkele straten verder andere leegstaande panden betrok.
Om zelf moeilijkheden te voorkomen werd in de wijk een "orde"-
ploeg van ruim 20 jongeren achter de hand gehouden. Zouden de
krakers tot actie zijn overgegaan dan was deze groep opgetreden.
Mogelijk over het bestaan van deze ordedienst gewaarschuwd
hielden de krakers zich rustig.

In de loop van de week zal men de ontruimde panden opknappen
om ze geschikt te maken als wisselwoning tijdens de renovatie.

Ondanks de vrijwillige ontruiming is er nu toch sprake van een
ietwat gespannen sfeer. Vele Molukse gezinnen zijn bevreesd voor
acties van de krakers en hun Capelse hulp. Men zou bereid zijn
desnoods de wijk te verlaten. Dit zou natuurlijk een slechte
situatie zijn, omdat dan een kleine minderheid haar wil aan
een meerderheid zou opleggen d.m.v. geweld of dreiging daarmee.

200 A 04



1) Zo nodig andere rubricering aangaven.

"* 1704057
datum 2 9 N9V. 1983

CO
5. _

Dtotr.: ,57- Bijlage(n):

Afschr.:

Betreft: Molukse wijk - Breda.

In de Molukse wijk Breda is begin oktober enige beroering
ontstaan in verband met de - ook daar spelende - huurkwestie
en renovatie van woningen.
Naar verluidt heeft - lid van de wijkraad -
in onde rhande lingeff»1fce t de gemeenTë~̂ zijn persoonlijke mening
verkondigd en niet die van de gemeenschap. Uit een gehouden
handtekeningen-aktie is gebleken dat 80# van de Molukse ge-
meenschap in Breda zich tegen de voorgenomen plannen van de
gemeente heeft gekeerd.

In dit kader heeft de Molukse gemeenschap Breda het Landelijk
Huuraktie Comité ingeschakeld, die op haar beurt telegrammen
is gaan versturen en een kort geding tegen de gemeente heeft
aangespannen.

De gemoederen zijn tamelijk verhit geraakt over dit alles»

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

ACD1709819
datum * 8 DEC. t»3

CO

b. d. —
Bijlage(n):

Afschr.: B0=

Betreft Renovatie Molukse w i .Ik te Breda

In het kader van de voorgenomen renovatie vond op 8-11-83
andermaal een bijeenkomst plaats tussen Molukse bewoners en de
gemeente

Tevens heeft de rechter gelast dat een 3-tal gekraakte woningen
in de wijk ontruimd moeten worden
Of de ontruiming problemen gaat opleveren is nog niet bekend.
Wel doen geruchten de ronde dat enkele leden van de eerste
wijkraad en door de krakers zullen worden
"gestraft" bij een eventuele gewelddadige ontruiming (door de
politie).

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD 1714009
datum 3 FEB. 198*»

CO

L < d.
Distr.:

Afschr.:

Betreft: Renovatie Breda

Op 18-1-8̂  is er een voorlichtingsavond gehouden over de begonnen

renovatie in Breda. Als belangrijkste punt kwam naar voren dat ei

een opbouw- en een maatschappelijk werker zullen worden aangeste]

Deze zullen ook na de renovatie blijven functioneren.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

Afschr.:

ACD 1721505
datum 1 6 HAARI

CO

b. _ d.

: J? <?

b.

Benovatie in Breda

Met de renovatie van de Molukkenwijk ia een begin gemaakt. Een
eerste groep gezinnen heeft zijn intrek genomen in wisselvoningei
Over - 3 maanden hoopt men in de dan gerenoveerde woning terug
te kunnen keren.

Op 20 februari zal een gesprek plaatsvinden tussen de wijkraad
en de gemeente Breda over de bewaking van het renovatieprojekt.
Van Molukse zijde is diverse malen de vrees geuit dat tegen-
standers van de renovatie zullen trachten het project te saboten

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Di«rtr.:

Afschr.:

ACD 1730459
datum H ME l

CO

fc. - d.

Bijlage(n):

> 2 0 6 O

Betreft: Breda

De gemeente Breda heeft tijdens een overleg tussen de gemeente
en de Molukse wijkraad de eerste gezegd tevreden te zijn over
de gang van zaken rond de renovatie. De gehele Molukse gemeen-
schap kreeg een pluim voor de soepele samenwerking.

Het verzoek van de wijkraad om bewaking van het renovatieproject
werd echter beslist van de hand gewezen.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

F

Distr.: J*> ~7~~

Afschr.:

AC° 1731580
datum 2 3 ME 11984

CO

b. , — d.

Bijlage(n):

BO: ̂  0 6 Z S~ <?

Betreft:
Breda diversen

a. In Breda zijn onlangs 5 personen aangehouden i.v.m. de
brand in het Molukse stichtingsgebouw Pohon Saku en de
brandjes en vernielingen op het renovatieproject van de
Molukse wijk aldaar.

Deze vijf zijn't

Op de aanhouding van deze jongens is geruime tijd aan-
gedrongen door de Bredase Molukse wijkraad en andere
inwoners van de Molukse woonwijk.

b. Het renovatieproject in de Molukse woonwijk loopt nu
redelijk. Ma oplevering van de eerste gerenoveerde
woningen zijn diverse "twijfelaars" en zelfs tegenstanders
er toe overgegaan een aanvraag voor renovatie in te dienen.
Zelfs een van de felste
tegenstanders van renovatie, zit nu in een wisselwoning.

200 A 03


