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VERBINDING NO. ?4.

NO. 121/77 ID.

ONDERWERP; Moeilijkheden in de woonwijk
van Zuid-Molukkers te Maas-
tricht.

Dt. PI.

BIJL.

De Verbinding No. 74 moge U het navolgende berich-
ten:

In de loop van de morgen van woensdag, 8 juni 1971
omstreeks 04.36 uur werd door een bewoner van de Haspel
gouw te Maastricht, aan de wachtcommandant der gemeenti
politie melding gemaakt van een blokkade van genoemde
Haspengouw. Deze blokkade was gevormd door een tweetal
personenauto's, die dwars over de ri'jbaan stonden, waai
door geen verkeer meer in de rijrichting van de woon-
wijk voor Zuid-Molukkers mogelijk was. Dit omdat de Hat
pengoud de enige verbindingsweg tot de Zuid-Molukse
woonwijk te Maastricht is.
Een ter plaatse gezonden patrouille van de Afd. Surveil
lancedienst der gemeentepolitie Maastricht constateerde
op het einde van de Haspengouw, achter de woonwijk een
flinke rookontwikkeling, waardoor de indruk gewekt werc
dat aldaar een flinke brand moest woedden.
Tevens zagen de politie-ambtenaren een aantal Zuid-Moli
se jongeren, die weggedoken zaten achter geparkeerde
auto's en muurtjes in en rond de woonwijk.
Daar deze politie-ambtenaren de situatie ter plaatse
niet vertrouwden, trokken zij de in hun voertuig aanwe-
zige kogelvrije vesten aan, terwijl men tevens karabij-
nen ter hand nam. Nadat assistentie verschenen was in <
vorm van twee patrouilles, constateerde men dat een
schaftkeet van een in aanbouw zijnde woning aan het eii
de van de Haspengouw in brand stond. Voor het blussing*
werk werd omstreeks 04.55 uur de gemeentelijke Brandwet
van Maastricht ontboden. Tevens werd door een patrouil]
bemerkt dat een aantal Zuid-Molukse jongeren vanaf de
plaats van de brand wegholden naar de woonwijk.
Nadat de gem. Brandweer de brand in de bedoelde schaft-
keet had geblust, bleek dat een in de nabijheid staand*
keet wqs opengebroken. Een aantal politiemensen zag ti;
dens het onderzoek naar aanleiding van de brand en de
verbreking,in de Zuid-Molukse woonwijk een vijftiental
jongeren. Deze jongeren hadden allen hun gezicht bedekt
door middel van maskers, kappen en dassen, terwijl een
aantal ook bivakmutsen droeg. Zii lagen verscholen ach-
ter geparkeerde auto's, in brandgangen en achter muur-
tjes. De politiepatrouilles hebben zich hierna uit de
woonwijk teruggetrokken, om vervolgens een onderzoek it
te stellen naar de herkomst van de voertuigen, die ge-
bruikt werden voor het opwerpen van de genoemdqfclokkadc
Hierbij bleek dat £en van de voertuigen, een Triumph p«
sonenauto, op een oprit naast het perceel Haspengouw 4(
geparkeerd gestaan had en dat deze auto door onbekendei
in de loop van de nacht de straat opgféuwd was. De eig<
naar van de tweede auto had sijn voertuig voor zijn wo-
ning aan de Haspengouw k? geparkeerd, en het was hem ei
min bekend hoe zijn voertuig dwars op de rijbaan was kc
men te staan.
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Tijdcns alle werkzaamheden van gem. Brandweer en politie
werd het gebeuren gadegeslagen door een aantal gemasker-
de Zuid-Molukkers.
Op vragen, welke omtrent de oorzaak van de brand en de
gepleegde verbreking, alsmede omtrent de barrikade werde
gesteld, gaf geen der Zuid-Molukkers ook maar enig ant-
woord.
Tijdens het gebeuren J.n en rond de woonwijk werd door

enkele malen telefonisch contact opgenomen
met het hoofdbureau van politie te Maastricht, waarbij
hij aan de dienstdoende wachtcommandant uitleg vroeg om.
trent het feit, waarom er politiesurveillance-autok in d
woonwijk rondreden. Hij verklaarde niets te weten van
brand, barrikade, noch verbreking.Toen hij de beweegrede
nen van de politie hoorde, zou hij een en ander aan de
jongeren proberen over te brengen. Later belde

weer naar het hoofdbureau van politie met de medede-
ling dat de jongeren zich door de politie Maastricht ge-
provoceerd hadden gevoeld omdat men karabijnen droeg en
kogelvrijevesten had aangetrokken. Men vond dit voor een
brand toch wel een overdreven zaak. Hem werd uitgelegd
dat deze handelswijze van de politie was gebeurd door de
omstandigheden in en rond de wijk. ̂ et was gebeurd ter b
scherming -san enerzijds de politie-ambtenaren en anderzij
de wijkbewoners.
Omstreeks 05,25 uur werd door de meldkamer van de Rijks-
politie Maastricht telefonisch kennisgegeven dat een per
soon, welke Nederlands met een z.g.Zuid-Moluks accentspr
melding had gemaakt van provocaties door de gemeentepoli
tie Maastricht ten opaichte van de bewoners van de Zuid-
Molukse woonwijk te Heer-Maastricht. Men was met karabij
nen tegenover de wijkbewoners gaan staan. De onbekende
man had gezegd, de grootste moeite te hebben om de jonge
ren in de wijk tot kalmte te manen en hun in bedwang te
houden. Men probeerde de jongere Zuid-Molukkers op deee
wijze te provoceren om iets te gaan ondernemen.
Nadat de politie zich omstreeks 05.̂ 0 uit de omgeving va
de woonwijk had teruggetrokken zijn er geen bijzonderhe-
den meer geweest.
De verbinding wil hieraan toevoegen dat de juiste oorzaa
van het opwerpen van de genoemde barrikade, noch van de
brandstichting, onbekend is gebleven.
Wel dient hierbij te worden opgemerkt dat door de gemeen
politie Maastricht sinds de gijzelingsacties in de Punt
en Bovensmilde een continu bewaking wordt uitgevoerd in
de woonwijk. Dit op verzoek van een delegatie uit de Zui
Molukse wijk, geuit in de morgen van 2*5 mei 1977.
Deze bewaking wordt uitgevoerd met een politiemanschappe
wagen, bemand met drie politiemensen in uniform, welke
buiten de normale bewapening de beschikking hebben over
kogelvrije vesten en karabijnen. Buiten deze auto, werd
afgesproken dat geen andere surveillance-eenheden de wij
zou besurveilleren. Omdat de genoemde manschappenwagen
op 5 juni 1977, door een ongeval zwaar werd beschadigd,
werd de bewaking door middel van een surveillancevoertui
op 6 juni 1977 hervat. Of deze wisseling van bewakings-
voertuig de oorzaak is geweest van de gerezen problemen
is onduidelijk gebleken.
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In de loop van B juni 1977 zou in de middaguren een gespi
plaatshebben tussen een aantal Zuid-Molukkers uit de Maae
trichtse woonwijk en de korpsleiding van de gemeentepoli-
tie Maastricht.
Omtrent mogelijke ontwikkelingen zal de Verbinding U mon-
deling of schriftelijk op de hoogte houden, terwijl de
situatie in de Zuid-Molukse gemeenschap te Maastricht te-
vens de juiste aandacht blijft krijgen.

E I N D E .

No.



ACD

datum

CO

b. d.

)nr.:

Aan :

Betreft ;

d.d.:
2 B Ft j. 1980

Info: 1

V.w.b. de toestand in de woonwijk Heer deelde mede
dat de toestand aldaar nog steeds rustig is. Voorzover
bron bekend worden er geen politieke activiteiten bedreven.
De Gemeente is voornemens de wijk te renoveren.
Als gevolg hiervan krijgen zeventien gezinnen elders in
Maastricht woonruimte. Deze gezinnen hebben zonder meer
de toewijzing van een woning buiten de wijk geaccepteerd.

301A10-819172F



Bijl.:

C(CFO )nr.: ff 11 <>"* ° d.d.:

Aan : CF

Betreft : Woonwijk Heer/Maastricht.

2 5 K.V3 1981

Op. werd van

ACDU38817
datum 2 5 M R T 1 9 8 1

CO

Info:

ID-MaaatricJit

het volgende vernomen:

In de Molukse woonwijk Heer/Maastricht zal binnenkort worden begonnei
met renovatiewerkzaamheden.
De Molukkers zullen tijdelijk ondergebracht worden in houten nood-
woningen c.q. grote bouwketen.
De C.E.A.M.S./ groepering in Heer, bestaande uit ca.
10 a 12 gezinnen, zal zich blijvend buiten de wijk vestigen.

301 A10-019246F


