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C( CFO)nr.: &&fCf

Aan : CFB

Betreft : Wijkraad-Bovensmilde

d.d Info: 6

Bul. :

nr 14.11.1979 werd

het volgende vernomen:

Deze maand worden er verkiezingen gehouden voor de nieuwe
Molukse wijkraad in Bovensmilde.
Deze wijkraad zal per 1 december in functie treden voor een
periode van k jaar.
Om e.e.a. zo democratisch mogelijk te laten verlopen, is er
een z.g. wijkraadscommisaie ingesteld, waarin de volgende per-
sonen zitting hebben:

Hun taak bestaat uit het verspreiden van de formulieren met
enveloppen aan iedere Molukse inwoner van 18 jaar en ouder.
Vervolgens stemmen tellen en de desbetreffende personen die
de meeste stemmen gekregen hebben benaderen met het verzoek
om zich candidaat te stellen.
Daarna vindt dan de eigenlijke verkiezing plaats.

Noot: Iedere stemgerechtigde kan geheel naar eigen goeddunken
10 namen van personen van 2J jaar en ouder op zijn for-
mulier schrijven. De 15 personen met de meeste stemmen
worden benaderd.

De huidige voorzitter van de wijkraad,
zal in de nieuwe wijkraad de functie van adviseur (zonder stem-
recht) toebedeeld krijgen.
De andere leden hebben zich herkiesbaar gesteld.
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Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

De nieuwe wijkraad zal met zeker 3 raan worden uitgebreid
en omdat de werkzaamheden vooral op neerkomen
heeft deze om assistentie gevraagd.
Daarnaast realiseert men zich dat een betere taakverdeling,
waarbij dan ook meer aandacht aan de jongeren kan worden
geschonken, zonder meer wenselijk, dan wel noodzakelijk is.

De vergadering van de wijkraad zullen bij
gehouden blijven worden.

thuis

Een prognose van de samenstelling van de nieuwe wijkraad,
waarover op een vergadering met de commissie hedenavond
uitsluitsel zal worden gegeven, luidt als volgt:

De huidige leden
worden herkozen, aangevuld met

Het voorstel van de wijkraad aan B. & W./achter de Berberis-
straat (vanwaar reeds diverse malen geschoten werd) te kappen
kan geen doorgang vinden. Deze grond is namelijk geen eigen-
dom van de gemeente.

l_ van Smilde om de begroeiing

- 3 -
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Vervolgblad n r. 3 bij C-rapport nr.

Wel zal Gemeentewerken beginnen met het omspitten van het
terrein gelegen rondom het gymnastieklokaal aan de School-
straat. Dit ter voorbereiding van het bouwrijp maken van
de grond; althans het is de bedoeling dat de Molukse gemeen-
schap het als zodanig zal uitleggen.

17.12.1979
3. 1.1900
EBu

301 Al 1



ACD

datum 1 5 JAN. 198 O

CO

b. d.

C(CFO )nr.: ^ "[*•'• l d.d.: .̂'r

Aan : CFB

Betreft : Situatie - Molukse wijk Bovensmilde.

Info: 5

Bijl. :

pp 14.11-7Q werd

het volgende vernomen:

De sfeer in Bovensmilde is momenteel goed te noemen.
De gemeenschap staat achter de wijkraad en is het eens met het
optreden daarvan.
Kort geleden nog bij een vergadering over woningisolatie,
kwamen er zomaar 70 personen opdraven.
Wel wordt i.v.m. zijn optreden nog steeds voor een
dictator uitgemaakt, maar verder functioneert hij goed.

In gematigde kringen in de Molukse gemeenschap is men de mening
toegedaan dat de komende periode de nadruk moet komen te liggen
op het leggen van goede contacten met de Nederlandse bevolking.
O.a. middels culturele manifestaties, etc., in een poging om
begrijpelijk te maken, althans enig begrip te kweken, hoe"de
jongens" tot hun gewelddadige akties zijn gekomen.
Men ziet dit namelijk als enige mogelijkheid om van het stempel
"terroristen-wijk" af te komen.

17.12.1979
3. 1.1980
EBu
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datum ï5 M 198 O

CO

b. _ d.

d.d.: \( CFO )nr. :

Aan : CFB

Betreft : Ongeregeldheden Bovensmilde,

Info:

Bijl. :

14.11.1979 werd

het volgende vernomen:

De reactie van de 7 consulaatjongens op de ongeregeldheden in
Bovensmilde (schieten-kalken) was/Ü8rT en heel duidelijk: "Ram
ze maar in elkaar!".

Na de kalkaktie was waargenomen, dat het viertal foto's
maakte van de aangebrachte leuzen. Zij waren de enigen in de wijk
die een duidelijke belangstelling daarvoor toonden.

De groep van vier neemt een geïsoleerde positie in binnen de wijk
en er wordt - voor zover mogelijk - op hun gelet.

- 2 -
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Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

In de wijk is een circulaire verspreid, dat de dader van
de eerstvolgende schietpartij zal worden opgepakt en de
wijk uitgeschopt. Zijn familie mag hem volgen.
Desondanks is er toch vorige week weer geschoten. Daders
zijn onbekend gebleven.

De kladaktie wordt uitgelegd als zijnde intern gericht. Is
de wijk nog wel wakker?

De schietpartijen kunnen echter niet goed gepraat worden.
De akties hebben geen zin gehad. en
hebben dat geaccepteerd en stellen zich nu positief op)
en men, de gemeenschap, wil geen "rotzooi" meer. Men is
bevreesd voor weer een huiszoekingsaktie met alle gevolgen
van dien.

17.12.1979
3. 1.1980
EBu
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t: ACD

datum 15 JAN. 198O

CO

d.

..d.: 1* ---•'&"C( CFO)nr.: ̂

Aan : CFB

Betreft : Situatie Molukse wijk Bovensmilde.

Info: 2

np 20.11.1Q7Q werd

het volgende vernomen:

De activiteiten die zich de afgelopen weken in Bovensmilde hebben
afgespeeld zijn niet tegen de belanda's, maar juist intern gericht.
Naar aangenomen mag worden wil men hiermee de wijk "wakker schud-
den", net zoals de J.W.G.-Assen dat destijds ook gedaan heeft.

De consulaat-jongens komen binnenkort vrij, het beleid van MANUSAMA
stelt niets voor, zie ook artikelen in Tjengfceh en Toma, enz.

Zouden bovengenoemde activiteiten geen resultaat opleveren en "men"
is bereid om "verder" te gaan, dan zou het lustrum volgend jaar
april (dat hele Pasar-MalaB-gedoe) het object kunnen zijn.

17.12.1979
3. 1.1980
EBu
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datum 15 JAN. 1980

CO

b.

d.dC(CFO )nr.: rr''

Aan : CFB

Betreft : Z.M. Div. Bovensmilde.

Info: I

Bijl. :

21.11.1979 werd

het volgende vernomen:

Op donderdag 15 november jl. is de voltallige wijkraad van Boven-
smilde naar Amsterdam gereisd i.v.m. een zg. "kort geding" dat was
aangespannen tegen het ochtendblad De Telegraaf.
E.e.a. hield verband met publicaties van deze krant over de zaak
V/enno

/

De samenstelling van de nieuwe wijkraad is nog niet bekend gemaakt,
V/el staat vast, dat op of omstreeks l december de nieuwe wijkraad
geïnstalleerd zal worden.

De wijkraadscommissie is nog druk doende met de nieuwe wijkraad.

De werklozenploeg van
van de F.C. Amboina verbouwd.

heeft op uitstekende wijze de cantine

M.b.t. reparatiewerkzaamheden aan een school in Assen heeft de ploeg
van minder goed gefunctioneerd. De twee jongens die op kar-
wei waren gestuurd en ) werden door de politie
aangehouden en naar het bureau overgebracht.
Deze aanhouding was het gevolg van een enigszins paniekerig telefoon
gesprek van een onderwijzeres van de school met het politiebureau.

— 2 —
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Vervolgblad n r. 2 bij C-rapport n r.

De situatie in de Molukse wijk is op dit moment rustig.

MP.

301A11



2 l FES. 1980

ACD
' ' l

O
datum t-

CO J Lj "7 '

C ( CFO )nr..
Aan : CF

Betreft :Nieuwe wijkraad Bovensmilde

Info:

Bijl. :

nr 10/11-12-1979 werd

het volgende vernomen:

In Bovensnilde is een nieuwe wijkraad gekozen.
Zitting in de nieuwe wijkraad hebben:
vier leden van de oude wijkraad:
nieuwe leden:

secretaris :
+ een aantal jonge personen.

De nieuwe wijkraad is nog niet geheel'ingewerkt" daar zij ver-
zuimd had Mr. in te lichten over de arrestaties van
een zestal Molukse jongeren d.d. 7-12-79
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ACD

datum 2 & H K l 1 Ü t ) l

co

b. d.

d. d.:: £ 6C( GFO )nr. :

Aan : CF

Betreft : Wijkraadsverkiezingen Bovensmilde

Info:

Bijl. : div.

nr 1*+. 2.1980

het volgende vernomen:

Bijgaand enige documentatie opgesteld door de wijkraadsverkiezings-
commissie in Bovensmilde.
Het betreft hier o.m. de "procedure wijkraadsverkiezingen", de samen-
stelling van genoemde commissie, alsmede de uitslagen van deze ver-
kiezingen.

In totaal zijn 118 personen door de kiesgerechtigden als candidaat
voor de wijkraad opgegeven, waarbij het aantal verkregen stemmen per
persoon varieerde van l tot 22*f.

Van dit aantal is een lijst met *fO namen opgesteld, waarvan t/m nr.
33 benaderd is geworden met het verzoek zich candidaat te stellen.
De belangstelling daartoe bleek niet groot te zijn.

MP.

501A10-B19172F



IMfft MJf

ONDERWERP: PROCEDURE ¥IJKRAAD VERKIEZINGEN.

Beste cansen,

Zoals u allen reeds weret Borden er binnenkort '.rijkraodverkie zingen gehouden.
Ook u bent nu op de hoogto v̂ .n een kcECiissii-, die zich bezighoudt niet da voor-
bereiding v?.n de verkiezingen.

In het kort hierover:
De kommissie is tot stond gokonen op l oktober in een onlangs gehouden uijk-
rLiodvorgadering .
Reden van tot standkcming ken nen dis volgt omschrijven:
Men v/il tot een brede aanpak konen van de problemen in do v/ijk.
Wil nsn tot een dergelijke opzet kenen, dan zal er geïnventariseerd ucrden

, naar de problemen, vensen en behoeften van de nensen.
Dit stukjo onderzoek is noodzakelijk on de probleuen enz. zichtbaar te naken;
opdat de ïfijkraad kan funktioneren op grond van de geoaakte amlyse.

-"" 'In de konnissie zitten de volgende heren: 1. Voorzitter iDhr. A.Sapulettej.
2. Vice -voorzitter: Dhr. L.Soliso. .
3« Secretarisjl. :Dhr. C.Sin̂ adji.
4. Secretaris i2. sDhr. J.Hukon.
5». Adviseur. :Dhr. D.Dktclseja.

Deze vijf heren zullen steeds samenwerken net de overgebleven wijkraadsloden,
te weten: 1. Dhr. P.Saptonnc.

2. Dlir. Fr.Sihasale. .
3. Dhr. C.Risanasu.
4. Dhr. M.Lunc-lessil.
5. Dhr. Pred.Sihasale.

In de tussentijd, ter/ijl de kommissie Mar v/ork verricht, zal het voltallige
wijkraadsbestuur voorlopig aftreden. De verkiezing voer de wijkraad zal dus
plaats vindan. Tijdens de wijkrasidverkiezingen kunnen de kcnraissielsden ook
gekozen morden.
De verkiezing voor de uijkraad zal als volgt gebeuren:
Aan de wijkraadvorkiezingsn kunnen deelnemen personen vanaf 18 jaar.
Deze 'hebben het recht om de kandidaten naar voren te brengon en deze kandidaten

— dienon een loeftijdsnininun te hebben van 23 jaar.
Elke deelnemer (vanaf 18 jaar) krijgt --3n fcrnulier in esn envelop, waarop hij
of zij 10 nanon noet invullen.
Deze fornulieron worden dan v/ear door de koonissieledsn opgehaald, '.VcXiraa de
resultaten werden verwerkt. .
De koamissie benadert hierna persoonlijk de kandidaten.
Op grond van de resultaten uit deze gesprekken vordt de niouve verkiezingslijst
vastgesteld^ Deze lijst g.oat de nijk rcnd,\?aarcp de nensen oen keuze van 7 nenaen
moeten nlikéh. Do 7 nr-nan niet do neesta a.̂ ntal stenuaen, die uit de -/ijkraadvar-
kiezing naar voran kor.on, vormen de wijkrâ d voor precies .•}. jaar.
Ovor daze procedure zal ean uitspr.iak-avond gehcuden Y/erdan op oen nadere te
bepalen datun. -* ' „ ; •: • . r •' -v • -: ' ; .

' ' : v ' Hatiens: de Kcnnisaie \7ijkroadverkioz ing.

_
P. S. De oudo wijkr.-vidslod̂ n stellen zich ./eer herkiesbaar, net uitsonderir.,- van

Dhr. P.Saptonnc, diü vai'./ege zijn slechts gezondheid on cudordca, zich niot
neer in staat vcc-lt zijn funktij voer 4 j i-ir te v



-.PERI HAL ; PEMILIHAff WIJKRAJE3.-

Jar.g terneraat , Saudara2 aekalian.

Cspc-rti aaudaraS telah nengatahui,bahwa akan diadakan dalaci aatu vaktu jang aingkat,
1 suafcu pomilihan ang£ota2 Wijkraden.
Einikianpun senua djuga telah oengatahui akan penbentukannja satu corunisie jang
kini eedang bekerdja sebagai satu. persediaan guna penilihan ini.
Bengan pendek ini adalah ternjata:
Bata7a ccnuaiasie teraebut telah terbentuk pada tanggal l Oktober 1979 jang lalu,
dalan rapat V/ijiraad.
Sebab2n;ja pembentukan itu terdjadi, adalah seperti ternjata dibawah ini.
Jaitut Orang seoiaa aau datang dalam satu perhatian jang seluas-luasnja,inerLgens,i
hal ihwal jang1 ada tordapat didalan Wijk ini.
Djika orang nou datcn^ dalan makaud tersebut ,naka handaklah segala kesulitan2 itu
dinjatakan dalan apa jang nereka inginkan dan apa jang mereka perlukan.
oua-cu pemei-iksaa:i cialeri hal ini adalah anat perlu,supaja kosulitanS itu bisa di

^_njatakan,dan dju5a.S',:.pajaï7ijkraad biaa bekerdja roenurut djalan jang sudah terbuka
^.tu.

3alan coranissf.e itu adalah duduk tuan2 jang nananja ada tertulia aeperti jang ter
njata dibawah ini;

1 . Ifctua 7 Tuans A.Sapulettej
2 . ¥akil Ketua - Tuant L.B.Soliaa
3 . PBr.ulia I - Tuans C.Singadji
4 . Panulis II - Tuan: J.aikon
5 . Penaaihat - Tuan: D.Dktolaeja

Xs lina Tuan2 in"!, adalah aelaoanja duduk beraama dengan'tuan2 Wijkraad jang lana,
. ialah Tuan2 j l . P . Saptenno

2 . Fr. Sihasale
3 . Fred.Sihaaale .
4 . C . Risamasu
5 . M . I/unalesail

Loi: tenentora Cconissie ini lagi nendjalankan tuga3nja,seEsntara itu djuga segala
angeota Wijlaraad nelepaskan djabatannja. Dan dis ini térdjadilah auatu pemilihan

_J7ijkrocd. Didalan penilihan ini,coaniaaie djuga boleh dipilih.
ón̂ enai penilihan "ijlcraad dinakaudnja aebagai bsrikut;
Orang jang nenilih,beruniur dari 18 tahun keataa.
Orans2 ini berhak tiadjukan tjalon2nja terkenuka.
Wijkraad jang lana jang turun djuga bersedia diri untuk dipilih.
Hanja bagi Tuant P. Saptenno ;nelihat pada hal ketuahan dan keaehatan tubuhnja

tiap2 kali ter-2ranggu,naka kepada tuan ini,tidak lagi sediakan diri untuk

L'n orang jang ditjalon beruraur dari 23 tahun keatas.
•tv -,w> *~^r- j-m^ -«r1."1/!?. r:l̂ ,n "«niapat formulier dalan env9lop,dan diaitu akan
tuliskan naoa2 dari 10 orang. Dan jang akan nenganbil fornulier itu,ialah tuan2
ccnniasie ini,seauc.ch itu nareka akan bekerdja terua.
I'Gnudian tuan2 conniasie itu aendiri akan datang nenghodap tjalon2 teraebut.
,\ta3 dasar penghaailan jrjig telah dilakukan,naka verkiezinglij at baharu dikeluar
l:;m. Adapun daftar atau lijst jang baru ini,diedarkan didalan wijk jang mana
cenua orang akan tentukan tjuoa 7 orang aahadja. Tudjuh orang ini inenurut auara
jang banjakjdan deiigan danikiah tertjapailah suatu auaunan Wijkraad dalan aatu
("..̂ an̂ ka waktu jang lamanja 4 tahun.
*i :ngenai hal ihi/al ini,raaka kani akan datang didalan satu pertenuan beraana ,,
pa;la tanggal .. . . . . jang nanti ditentukan lagi.

l-14-l-Ff'te

Atas naat : Badan Conniaaie

Setertaria:



R A T A P S N S A K T A R t

Dari Badan Kommissie: "Pemilihan Dewan Wijk Bovensmilde.11 jarig telah dibentuk

pada tanggal l oktober 1979» maka bèta selaku ketua Badan jang tersabut

akan beri barang pandangan dan perasaan bèta terhadap pekerdjaan pemilihan

jang sudah di kerdjakan.

Kami Badan Kommissie telah bekerdja dalam satu keadaan jang sulit dan pada

tempo jang sekian amat pendek.

Tetapi meskipun begitu; di sebelah lain bèta boleh katakan, bahwa semua

pekerdjaan; kami telah lajanikan dengan senang dan berbanga hati.

Perasaan lain jang mana harus di njatakan didalam kata "Pengantar" ini

itulah; bahwa dengan maksud dan tuntutan pekerdjaan Badan Kommissie,

Sedemikian ini, kami telah memperkenalkan diri kami satu dengan lain, maupun

dalam badan pekerdjaan begitupun setjara Kommissie kedalam Maajarakat kami

Bovensmilde.

Kami telah menerimah pekerdjaan ini, didalam pengatahuan bahwa tiap-tiap

oknom dan rajat aeanterunja, dapat beladjar bahwa bagi mana soa!2 sua-sana

kami jang ada berlaku dan. bertempat didalam Masjarakat Bovensmilde di pada

masa ini.

Meskipun pendapatan tida memuaskan tjita2 kami setjara Kommissie.

Tetapi sebaliknja, kami telah mendapat satu pengalaman, bahwa kami setjara

Kommissie sudah bekerdja dengan sungguh dan dengan tidak barang persungutan

setjara apapun!

Kami bersedia kalau ada barang perasaan2 atau pandangan2 jang tidak ber-

sangkutan mengenai ttKata Pengantar" ini; Kami selalu akan berfaham didalamnja.

Achirnja, kata terimah kasih jang sungguh , bèta sampai tudjukan bagi

SaudaraZ dalam Badan Kommissie:"Pemilihan Dewan Wijk Bovensmilde" jaituj

kepada 1. Saudaras D.Dktolseja.

2. Saudarai L.B.Solisa.

3. Saudarai J. Eukom.

4. Saudarat C.Singadji.

N o v e m b e r 1979- B'Smilde.
Ketua «Kommissie MP.D.W.B"

Saudara: A.Sapulette.
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A.Sapulettej;C.Singad;ji;L.Solisa}J.Eukom;D.TJktol3e,ja.
Xofflfflissie-tahua: 1979-1980.
Polcok : Pemilihan Dewan Wijk Bovansmilde.
Tanggal : 18 oktober 1979.

40 PRANG KAKDIDATSN JANG DIPILIH OLEH RAJAT BQVSÏÏ3?JrLDE T. T, 18-10-'79.

35

Nr:
1. Tuan: Augustinua
2. Tuan: Cornelis
31 Tuan: Martinus
4] Tuan: Frans
5. Tuan: Plet
6. Tuan: Carolua
7. Tuan: Johnny
8. Tuan: Frederik
9. Tuan: Lucas
10. Tuan: Doorthijs
11. Tuan: Jesaja
12. Tuan: Karel
13! Tuan: Matheus
14! Tuan: Izaak
15. Tuan: Zacharias
16! Tuan: Idrianus
17. Tuan: Laban
18. Njonja: Tien
19. Tuan» Alfaris
20. Tuan» Marcus
21. Tuan: Petot
22. Tuan: Johannis
23! Tuan: Sichard
24. Tuan: Sinon
25. Tuan: Eaifred
26! Tuan: ïrederik
27. Tuan» Salmon
28. Tuan: Erasmua
29. Juffr:Trien
30. Taan» Ruben
31. Juffr-.raily
32 Tuan: Manuel

fr:lïietji
„. n: Seth
Tuan: Johnny

36] Tuan: Doei
37. Tuan: Eli
38. Juffr:Sien
39. Tuan» Adri
40. Taan* Seza

Banjaknja Suara.
Sapulettej. 224.
Risamasu. 222.
Lunalesail. 200.
Sihasale. 182.
Tuny. 170.
Singadji. 168.
Hukcm. 164*
Sihasale. 164•
S.lisa. 134.
UktoIs«ja. 118.
Tomatala. 110.
Abel. 75.
Thenu. ' 73.
Hirimasae. 69*
TJsmany. 69 *
Solisa. 66.
Pattinasarany. 47»
Hahury. . 37-
Metekohy. 27.
Toisuta. 26.
Saptennc. 25*
Latumailis sa. 24.
Pattiruhu. 19 •
Pieter 18.
Sekewael 18.
ifetekeby. 17.
Saptenno. 16.
Titapasanea. 15*
Solisa. 14*
Patty. 14.
Toisuta. 11.
Tuapattinaja. 11.
Hully. ' H.
Pesaereron. 10.
üktolseja. 10.
Sekewael. 9•
Saininai 9•
Pattiruhu. 6.
Tunyluhulioa. 8.
Wenno. 8. °̂ N.S^

*»*BeSittdah adalah uitslag dari pemilihan deuan wijk Bovensmilde.t.t. 18-10-'75.
= *•)«•*

Atas naaa KocnissieinP.I>.W.3."

Secretariaat:Jasmijnatraat 120.
B o v e n s a i l d e .



i Kbmmissie-groep:A.Sapulettej;C.Singadai;L.Soli3a;J.Hukom,B.Uktol3eja.
KoEnissie-tahuni 1979- 1980.
Pokok iPemilihan Dewan Wijk Bo^ensmilde.

Bovensmilde ,26 Oktober 1979.
Kehadapan,

Jang terhonnat:
Tuan2,Njonjatdan Pemuda(i) HMS.
Bovensmilde

di

Bovensmilde.

Tuan2,Njonja2 dan Pemuda(i) jang terhormat.-

Menurut surat jang Tuan2,Njonja2 dan Pemuda(i) telah terimah pada tanggalt
15 «ktober 1979 dari Badan Kommissie Pemilihan Wijkraad Bovensmilde tentang
40 erang tjalon-tjalon jang dipilih oleh rajat jaituj

1. TuanïAugustinus
2. Taan :Come lis
3. Tuan tMartinus
4. TUPn:Frans
5. TuanïPieter
6. Tuan:Carolus
7. TuanjJohnny
8. TuaniFrederik
9. TuanjLucas
10. TizantDoorthija
11. TuantJesaja
12. TuaniKarel
13. TuanjMatheus
14. Toantlzaak
15. TuaniZacharias
16. TuantAdrianus
17. TuaniLaban
18. NjonjaiTien
19. ToaniAlfaris
20. TuanjLJarcus

Ban.1aknja s-uara.

Sapulettej. 224.
Risamasu. 222.
Lumalessil. 200.
Sihasale. 182.
Tuny. 170.
Singadji. 168.
Hukom. 164.
Sihasale. 164.
Solisa. 134.
Dktolseja. 118.
Tomatala. 110.
Abel. 75.
Thenu. 73.
Ririmasse. 69•
ïïsmany. 69.
Solisa. 66.
Pattinasarany. 47.
H a h u r y. 37*
Metekohy. 27.
Toisuta. 26.

21. TuantPetot
22. TuaniJohannis
23. TuaniRichard
24. TuaniSinon
25. TuaniEnifred
26. TuanïFrederik
27. TuansSalmon
28. TuaniErasmus
29. JuffrjTrien
30. TuanïRuben
31. Juffr:ïïilly
32. TuaniManuel
33. JuffrsMietji
34. Tuan»Seth
35. TuanjJohn
36. TuaniBominggus
37. TuaniEli
38. JuffrtSien
39. TuantAdri
40. TuaniSem

Ban.iakn.ia auara.

Saptenno. 25.
Latumailissa. 24.
Pattiruhu. 19.
Pieter. 18.
Sekewael. 18.
Metekohy. 17.
Saptenno. 16.
Titapasanea. 15>
Solisa. 14.
Patty. 14.
Toisuta. 11.
Tuapattinaja. 11.
Hully. 11.
Pessireron. 10.
Parera. 10.
Sekewael. 9.
Saiaima. 9*
Pattiruhu. 8.
Tunyluhulima. 8.
Wenno. 8.

Sampai disini adalah pemberitahuan kami kepada Tuan2fÏTjonja2 dan Pemuda(i) dan
kami sampaikan hermat kami jang patut,

Atas nama Badan Kommissie:"?.D.ïï.B."

Secretariaat tJasmijnstraat:20.

B o y e n s a i l d e.



4.

-.EER! HAL t P3MILIHAN TflJKHADEN.-

Jang terhormat,Saudara2 aekalian.
t

Seperti saudara2 telah mengetahui,bahwa akan diadakan dalam satu vraktu jang singkat,
suatu pemilihan anggota2 Wijkraden.

' Demikianpun semua djuga telah mengatahui akan pembentukannja aatu commisie jang
kini aedang bekerdja aebagai aatu persediaan guna pemilihan irxi.
Dengan pendek ini adalah ternjatat
Bahwa commisie tersebut telah terbentuk pada tanggal l oktober 1979 jang lalu,
dalam rapat Wijkraad.
Sebabnja pembentukan itu terdjadi,adalah seperti ternjata dibawah ini.
Jaitu: Orang semua mau datang dalam satu perhatian jang seluas-luasnja, mengenai
hal ihiral jang ada terdapat didalam Wijk ini.
Djika orang mau datang dalam ciaksud tersebut, maka handaklah segala kesulitan2 itu
dinjatakan dalam apa jang mereka inginkan dan apa jang mereka perlukan.
ûatu pemeriksaan dalam hal ini adalah amat perlu, aupaja kesulitan2 itu bisa di-
njatakan, dan djuga supaja Wijkraad bisa bekerdja menurut djalan jang sudah ter-
buka itu.
Dalam commissie itu adalah duduk tuan2 jang namanja ada tertulis seperti jang
ternjata dibawah ini;

1. Katua - Tuant A.Sapulette.
2. Wakil-Katua - Tuant L.B.Solisa.
3. Penulistl. - Tuant C.Singadji.
4. Penulistll. - Tuant J.Hukom.
5» Pelindung. - Tuant D.Uktolseja.

Ke lima Tuan2 ini adalah selamanja duduk bersama dengan tuan2 Wijkraad jang lama,
ialah Tuan2 t 1. P. Saptenno.

2. Fr. Sihasale.
3. C, Risamasu.
4. Fred Sihasale.
5. M. Lumalessil.

Dan sementara Commissie ini lagi mendjalankan tugasnja, sementara itu djuga segala
anggota Wijkraad meIepaskan djabatannja. Dan disini terdjadilah suatu pemilihan
Wijkraad. Didalam pemilihan ini, commissie djuga boleh dipilih.
Mengenai pemilihan Wijkraad dimaksudnja sebagai berikut;
Orang jang memilih, berumur dari 18 tahun keataa.
Orang2 ini berhak madjukan tjalon2nja terkerauka.
Wijkraad jang lama jang turun djuga bersedia diri untuk dipilih.
ïïanja bagi TuantP.Saptenno; melihat pada hal ketuahan dan kesehatan tubuhnja
jang tiap2 kali terganggu, maka kepada tuan ini, tidak lagi sediakan diri untuk
dipilih.
Dan orang jang ditjaion berumur dari 23 tahun keatas.
Tiap2 orang jang memilih akan mendapat formulier dalam envelop, dan disitu akan
tuliskan nama2 dari 10 orang. Dan jang akan mengambil formulier itu, ialah tuan2
commissie ini,sesudah itu mereka akan bekerdja terus.
Kemudian tuan2 commissie itu sendiri akan datang menghadap tjalonZ tersebut.
Atas dasar penghasilan jang telah dilakulc'xn, maka verkiezinglijst baharu dikeluarkan.
Adapun' daftar atau lijst jang baru ini, diedarkan didalam wijk jang mana
semua orang akan tentukan tjuma 7 orang sahadja. Tudjuh orang ini menurut suara
jang ban jak; dan dengan demikian tertjapailah suatu susunan Wijkraad dalam aatu
djangka waktu jang lamanja 4 tahun.
Mengenai hal ihwal ini, maka kami akan datang didalam satu pertemuan bersaoa
pada tanggal jang nanti ditentukan lagi..

Atas namatBadan Commissie

Ke tua j Se ere taris t

Sdr. A.Sapulette. Sdr. C.Singadji.



Nama Saudara2 jang audah ditjalonkan oleh rajat.
Dan jang audah datang dalam peineriksaan pada

tanggal 18 oktober 1979 djam 20.00u - djam 03.00u.
10.

».
5r:

1.
2.

f' 3.
\\ 5*
x *

16.
7é:
9.r •'•

LO.
L.
12.
[«•5*ü.
15-

H-7.
Ï8.
19.
[ÏO.
n.
22.

1?5.
U.
25.
.•26.
7.

28.
29.
5o.
5i.
32.
P3.
k
r

•Jo.
f7.
5e.
39.

EO.
1.

42.
rt3.
k-
45.
r6-
7.

te.
49.
po.
k.
52.
?'•
4.

35.
56.
l7'58.
59.

ïïama Zet j il

F r a n s
C o r n e l i a
Oom Ine
F r e d e r i k
A u g u s
K a r e 1
Tante Tien
J e s a j a
A d r i a n u s
Z a c h a r i a s
M a t h e u s
R u b e n
J o h n n y
I z a a k
F r e d e r i k
Oom Thija
L i b r e c h t
C a r • l u s
Oom Lucaa
A 1 e x
Christiaan
Oom Jefta
S a 1 m o n
Usi Dor ie
P i e t
J e h n n 7
A 1 f a r i s
Oom Eli
M a r c u a
B • y
Oom Simon
S i e n
C h r i s
L a b a n
W i 1 1 y
Oom Petot
J o h a n n i s
T r i e n
H a n u e 1
M a n u e 1
Oom Da
Oom Augus
A d r i
ïïai Eva
Usi Fien
E a t h e r
M i e t j i
L i e s
L i z a
E r a s • u s
P e d e
Oom Minggus
F r e d d y
S e t h
J o p i e
J e r r y
E l i
R i o h a r d
E e n k i e

Nama Beaar

Sihasale . y

Risamaau. ^
Lumalessil. v

Sihasale . *
Sapulettej. v

Abel.
Eahury.
Tomatala. v
Solisa.
ïïsmany.
Thenu.
Patty.
Eukom. /
Ririnasse.
Mstekohy.
Cktolseja. • v
Lucas .
Singadji. V
Solisa. v
Singadji.
Tuny.
Saya.
Saptenne .
Saptenno .
Tuny. V
Uktolaeja.
üstekohy.
Ririmasse.
Toisuta.
Sapulette.
Pieter.
Fattiruhu.
Zaihatu.
Patt inasarany .
Toisuta.
Saptenno .
Latxunailisaa.
Solisa.
Tuapattinaja.
ÏToya.
Silly.
?£etekohy.
Tuny luhulima .
Tomatala.
Sihasale .
Eahury.
Sully.
Fsasereron.
Siariey.
Titapasanea.
Singadji.
S-kewael .
Sekevael.
Pessereron.
Polnaja.
Latupeirissa.^Q ^
Saimima. ^ -̂"T'"
Pattiruhu^" ƒ "h

*attiBen^ (^^

Suara.

182.
222.
200.
164.
224.
75.
37.

110.
66.
69.
73.
14.

164.
69.
17.

118.
6.

168.
134.
i.
1.
3.

16.
3.

170.
10.
27.
1.

26.
6.

18.
8.
4.

47.
11.
25.
24.
14.
11.
1.
2.
7.
8.
2.
5.
5.

11.
7.
3.

15.
1.
9.

18.
10.
2.

p 5.
\^9'
\%9'
*i| - \jyj #•

Nr:

60,
61.
62.
63-
64,
65.
66.
67.
68.
69-
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
L14.
L15.
L16.
L17.
L18.

Nama Ketjil

E d d i e
l u o a. a
E l i
ï e 1 1 a
M a r t h a
S o n j a
Usi Tien
Tante Me
Oom Piet
Oom Sem
Rosa
Octovina
P e d e
S a r a h
H e r m a n
M a r i e t j e
S u z a n
S t a n s
R u d y
J o s i n a
I d a
0 b e d
S a r a h
Tante Ann
C h r i s
P i e t e r
S a 1 e m i a
J • z e f
U i c o
A n d r e a s
R i e t j e
Auguatina
T i c t o r
J o h n
R o b e r t
R u u d
J o h a n
Oom Lucas
J c p i e
S e f n a t
M a r i e
J a n
S i m o n
J o h a n n i s
J o z e f
W o 1 t e r
B o b b y
E d u a r d
E z a u
H e n k i e
Oom Tjaka
A 1 b e r t
J o h a n
P e t r u s
F i 1 i p
Oom Ari
Oom Demi
Usi mien
M a r t h a

Nama Be sar

Mstiary.
Tuny luhulima.
Hukom.
Patty.
Leuvrol .
Saptenno .
Jansen.
Hiariey.
Latul.
Wenno.
Lumalessil.
Dktolseja.
Titapasanea.
Metiary.
Corneille.
Risamasu.
Papilaja.
Saptenno .
Uanduapessy.
Usoany.
Thenu.
Parera.
Thenu.
Mauwa.
Pol rta ja.
Saptenno .
Hoya.
Nanuru.
Leuwol .
Suripatty.
Kaihatu.
Dktolseja.
ma.il.
Parera.
Sahetapy.
Saptenno .
Leuwol.
Fel na ja.
Kuhuvael.
Uamany.
Parera.
Saimima.
Saimima.
Sihasale .
Hully.
Lumalessil.
Solisa.
Tuhusula.
Noya.
Pattiruhu.
Maitimu.
Jansen
Tuny.
Hiariey.
Usmany.
Tahapary.
Talaksuru.
Patty.
Wenno.

SU£

.



C( CFO )nr.:

Aan :

Betreft :

d.d . : 2 9 JAN. 1980 Info:

CFB

Nieuwe wijkraad Bovensmilde

7-12-1Q7Q, werd

het volgende vernomen:

Op maandag 3 december j.l. werd er om 19-30 uur een vergadering
gestart in het Jeugdlokaal in de Molukse wijk Bovenemilde.
Deze vergadering was uitgeschreven door de z.g. wijkraadscom-
oissie, waarvan het secretariaat gevestigd is op het adres
Jasmijnstraat 20 te Bovensmilde. De commissie bestaat uit:

Op deze vergadering deed de commissie verslag van haar ervarin-
gen, waarna vervolgens de installatie van de nieuwe wijkraad
plaatsvond.

De commissie is haar werk (het vormen van een nieuwe wi.ikraad)
begonnen op 10 oktober j.l.
Twee weken later bleken slechts twee personen "Bereid te zijn om
zich candidaat te stellen, en
Verdere pogingen leverden geen beter resultaat op.
Aangezien de tijd begon te dringen, de gestelde termijn be-
droeg 6 weken, heeft de commissie overleg gepleegd met de
zittende wijkraad.
Uit dit overleg is de volgende oplossing naar voren gekomen:
De huidige wijkraad blijft in functie en wordt uiggebreid met
k leden van de commissie plus de 2 man die zich candidaat ge-
steld hadden.

De voltallige wijkraad van Bovensmilde bestaat nu nuit de vol-
gende personen:

301A10-819172F



COMMISSIE PEMILISAN DEWAN WIJK JANG BAHARü;

Secretariaat t Jasmijnstraati20. Bovensmilde, l December 1979.
9421 SH Bovensmilde.

Pokok» Pamilihan Dewan Wijk jg baharu.

Kepada, (

Jth. Tuan2, Njonja2, Penruda dan Pemudi,
di Bovensoilde.

Berhubtmg dengan pekerdjaan2 dari Comm. Pemilihan Dewan Wijk jang baharu

sudah selesai, «*>» kami minta Tuan2, Njonja2, Pemuda(i), mau datang

dalam Rapat Dmum jang nanti diadakan di Jeugdlokaal pada hari Senin/Maandag

tanggalt ^ December 1979 mulai djami 19.50.

Dan untuk rapat adalah beberapa titik2 rapat (Agenda rapat) jaitut

1. Pembukaan:Rapat oleh ketuaiComm.Pemilihan Dewan Wijk jg Baharu*

2. VerslagiComm.Pamilihan Wijkraad dan Uitslag en

Installatie Dewan Wijk jang Baharu.

Vfomj harap bahwa Saudara2 mau datang dalam Rapat ÏÏmum ini.

Sampai disini adalah pemberitahuan kami dan kam i sampaikan

Hormat kami jang patut kepada Tuan2, Kjonja2 dan Pemuda(i)

namajComm.Pemilihan Wijkraad jg Baharu.

A.Sapulette.
L.B.Solisa.
C.Singadji.
J.Hukom.
D.Dktolseja.



datum 15 JAN. 198O

CO

b. d. _

C( CFO)nr

Aan

Betreft

d.d.=

Bijl. :

-r>
J

Info: I

CFB

Initiatief groep Bovensmilde

nr 21-11-1979 werd

het volgende vernomen:

Recentelijk is
de "InitiatiefgroepTT took wel genoemd stuur-

groep en jongerenwerkgroep) opgericht.
De groep bestaat uit de navolgende personen:

- voorzitter (werkelozen, jongeren)

3 (jongeren)

(studenten)
(stichting Molo Oekoe)
(wijkraad)
(contact leggen met jongeren in Assen).

In deze samenstelling hoopt de groep up te date geïnformeerd
te kunnen zijn over hetgeen er algemeen in de wijk Bovensmilde
(en ook Assen) leeft.
De bedoeling van de groep is om middels gesprekken met de jonge-
ren in de wijk een inventarisatie te kunnen maken van wat er
onder de jongeren leeft en waar de gedachten en wensen naar uit
gaan.
Het politieke aspect komt daarbij niet op de eerste plaats. "Je
mag wel over de RMS praten, maar de realisatie daarvan kan nog
wel lang op zich laten wachten. Misschien nog wel 30 janr.
Ook praten met/over GOHEBA moet tot de mogelijkheden behoren".
Kortom meer aandacht besteden aan de jongeren en hun gelegen-
heid geven om zich te uiten. De jongeren "willen best wel", maar
krijgen geen kans om zich binnen de wijk te ontplooien.

De initiatiefgroep realiseert zich terdege dat hun plannen
kunnen stranden op het probleem dat er "geen geld en geen ruimte"
is. Met dit wezenlijke probleem wordt men telkens opnieuw ge-
confronteerd.

-2-

501A10-B19172F



Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

Een stichtingsgebouw zou een hele stap in de goede
richting zijn, maar het stichtingsbestuur belooft veel
en doet weinig (of niets).

Vooralsnog zal de initiatiefgroep tweewekelijks met de
jongeren bijeenkomen en daarmee tevens trachten invloed
op de wijkraad uit te oefenen. De wijkraad besteedt te
weinig aandacht aan de jongeren.
Een concreet plan van de groep is om de Kepala Negara,
Ir. MANUSAMA, samen met 1 of 2 kabinetsleden uit te
nodigen voor een gesprek in Bovensmilde. Dit zal dan
binnen een half jaar moeten plaatsvinden, althans v6ór
het Pasar Malam-festijn in de maand april in Den Haag.
In de groep zou reeds gesteld zijn: "wanneer hij (MANUSAMA)
niet naar ons komt, dan gaan wij naar hem".

Tot op heden zou de wijk Bovensmilde er niets voor voelen
om in april 19̂ 0 naar "Den Haag" te gaan.

301A11



datum 3 0 J A N . 1 9 B O

CO

b. / d. '

)nr.

Aan

Betreft

f JL3 Ï d. d.:

CFB

Wi jkraadsvergadering Bovensmilde

7-12-1979 werd

Info: 2

het volgende vernomen:

Uitnodiging van de wijkraad tot het bijwonen van een vergade-
ring op donderdag 29 november om 20.00 uur in het Jeugdlokaal
te Bovensmilde.
Agenda: - krottengeld

- wijkraad
- algemeen.

Zie bijlage.

301A10-819172F



" UI3KRAAD BOUENSniLDE;

* Secretariaat; B'ovensmilde november 1979.Jasmijnstraat 5,
9421 SG Bovensmilde.

Pokok/Onderuerp; Kuntji pekerdjaan Wijkraad
jg lama.

Undangam untuk Rapat Umum.

K E P A D A
Dth. SAUDARA2, IBU-BAPA2 dan, PEF1UDA2/PEHUDI2 sekaiian,

Seperti saüda*a2 sudah balen dengar dari Comm. Pemelihan bahua sebantar Uijkraad
jang baharu akaa dibentukan, maka dengan djalan ini, kami Uijkraad sementara^minta
dengan hormat saudara2 perhatikan soa!2 jang dibau/a ini. Soal2 ini,kami Uijkraad
mau laporkan bagi saudara2 mengenai djauabnja dan diterangkan sedikit, oleh karna
kami rasa perlu sekali pekerdjaan kami dalam satu tahun dikuntji dengan sebagusnja.

A. Soal drempel; Oleh karna suara2 rajat minta kalau bisah drempel ini dibikin
baik atau dibongkarkan» maka kami sudah bauia soal ini kepada
haminte: dan meraka selekas mungkin akan bongkarkan dan. rombahkan
drempel tersebut. Untuk dapat drempel jg bagus sebentar suara2
rajat boleh didengar dengan Uijkraad jg baharu supaja dalam
contact mereka dengan haminte akan dibereskan drempel atau barang
jang diperlu,- serupa apapun.

Haminte Smilde meu tolong siapapun jg rumah atau ruangan jang
mana binatang sematjam kakkerlak ada berdiam» Tetapi berikan nama
kepada Haminte, Tn, Dekker atau saudara Sihasale of Lumalessil.

Helihat keadaan jg terlaku mengenai tulisan2 dan permintaan kami
apa jg dibuat, maka djawab HamintS' bahwa mereka tidak mau bikin
bersih oleh karna tiap2 kali ditulis lagi. Soal ini, kami LJijkraa
rasa bahwa Rajat sendiri musti berihkan bua2 fikiran jang bagua
untuk dibereskan.

Ini adalah" beberapa saa!2 jg kami Wijkraad rasa perlu dikabarkan kepada saudara2.
Djuga kami minta banjak2 terimahkasih jg mana dalam satu tahun pekerdjaan kami oknom2
Uijkraad, sudah dapat dibantu, maupun dengan perkataan kritik jg patut dan tenagga
jg mana kami tamungkin balas kepada saudara2 sekaiian. Banjak2 terimahkasi, saudara2,

a» Soal kakkerlak;

C. Soal tulisan2
di dindinZ

-i. o. .1-1
Kami achiri laporan kami ini dengan sepotong undangan jg mana kami minta dengan horma

rilit) saudara2 semua datang didalam RAPAT UMUM di RUANGAN JEUGDLOKAAL pada hari
tanggal 2Q november djam 20.OQ , agar supaja kami bersama2 ambil

dibauaj T~Fatu soai
(pentinq sekali saudara2).

B. Uijkraad. jg lama kuntji pekerdjaan.
— . C. 5oaJ \A\n2,
Teruskan hormat kami disampaikan bagi Ibu2,bapa2 pemuda2, pemudi2 behkan saudara semu

^

. Atas nama Uijkraad Bouensmilde,

Frans Sihasale,
Petot Saptenno
Fred Sihasale
Ino Lumalessil
Nelis Risamasu



datum 1 2 F E B . Ï 9 B Ü

CO

b. d.

C(CFO )nr

Aan

Betreft

d.d.: 1 2 FEB. W Info: 1

CFB

Molukse wijk-Bovensmilde

Bijl. :

np 10-1-1980 werd

het volgende vernomen:



Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

De situatie in de wijk is momenteel naar buiten toe
rustig, maar onderling klikt het niet zo goed. Dit komt
weliswaar niet duidelijk naar voren, maar e.e.a, is
nog steeds een gevolg van de ongeregeldheden vorig
jaar. Grof geschat stelt bron dat 75$ van de gejrfmeen-
schap zich tegen de ongeregeldheden opstelt.
Ca 15# neemt een neutrale houding aan en ca. 10# staat
er achter, waarbij dan wel dient te worden opgemerkt
dat het hierbij voornamelijk gaat om gezinsleden en de
naaste familieleden aangevuld met enkele sympathisanten
en notoire dwarsliggers.



ACD
• • w '

datum 1 " l t.ii i '3\i U

CO

b

w

- /
C( CFO)nr. :

Aan : CFB

Betreft : Molukse foto-expositie

.: 18 FE:.19W Info: II

Bijl.:

17-T-1Q80 Ixl van ( B.P.-ASSEN )

het volgende vernomen:

Relatie overhandigde een artikel uit het Nieuwsblad van het Noor-
den d.d. 16-1-1980, betreffende een foto-expositie in het jeugd-
lokaal van de Molukse wijk in Bovensrailde.
De tentoonstelling werd georganiseerd door Bennie THENU. c.s.
Zie bijlage.

J01A10-819172F
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BW*.- ACD

datum

CO

b.

C( CFO)nr.: d.d.: 18 FtB.1980 Info:

Aan

Betreft

Bijl.: l

: CFB

Wijkraad - Bovensmilde

Op In-l-IQRo werd H van ( R.P.-ASSEN

het volgende vernomen:

De Molukse wijkraad in Bovensmilde heeft een schrijven
(nr. 0022, dd. 10-12-1979) doen uitgaan aan het college
van B8tW van de gemeente Smilde, waarin de samenstelling
van de nieuwe wijkraad alsmede de functie-verdeling bekend
wordt gemaakt»
( zie bijlage).
Daarnaast hoopt de wijkraad op een goede samenwerking met de
plaatselijke overheid en wil zij gaarne als "gelijke gespreks-
partner" worden gezien.

HV

501A10- 819172F



UI3KRAAO SOU Bcvens-.ilde IC.IZ

Secretariaat

Pokok/Ondexuerp

Nom/nummer

Lampixan/aijlage:

• Dasmijnstraat 5,

9421 SG Bovensmilde.

; Voorstel nieuwe, Wijkraad
uit de Molukse samenleving
Eovensjnilde.

; 0022

Aan,

j

het College wan Burgemeeste:

en Uethouders. der gemeente

Smilde

te: Smilde*

Mijne hexen,

- 'voorzitter 'Berberisstraat 26(ongehuwd;
*

Zeer belejafd* doen ui j U toekomen de namen van de doo.r ons:

gehouden verkiezingen welke resulteert in een totale benoeming van on&
i

Ui j k raad. Wij menen hiexuit dat deze personen in de toekomst het werk

ueec zal oppakken m,b.t. de- reeds goed lopende? contacten met het Gemeente-

bestuur. Ter kennisname volgt hieronder de. samenstelling;

Dhr» A.Sapulete

Dhr. D.Tomatala

Dhr. C.L.Risamasu

Dhr. C.Singadji

Dhr. Fred. Sihasale

Dhr. Fr. Sihasale.

- commisaris:

- commisaris:

- commisaris

- commisaris.

vice-voorzitter Jasmijn

secretaris; T Jasmijnst

secreatris. 2 Jasmijnstfcla£^0_..J __!

»g:it j-

penn.meestex

commisaris Jasmijnsi^saV

Seringen^traat' 14

| j,
Jasmijnstraat 21 ;

Jasmijnstraat 12

Dhr. Pi.Lumalessil

Dhr. M.Thenu
Dhr. L.Solisa

Dhr. D.Uktolseja

Tegelijkertijd uixlen wij U ook o.p de hoogte brengen, dat Dhr. P.Saptennc

zich heeft teruggetrokken als actief Ulijkraadslid en benoemd is: als ere-

voorzittex. ., .

U) i j hopen dat wij in de toekomst In goede samenwerking elkaar mogen leren

kennen als gelijke gesprekspartners.
i

Hoogachtend,

Uli jkraad Bovensir.ilde,

voorzitter,

C.L ,Risar ,3EU



datum 1 H |-tb.'l d ïi U

CO

d.

Bijl. :

C( CFO)nr.: 0/L'/^V/C d.d.

Aan : CFB

Betreft : Situatie te Bovensmilde.

Info:

np 27-11-1Q7Q werd

het volgende vernomen:

had vernomen, dat de wijkraad in de Molukse woongemeenschap
te Bovensmilde bestaat uit:

Het Stichtingsbestuur bestaat uit:

en zijnDoor problemen binnen het bestuur zouden
uitgeschakeld.
De problemen liggen rond de gymzaal. was dinsdag 20 novem-
ber j.l» naar een vergadering van de wijkraad geweest, die naar
zijn mening slecht was verlopen.
Er werd over en weer ruzie gemaakt door toedoen van de Stichting,
Ca, de helft van de aanwezigen zag de Stichting niet zitten, aan-
gezien men subsidie ontvangt, waardoor de stichting in zijn han-
delingsvrijheid zou zijn beknot.
Tenslotte is afgesproken om per 1-1-1980 de kwestie met de gym-
zaal met CRM te hebben geregeld.
Indien dit niet lukt, zal men totale medewerking weigeren.

MJ

301A10-81917ZF



ACD

datum 2 l

CO

b. ,

C( CPO)nr.. O

Aan : CFB

Betreft : Stichting Molo-üku.

Info:

Bul. :

Op werd

het volgende vernomen:

De Stichting Molo-üku komt langzaam van de grond.
Onlangs is besloten, dat het gymlokaal gebruikt kan
worden door zowel Molukkers ale Nederlanders. De gemeente
heeft het lokaal weer gerepareerd en het ligt

in de bedoeling het lokaal t.z.t. binnen het stichtinga
plan te integreren.

501A10-B19172F



ACD

datum O 6 MUI 156 O

CO

d.

C(CPO )nr.: < d.d.

Aan : CFB

Betreft : Molukse wijk Bovensmilde

Info:

Bijl.: -

Op 11-1-80 werd

het volgende vernomen:

De terugkeer van de "consulaatjongens" in de wijk is zonder
problemen en vrijwel "geruisloos" verlopen. De jongens zijn in de
wijk opgenomen en de dagelijkse gang van zaken is gewoon voort-
gezet.

Verder is het rustig in de wijk.
De laatste aanhoudingen hebben geen reacties opgeleverd.

501A10-B19172F



ACD

datum 17 MIÏÏWO

co i.

b. d.

C(CFO )nr.:

Aan :

Betreft :

d.d. t 17 KR!11" 1880 Info: 13

CFB

Initiatief groep - Bovensmilde.

Bol.: _

Op- 16-1̂ .1980 werd

het volgende vernomen:

De initiatief-groep, die eind vorig jaar in Bovensmilde werd
opgericht bestaat uit de volgende personen:

Het doel van de groep is drieledig:
- de leefbaarheid in de wijk
- de cultuur
- de "perdjuangan".
Zij wil trachten een discussie hieromtrent op gang te brengen en
daartoe wil zij tevens een inventarisatie maken van de behoeftes
van de mensen in de wijk.
N«a.v. een schriftelijk verzoek van de initiaticfgroep heeft
er op 12-12-'79 een gesprek met de wijkraad plaatsgevonden,
hoewel deze in eerste instantie afwijzend op het bestaan van
de groep had gereageerd.
Tijdens en door dit gesprek is wel duidelijk geworden dat
de groep niet buiten de wijkraad om wil optreden.

Begin volgend jaar zal er een 2e gesprek plaatsvinden. De wijkraad
zal daartoe het initiatief nemen.

HV

301 A I O 919260F
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ACD/y0?y£3/.
dat™ 17 MOT 1980

CO

b. / d. — -

Bijl. :

C( CFO )nr.:

Aan : QFB

Betreft : Molukse wijk Bovensmilde.

d - d - : 1 7 «1980 Info:

np 16-1-1980 werd

het volgende vernomen:

Bijgaand een plattegrond van het type woning, zoals dit
mogelijk in een aantal van 10 a 11 stuks gebouwd zal gaan worden
op het braakliggende stuk grond gelegen aan de Magnoliastraat
tussen de Jasmijnstraat en de Schoolstraat.

Het ontwerp van deze woning is voorgesteld door het Bureau
voor architectuur en ruimtelijke ordening J.MARTINI B.V.
gevestigd te Groningen.

HV

9260F
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ACD

datum 3 l f'ifiü

CO

b. -.. d

C(CFO )nr.:

Aan : GFB

Betreft : Stichting Molo Uku,

d. d HUUR 080 Info:

Bijl. :

np 12-3-1980

het volgende vernomen:

Het bestuur van de Molukse Stichting Molo Uku te 3ovensmilde
functioneert momenteel niet meer,
De lopende werkzaamheden v/orden uitgevoerd door
Vanuit de wijk zijn stemmen opgegaan om meer jongeren in het
bestuur op te nemen. Onlangs was besloten het nieuwe bestuur
uit acht leden te vormen.
Het bestuur zal op de volgende wijze tot stand komen,
De wijkraad heeft een commissie samengesteld, die de verschil-
lende candidaten zal gaan beoordelen op geschiktheid.
Deze commissie heeft ver-
der geen binding met de wijkraad.

De taak van deze commissie is, nadat het bestuur is gekozen,
de uitoefening van controle op het beheer, de financiën en
eventuele schadegevallen. De commissie zal samen met het bestuui
verantwoordelijk zijn voor de besluiten.
Het ligt in de bedoeling nog in maart 1980 het nieuwe stichting^
bestuur aan de wijk voor te stellen»

301A10-919280F



datum

CO

b.

18APRT980

C( CFO)n r . : £> ' f (0 f <1 d.d. 5 r.
ï 7 ftPR.1980

Aan : CFB

Betreft : Molukse stichting te Bovensmilde.

Info: 1

Bul. :

0p_26-3-l98o__verd

het volgende vernomen:

Binnen de Molukse stichting Molo UKu te Bovensmilde zijn proble-
men gerezen rond de bouw van het stichtingsgebouw.
Met name zou een voorstander zijn van een stenen
pand, omdat in dat geval de werkeloze Molukkers bi$ de bouw be-
trokken kunnen worden.Andere bestuursleden,
vinden een houten stichtingsgebouw wenselijker.
Deze kwestie is dusdanig hoog opgelopen, dat de drie laatstgenoem-
de heren hun functie in het bestuur hebben neergelegd.
De werkzaamheden komen momenteel weer op de schouders van

Verschillende personen in de wijk hebben de wens uitgesproken,
dat er een nieuw bestuur gekozen moet worden, waarin met name
de jongeren een stem in het kapittel moeten hebben.
Het probleem doet zich echter voor, dat er onder de jongeren
weinig animo bestaat om zich als nieuw bestuurslid beschikbaar
te stellen.
Op 25 en 26 maart zal in de wijk huis aan huis de candidatenlijst
in de bus worden gestopt. Op vrijdag 28 maart zullen ze worden
opgehaald» De bevolking kan dan zijn voorkeur voor iemand uit-
spreken. Op zaterdag zal er een vergadering worden belegd en
zullen de stemmen worden geteld.
Het ligt in de bedoeling een bestuur te kiezen van vier permanen-
te leden en twee zgn. reserveleden, die in kunnen springen als
een van de vier andere leden verhinderd is.

301 A10-B19280F
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ACD

datum 1 2 ..'L.*il l j u O

co l 1+ cS> «9. J

b. d.

C(CFO )nr.:

Aan :

Betreft :

Bijl. :

-a-: 12 JUKM980 Info: l

CF

Vernielingen gymnastieklokaal Bovensmilde.

Van
5_t/m_llJt.80_ werd

het volgende vernomen:

Naar aanleiding van de vernielingen aangericht in het gymnastiek-
lokaal in Bovensmilde, is er een anoniem schrijven in de Molukse
wijk in Bovensmilde verspreid met de namen van Molukse jongeren,
die deze vernielingen zouden hebben aangericht.
De brief is gepost in Groningen.

Op 10.if.8o zal de wijkraad Bovensmilde een vergadering beleggen ten-
einde e.e.a. te bespreken.

Inmiddels hebben Molukse gedetineerden ook middels een brief gerea-
geerd op de vernielingen.
Hierop zouden nauwelijks reacties zijn gekomen.

MP.

301A10-819172F



ACD
i »'

H

datum 16 M E I 1980

l. f
CO

b. d.

C(CFO )nr

Aan

Betreft

Bul.:

d.d.
i

CFB

Situatie Bovensrailde.

14 PI 11 BW Info: J>

np I6.fr.80 werd

het volgende vernomen:

Gedurende de gehele vorige week is de sfeer in Bovensmilde
danig verslechterd.
E.e.a. zou zijn aanleiding vinden in de vernielingen die in
het gymnastieklokaal zijn aangericht

In verband hiermee zijn er vorige week in de wijk Bovensmilde
anonieme brieven ontvangen, waarin de namen van de daders ge-
noemd werden.

De ouders van deze jongens zijn hier bijzonder kwaad over
geworden, omdat hun kinderen "overal altijd voor aangezien
worden".
Nu behoren deze knapen inderdaad tot de categorie "moeilijke"
jongens, maar voor zover bekend zijn er geen harde bewijzen
tegen hen aan te voeren.

301 A10-819260F



ACD 3 É>H
datum 16 MEI 19? O

CO

b. d.

)nr.:
Aan : CFB

Betreft : Kalkaktie-Bovensmilde.

d. d.: 1 'V ilnfoï

Bijl.:

Op. werd

het volgende vernomen:

In de nacht van zondag (30/3) op maandag (31/3) zijn er in
het gymnastieklokaal bij de Molukse wijk leuzen gekalkt en
vernielingen aangericht.
Eén van de leuzen:"Wijkraad Ngaur" (niks).
De gemeenschap heeft fel tegen deze daad geageerd en de
"rapat kilat" (.31 maart, 20.00 uur) is bijna uit de hand ge-
lopen.
De wijkraad heeft zich duidelijk tegen de (onbekende) daders
opgesteld en wilde in z'n geheel aftreden. De gemeenschap
heeft daarop de wijkraad verzocht om aan te blijven, omdat
men een eenheid moet blijven vormen. Wanneer de wijkraad af-
treedt ontstaan er twee partijen.
Besloten werd dat de wijkraad in functie blijft en zich ver-
der buiten deze zaak houdt. De politie zal een onderzoek in-
stellen.

Noot; Volgens R.P.-Assen iwerd er voor ca. ƒ 10.000,- schade
aangericht. In totaal was er voor een waarde van
ƒ 160.000,- aan nieuw materiaal gekocht, waarvan het
laatste deel vorige week was binnengebracht.

301 A10-919260F



KORPS RIJKSPOLITIE
DISTRICT ASSEN

INLICHTiriGENF.ECHERCHE
No. 7/80. ZM.-V.

' L A G E ( N )

:n. i rtvJUWtUUIV

ACD 1 4 8 8 7 3 7

datum 2 1 APR. 1980

CO

b. / d. —
RAPPORT MELDING.

DATUM 15 april 1900

OBJECT Zuidmolukkers

PLAATS Bovensmilde

BRON

FVAT TI / \TTP ——

Hierbij moge ik u doen toekomen een foto-copie van een

circulaire zoals deze per post is verzonden aan alle

Zuidmolukkers in Bovensmilde. Ook aan de postco.iimandant der

rijkspolitie te Smilde werd dd,10.4«80 een dergelijke

circulaire per post toegezonden. Van deze circulaire werd

het onderste gedeelte kenlijk afgescheurd, zodat tot op

heden niet is kunnen worden vastgesteld hoe de ondertekening

van de circulaire was»

Door de afzender werden enkele aantekeningen geplaatst op

deze circulaire zoals J "EEN CIRCULAIRE BRIBFJ3 VAN G3T

"DE YjüRDAciiraar TAN DB vaRNiaipa SYMLQKAAL + ANDERS
MAT3RIALSN VAN OMaSVIMg« "/tr2 WBKEff LAHS RIJDEÜT OP SI MCA

1000 BRUUT K3NT. 44-A2-98."

Het bezoek van de heer Manusama dd. 12.4«80 aan
is -



KORPS RIJKSPOLITIE
DISTRICT ASSEN

INLICHT I::GENP.ECHERCHE
No.

- - blz. 2 - -

VERTROUWELÜK

vervolg rappor-bmelciing dd.15 april 19cO - -

RAPPORT MELDING.
DATUM

OBJECT

PLAATS

BRON

is- volgens de pi.politie- rustig verlopen. Omstreeks 16.00

uur ia hij weer uit B.smilde vertrokken.In de woonwijk zelf

was weinig of niets te bespeuren van het bezoek van de heer

Manusama,althans op straat. Wel viel het op dat in de

woonwijk op 12.4.80 i.v.m. de herdenking van de dood van de

heer Soumokil, veel werd gevlagd(halfstoks).

In verband met de vernielingen aan het gym.lokaal zijn er

momenteel onderling wat spanningen in de woonwijk en vooral

naar aanleiding van de reeds eerder genoemde circulaire.

Ik heb de postcommandant van Snufte voorfopig niet over te

gaan tot aanhouding van de jongens genoemd in de circulaire

omdat tot op heden het bewijs nog niet is geleverd.



1488737

•J.- . . » ,;t ï PF %_'(;•_:.

K E P A O A

RAJAT MALUKU serta PEMMPIHNJA jang terhormat,

Dengan putusan2 Rapat kiJat jang baru laluh, 1. 1. 31 maart, maka kaml

roerasa bcrtanggung djawab untuk membereskan soa! mengenai keadaan2 jg

sudah terdjadJ di Gymnastieklokaal untuk Rajat seumum.

Kami amat menjesal bahwa soal Jni harus dibereskan dengan djalan ml.

Tetapi sepertl Rajat d i da lam Rapat sudah melihat dan bersaksï bahwa djika

pada waktu Rapat ma lam itu, nama2 dar» oknom2 itu dïsebutkan, maka siahsiah

perang antara kam! d i da kam wi jk tidak bisah dimenjangkal lagï.

untuk mempertahankan keamanan dan persatuan didalam wijk.kita tidak ada lagi

hak2 untuk sembuni barang kebenaran jg harus ternjata dtdalam Hasjarakat kami

Dan dar i pada itu kami njatakan atas dasar kebenaran nama2 oknom jg buat itu

> J " ' "

r^ Q£*J

Begltulah ada maksud kami dengan setiurttan nama2 in j .Kamf kebenaran.



1488737

vertaling van de oirculaira

Aan het geachte volk van LialuW*. en zijn leiders

Door toedoen van het besluit,genomen in de spoedvergadering op 31 maart jl«,

hebben wij ons verant v/oordel ijk gevoeld betreffende de kwestie die is

ontstaan in de openbare gym.zaal. Het spijt ons dat deze kwestie op deze

wijze moet worden rechtgezet. Haar zoals het volk het gehoord heeft, die

getuige is geweest van de avondvergadering, al v/aar de namen van de

betrokken personen werden genoemd, is het nutteloos in de wijk onderling

ruzie te maken, want wij kunnen het toch niet meer ontkennen. Om de rust

en de eenheid in de wijk te bewaren, hebben wij geen recht meer om de waarheii

die aan het licht is gekomen in onze gemeenschap te verzwijgen.

Daarom maken wij om wille van de waarheid, de namen van de betrok enen, die

de vernielingen hebben gepleegd, bekend, te wetens namen:

Ons streven is erop gericht deze namen bekend te maken.

Wij verzoeken een onderzoek.



ACD /

datum

CO

b.

2 9 m 19 B O

c(CFO)nr.: ̂  / *̂ 5~ d.d. = 29 A f» R, 1980
Aan : CFB

Betreft : Molukse wijk Bovensmilde - Diversen

Info: 3

Byl. :

20-5-1980 werd

het volgende vernomen:

- De Molukse wijk Bovensailde zal niet deelnemen aan de 6e lustrum
manifestatie van 17/20 april a.s. in Den Haag.

- Op 25 april gaat er wel een afvaardiging van de wijk «et de
wijkraad nee naar de Houtruethallen.
Noot: 1. Getracht zal worden o» v86r die datum MANUSAMA uit te

nodigen voor een gesprek met de gemeenschap in de wijk.
2. Het vooretel om die dag pamfletten te verspreiden is

afgewezen en nu dus volledig van de baan.
3» Over een demonstratie op de 25e was nog niets bekend

geworden.

- Op 2 maart is er in de wijk wederom op lantarenpalen geschoten,
waarbij vermoedelijk een geluidsdempeygebruikt is.
Op 3 maart is de wijkraad hierover in spoedvergadering bijeen
geweest *

- Op 5 maart heeft de wijkraad vergaderd met de Initiatiefgroep.
•

- Zondag a.s. wordt er in de wijk veer belijdenis gedaan.

-2-

301A10-S19172F



ACD

d a t u m 2 9 M l 9 8 Q

CO

b.

C( CFO)nr.:

Aan :CFB

Betreft :Enqu8te Molukse wijk Bovenamilde

Bijl. : 1

20-3-1980 Werd

Info: k

het volgende vernomen:

Een groep studenten uit Leeuwarden zal in de wijk Bovensmilde een
onderzoek houden naar de connnnicatie-probleaien tussen ouderen en
jongeren in de wijk.
Van deze groep naken de volgende Molukkers deel uit:

J01A10-819172F

Ontrent doel, etc. wordt in bijgaand stencil nader ingegaan.



Beste mensen,

Jn overleg met de wijkraad, Stichting Molo Oekoe en een fnit lat lefgroep
jongeren zal er binnenkort in uw wijk een onderzoek gehouden worden
naar de kommuni kat ieprob lemen tussen ouderen en jongeren in uw wijk.
Het onderzoek zal gehouden worden door een groep studenten uit Leeuwar-
den, bestaande uit de volgende personen: Jopie Hully, Harm Jan Hospers,
Ekky Solisa, Jannes Kaihatu, Gerrït Mol, Johnny Taribuka, Gerda Suri-
patty sn Noes Solt sa.
De begeleiding vanuit de opleiders wordt door Anne Hoekstra verzorgd.

Wat Is het doel van dit onderzoek?

1- Samen met Inwoners van de Molukse wijk in Bovensmilde een onderzoek
doen naar aanwezige kommunI kat Ieproblemen tussen ouderen en jonge-
ren.

2- Het onderzoek en het onderzoeksresultaat willen we gebruiken om een
kommunikatloproces op gang te brongen en als mogelijke onderbouwing
van het beleid van allerhande Instanties in de wijk (wijkraad, ini-
tiatief groep, Stichting Molo Oekoe I.o.).

3- Het resultaat van de aktiviteiten Is ten dele ten behoeve van het
eigen belang van de groep: onderwijs moet de gereedschappen meegeven
om mee te werken In eigen gemeenschap of in een anderskulturige ge-
meenschap.

4- - Voor het Molukse deel van de groep: inzicht verkrijgen in de eigen
situatie.

- Voor het niet Molukse deel van de groep: inzicht verkrijgen in de
situatie van anderskulturigen.

Hoe gaan we te werk?

Via lottrekking komen we aan de respondenten (mensen aan wie de inter-
viewers de vragen stellen) die we individueel een aantal vragen voor-
leggen.
Deze vragen hebben betrekking op vraagstukken van sociale, religieuze,
politieke en kuiturele aard.

We hopen op uw volledige medewerking die een bijdrage kan leveren voor
het leefbaarder maken van de situatie in uw wijk.



ACD

datum '} ; j .

CO

2 3 M E S 1 9 8 0
C(CFo )nr. : < ; d. d
Aan :CFB

Betreft :Molukse wijk Bovensmilde (diversen)

Info: 3

Bijl. :

nr 7-5-1980 werd

het volgende vernomen:

Zondag a.s. wordt er een wijkraadsvergadering gehouden.
I.v.m. drukke werkzaamheden van de 1e secretaris, zal worden
voorgesteld dat de taak van 2e secretaris op
zich neemt.

Door CRM is een bedrag van ƒ 165.000,- toegezegd voor de bouw
van een Stichtingslokaal in Bovensmilde. Het is nog niet bekend
wanneer de bouw een aanvang zal nemen.

De wijkraad is bezig met het plannen van nieuwe activiteiten voor
de gemeenschap. Er zal een inventarisatie gemaakt worden van de
diverse wensen.

De culturele week die door "Bovensmilde" in gebouw De Kolk in
Assen van 12 t/ra 16 mei gehouden zou worden is om financiële
redenen uitgesteld. De begroting viel te hoog uit ( ƒ 30.000,-).
Tot de organisatoren behoorden 6 van de 7 Consulaat-bezetters,

Bij de onderwerpen zou de Molukse vrouw centraal hebben gestaan.

Een Molukse werkgroep uit Groningen organiseert nu een soortgelijk
iets in de Oosterpoort in Groningen.

301A10-819172F



ACD X

datum 1 2 J Ui l l 'j

CO

b. •— d.

C(CFO )nr . :

Aan :CFB

Betreft :Situatie in Assen en Bovensmilde

d.d.: 1 2 J U N I 1980 Info: 3

Bijl. :

np 16-5-1980

het volgende vernomen:

De Molukse bevolking in Bovensmilde is momenteel teleurgesteld
in de politieke ontwikkelingen. Men had gedacht, dat na de
terugkeer van de ex-gedetineerden deze jongens onmiddellijk
nieuwe initiatieven zouden ontwikkelen en de lijn zouden aange-
ven, hoe een soevereine RMS te bereiken. Na de terugkeer waren
de voormalige gijzelaars van het Indonesische Consulaat-Generaal
in Amsterdam erg gematigd in hun uitspraken over de RMS en toon-
den ze geen belangstelling voor politiek.
Het had vele mensen verbaasd te merken, hoe groot de belangstel-
ling was geweest op 25 april in Den Haag.
Ze vragen zich af wat de mensen er toe heeft bewogen te gaan
en het blijkt, dat MANUSAMA veel positiever wordt bejegend.
De situatie in Assen is volgens de heer overeenkomstig
aan die te Bovensmilde. De problemen uit het verleden beeiken
steeds meer, de mensen vergeten. Men is meer open tegenover
elkaar. Ook hier wordt op een positievere manier over MANUSAMA
gesproken dan voor 25 april. Volgens heeft dit mede
tot gevolg, dat de groep rond stroef functioneert.
Het fanatisme onder de jongens zou afnemen. Men heeft veel ver -
gaderd en veel circulaires e.d. gelezen, doch concreet resul-
taat is niet geboekt.

301A10-81917ZF



ACO

datun,

CO

20JUN11980

C(CFO )nr.: &'

Aan : CF

Betreft : Molukse jongeren Smilde

d-d.-. 19 Ml 1980 Info:

Bijl. :

Op. werd

na
het volgende vernomen:

Aan een relatie van haar vertelde de wed. (Smilde) dat de
jongeren in Smilde steeds minder belangstelling tonen voor het RMS-
politiek gebeuren en zich richten op plaatselijk sociale kwesties,
als huisvesting, contact met Nederlandse ingezetenen en vooral ook
op het gebied van sport (voetbal, badminton, etc.).

MP.

J01A10-819172F



UITTREKSEL

ACD-O. . Afz.:CF
Vo<>r: ™. Naam: Ref. „.. 80/1689

ACD-O. Dat:1 9-6-80
Uit : BB. Naam: ACD/Co 1 .̂999

Aard v. h. stuk:

Rapport betr. de contacten van de "regering Manueama ".

Hierin o. m.: Op 12-4-80 zal Manusama met zijn kabinet een bezoek brengen

aan Bovensmilde. Onvrede over het beleid van Manusatna t» o. v. de kapers bij c

laatste treinkaping heeft een verwijdering tussen de Molukkers in Smilde «

Manusama tot gevolg gehad.

De wijkraad,van wie het initiatief voor dit bezoek is uitgegaan, hoop hiernn

het misverstand dat was gerezen uit de weg te ruimen.

100 A 09 M



ACD 1IIM74
datum Q ^ / ; l :o , . _

CO

b« — d» f

C(CFO )r

Aan

Betreft

\: 5 AUG.1980
CFB

Stichting Molo-Oekoe

Info: IV

Bijl. :

nr -7-1Q8Q werd

het volgende vernomen:

De problemen m.b,t. het stichtingsgebouw dat in Bovensmilde
moet worden neergezet, behoren nog steeds niet tot het ver-
leden.
Momenteel is het zo, dat de Molukse gemeenschap zelf de grond
waarop het gebouw geplaatst zal worden voor een bedrag van
ƒ 35.000,- van de gemeente moet kopen.

Maandag j.l. heeft het stichtingsbestuur over deze zaak verga-
derd. Er zijn een aaobal voorstellen op papier gezet die in
een vergadering met de gemeenschap ter discussie zullen worden
gesteld. Daarbij zullen dan hele duidelijk afspraken gemaakt
moeten worden, omdat anders het bestuur aftreedt.

De geplande vergadering met de gemeenschap op 3 juli is uitge-
steld.

301A10.919MOF



ACD

datum G 8 U Ü 3 b O

/5 l I

b.

C«3FO )nr.: d.d..

Aan : CFB

Betreft : St. MOLO OEKOE-Bovensmilde

7 OKT. 1980

syi.:

Info: 1

1?-Q- werd H van

het volgende vernomen:

Relatie overhandigd een krantenknipsel

betrekking op de grondverkoop
m.b.t. de bouw van het Stichtingslokaal.

Naar vernomen werd zal de bouw op 15 september a.a. een
aanvang nemen.

301 AIO 919260F



Ifftff.Jttt

B en W in voorstel aan raad

Bouwgrond voor
wijkcentrum Bovensmilde
kost f 35.000,-
De stichting Moto Oekoe heeft de gemeente-
raad van Smllde gevraagd de grond, die nodig
is voor het realiseren van een wijkcentrum
voor de Zuid Molukkers in Bovensmilde
gratis beschikbaar te stellen. Het college stelt
de gemeenteraad voor vast te houden aan een
grondprijs tot een bedrag van f 35.000,-
In november vorig jaar heeft de gemeente Smilde

: zich in een brief aan het ministerie van CRM (met
een afschrift aan de Stichting Molo Oekoe) bereid
verklaard de grond in eigendom over te dragen
voor een bedrag van f 35.000,-.
Een door het ministerie van CRM ingeschakeld
extern bouwbureau is op grond van een behoeften
schema tot de conclusie gekomen dat 500 m2 grond
voldoende is voor de Stichting Molo Oekoe. Op
grond van dit advies heeft het ministerie van CRM
de maximale subsidie gesteld op 500 m1 x f 1.300.-
ts f 650.000.-.
Dit bedrag bevat alle kosten, ook de grondkosten.

De Stichting Molo Oekoe stelt in haar brief dat een

inkrimping van de begroting met f 35.000.- niet
acceptabele consequenties zal hebben voor de
bruikbaarheid en duurzaamheid van de te bouwen
accommodatie. Het .college van B en W stelt daar
tegenover dat er op de grond van de adviezen van
het Bureau Toezicht Bouwwerken en het ministerie
van CRM voor f 6SO.000.-een vol waardig centrum
kan worden verwezenlijkt. Burgemeester en
wethouders stellen dat er dan absoluut geen sprake
meer is van een inkrimping.

Volgens het college moet het verzoek van de
Stichting Molo Oekoe om de grond ..om niet" in
handen te krijgen dan uitgelegd worden als een
bijdrage in de wens om 75 m2 boven de als
voldoende geschetste 500 m- te verwezenlijken.

Het college schrijft de gemeenteraad van Smilde
zich aan te sluiten bij de adviezen van Bureau
Toezicht Bouwerken en het ministerie van CRM.
Het stelt zich op het standpunt dat. wil men wensen
realiseren, die niet direct noodzakelijk zijn. men
hiervoor .zelf de middelen moet opbrengen.

Smildeger Neiskrant van 13 augustus 1980.



1511325
datum

CO

d.

Bijl. :

CFO)nr.:

Aan : CFB

Betreft : Bt. Molo Oekoe-Bovensmilde.

d.d . : -4 SEP. 1980 Info:

nr 31-7,1980 werd

het volgende vernomen:

Vanaf volgende week zullen er besprekingen gevoerd gaan worden
door het stichtingsbestuur met een drietal aannemers over de
bouw van het stichtingslokaal.
Hopelijk zal de aanvang van de bouw dan niet zo lang meer op
zich laten wachten. De verwachting is in ieder geval nog dit
jaar.

Er zal dan ook een nieuw stichtingsbestuur gekozen gaan worden,
Het huidige bestuur zal echter -naar verluid- herkozen worden.

301 A10 919260F



ACD 1 5 1 4 4 2 7
datum 0 3 C . A Ï Ï 5 8 Ö

CO

b. d.

.d.t' ' 2 O KT. 1980C ( C F O )nr.:

Aan : CFB

Betreft : Molukse wijken Assen en Bovensmilde

Info: 1

Bijl. :

1-8-180 werd

het volgende vernomen:

Be situatie in de Molukse wijken Assen en Bovensmilde is momentee]
erg rustig en er wadt nauwelijks nog enige activiteit ontwikkeld.
Assen i
- De stichting Pattimura heeft voor Molukse kindertjes een
vakantiereisje naar Beilen georganiseerd.

- Er moet een nieuwe wijkraad gekozen worden, maar daar komt
nog steeds niets van terecht.

- De nieuwe wijkraad zal de inspraaknota "Molukkers in Assen"
in behandeling aoeten gaan nemen.

Bovensmildei
- Sfeer en stemming n5 keer beter" als in Assen (lauw en mat).
- De wijkraad geeft iedere 2 maanden een-verslag van haar doen
en laten aan de gemeenschap, m.n. de jongeren.

- Contacten met plaatselijke overheid zijn goed. Wel zou men
graag zien dat de Burgemeester ook eens een keer naar de
wijk kwam voor een bespreking. (Deze vinden nu altijd op het
Gemeentehuis plaats).

- Niet iedereen in de wijk is gelukkig met deze goede contac-
ten. Met name * en

zijn van mening* dat daarmee de Molukse identiteit
wordt aangetast.

- Reacties op oriëntatiereis.
en worden niet meer geloofd

sinds bekend is geworden dat zij aanwezig waren bij de doop
van één van de korvetten bestemd voor Indonesië.

A.s. zaterdag (16/8) organiseert Volamas (Volleybal Anak Haluku
Assen) een nationaal volleybaltournooi met na afloop feestavond.

301 A I O 919260F



Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

Dlez«lfd« avond heeft de St. Asser Bendes Vous een
pop-featijn georganiseerd in de Triantha-Hal.
Hier zullen Nederlandse, Surinaamse en Molukse musici
optreden*

301A11



£ ACD

datum

CO

b.

1517215
•'. ' i '•:•'-. !. ' IJ '.

d. -

Bijl.:

C(CFO )nr.:

Aan :

Betreft : Molukkers Smilde.

d-d-! 28 OKT. Info: I

Op 10-9-1980 werd

het volgende vernomen:

Over het stem»ingebeeld van de Molukkers in Smilde (en ook Assen)
valt eigenlijk niet neer te zeggen dan dat het er volkomen matig
is en ateed» meer tot uiting komt dat aansluiting wordt gezocht
met de Nederlandse gemeenschap. In feite ia het assimilatieproces
hier in gang. Inhaerent aan dit proces is het verlaten/wegvallen
van het B.M.S.-streven.
Nu al, wordt over de R.M.S. eigenlijk niet meer gesproken.
De belangstelling gaat dan ook uit naar persoonlijke zaken op
sociaal terrein, naar sport en andere vormen van ontspanning.
Bij dit laatste is de voorliefde voor de zangvereniging en de
fotoclub wijd verbreidt.
Deze ontwikkeling geeft dan ook de garantie dat terreuracties
niet meer te verwachten zijn.
Hierbij speelt nog de wetenschap dat de Ned. regering inderdaad,
kost wat het kost, dergelijke acties zal breken en dit (goals '
gebleken) ook ten koste gaat v. Molukse levens. Behalve de angat
om dit risico te lopen vindt men het ook zinloos omdat gebleken
is dat er tot op heden niém mee is bereikt.

In Smilde is de stichting Mftlft-ïïku eindelijk van de grond en zal
op 15-9-1980 officieel worden gevestigd. De stichting zal leorals-
nog geleid worden door_het voorlopige bestuur, bestaande uit:

Vrij regelmatig wordt door een aantal jongeren uit Smilde een
bezoek gebracht aan de Molukkers die gevangen zitten.
Deze bezoeken hebben geen politiek doel.

-2-

301 A10.019246F



Vervolgblad nr. bij C-rapport n r.

Iet gaat er aleohta e» de gevangenen een «lijk Taa Mede-
leren te geven en kun kierbij te laten verken dat de
Mol. omgeving waar zij vandaan kenen ken niet nebben ver-
mteten.
Bij de bezoeken werdt net de gevangenen geapreken over
familie, kennissen, etc. en wordt voor kan ook wat mee-
genomen z.a, versnaperingen, lectuur.
Iet ia niet 20 dat een organiaatie of dergelijke deze be-
zoeken regelt. Wel ia te «tellen dat zij worden gecoördi-
neerd; en wel door

Miet alleen uit Smilde, maar ook uit andere plaat «en
werden door jongeren bezoeken gebracht aan de gevangenen.
Begin augustus hebben enkele jongeren uit Hatert een be-
zoek gebracht aan de Mol. ger. in Zsseihetm en in

Groepabezoeken ala hierboven bedoeld moeten ateeda 3 naan-
den tevoren worden aangevraagd.
Familieleden moeten een bezoek 1 week tevoren aanvragen.
Uit de gesprekken die tijdena de bezoeken net de gevangenen
worden gemaakt ia op te maken dat zij beruaten in hun lot
en proberen er het beate van te maken. Dit, door intenaief
deel te nemen aan aport en andere recreatie.
Tan enige vorm van weerbaratigheid, wraakgevoelens, drang
naar verzet ia tot op heden niet a te merken.

Met betrekking tot de zgn. orientatiereia
en de uitlatingen hierover van ,

en , viel te eonatateren dat
in feite slecht. MAftTOAMA en een enkele medeatander felle
reaetiea hebben doen horen.
Vanuit de veraeheidene Molukse gemeenachappen ( en wel
landelijk) ia aan de orientatiereia en de gewraakte uitla-
tingen vrijwel geen aandacht besteedt, zelfa niet door de
verschillende wijkraden.
Dit is toe te schrijven aan het volgendei

-3-
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Vervolgblad nr. J bij C-rapport nr.

De Nol. gemeenschap heeft geen belangstelling «eer
reor de l.M.S. en het zal haar een zorg zijn of de
R.M.S.-gedachte geschaadt wordt door uitlatingen
als boren Bedoeld.

len ander pnnt is, dat de gemeenschap al lang niet
meer haar mening en reacties bepaald aan de hand ran
uitlatingen ran HASÏÏflAMA, Tandaar dat zijn kritiek
op de uitlatingen ran c.s. geen klankbord
had.
Hier komt nog bij, dat rooral en

en ,doer de Mol* gemeen-
schap gekend zijn alŝ Terrente en eerlijke I.M.l.-ers
en men zich onwillekeurig afvraagt of zij inderdaad
de waarheid Tertelden.
Hiermede werd het zaad \van de twijfel gezaaid ten
nadele ran HAMUSAKA e.si

3Q1A11



ACD 1517727
datum 03NOV1980

CO

b. d.

Bijl. :

C( CFO)nr. : Ö<*\WQti d.d. :

Aan : CFB

Betreft : Molukse wijk Bovensmilde-Diversen

1980
Info:

Op 23-9-1980 werd

het volgende vernomen:

De sfeer en stemming in de Molukse wijk Bovensmilde is goed te
noemen.

Op donderdag 11 september zijn 58 Molukkers zeer enthousiast
bezig geweest met klewangs, kapmessen, etc. om een begin te
maken met de ontbossing van het stuk grond waar het Stichtings-
lokaal gebouwd gaat worden. Op 22 september is de aannemer
daarmee begonnen.

De gemeenschap heeft eveneens zeer positief gereageerd op het
weer in gebruik nemen van het gymnastieklokaal. "Het draait
fantastisch".

De Consulaat-jongesn gedragen zich nog steeds voorbeeldig.
Niets dan lof aan hun adres.

Naar het zich laat aanzien, begin&de belangstelling van de ge-
meenschap voor de RMS-politiek terug te lopen.
Bij vergaderingen over bijvoorbeeld de KNIL-pensioenen of de
krotontruimingspremie is het aantal aanwezigen groot, maar het
animo voor vergaderingen over de RMS, de BP of het congres is
bijna nihil. Geschat, is momenteel ca. 55$ nog pro-P|B, maar de
anti-stet*| wordt steeds luider.
De grote vraag is, en die wordt steeds vader gesteld, "Is de
RMS nog wel een haalbare kaart?"1.

301 A I O 019246F



HACD
1 5 2 4 4 8 0

CO

b.

C( GFO )nr. :

Aan :

Betreft :

d.d. :

Molukse gemeenschap Smilde.

DEC. 1980 Info: II

Bijl.:

Op 39.10.80 werd

het volgende vernomen:

T.a.v. de benoeming van TÏÏTIHATÏÏNEVA staat de gemeenschap Smilde
afwijzend.
Dit, omdat de benoeming eenzijdig door MANÏÏSAMA werd genomen en
hierbij werd voorbij gegaan aan democratische inspraak van het volk.
Overigens is e.e.a. niet een zaak waarover de gemeenschap zich druk
maakt omdat men zich toch al afstandelijk heeft opgesteld t.o.v.
de Regering MANÏÏSAMA en ook de BP.
In Smilde is het nog steeds zo, dat men werkt naar een normalisatie
bij het contact Molukkers - Nederlandse samenleving en ten koste
van alles elke vorm van spanning wil voorkomen.
In deze doet de Stichting goed werk bij het activeren van sport,
spel en beoefenen van hobbies waarbij er naar gestreefd wordt hier-
bij ook aanrakingspunten te hebben met de Nederlandse samenleving.
Bij de vrijelijke besteding van de Molukse jongeren te Smilde staat
fotografie hoog in het vaandel geschreven en de prestaties op dit
gebied zijn dan ook opvallend goed.

MP.

301A10-019J46F



1 j DEC.

ACD J525455
datum

CO

b. d.

d. d.:C( CFO )nr.: O'

Aan :

Betreft : Molukse gemeenschap Assen en Smilde,

Info:

Bijl. :

np 19-11-.1O,8O werd

het volgende vernomen:

In een t«T.-uitzending over de minderheden in Nederland en de
gevoelens van het Hed. volk t.o.v, hen verklaarde de hr. MOLLEMAN
dat 52% van de Nederlanders afwijzend staan tegenover de Molukse
gemeenschap.
In de Mol. gemeenschap Smilde/Assen is dit druk besproken omdat
men geschrokken is van dit hoge percentage dat de Molukkers niet
accepteert.
Men heeft altijd gemeend dat (op een kleine uiteondering ni) de
Molukker door de Nederlander wel geaccepteerd werd.

301 A10-019246F



ACD 1526025
datum 18 DEC. 198O

CO

b. d.

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : Molukse wijk Bovensnilde

d. d. : 1 8 DEC. 1980

29-10-180 werd van

Info: 2

het volgende vernomen:

Tijdens de Raadsvergadering van de Gemeenste Smilde op 11
september j.l. .10 - een tweetal onderwerpen m.b*t. de Molukse
wijk in Bovensmilde behandeld. Het betreft:
a. Isolatie van woningen}
b. Qarantieverklaring geldlening t.b.v. de bouw van het wijk-

centrum door de St. Molo Oekoe.

301 A10-019246F



ö^\D

1526031
180EC.198C

CO

d.

C ( C F O ) n r . : ^/:>Y'y d.d..

Aan : CFB

Betreft : Vergaderingen in Bovensmilde.

Info:

Bul. :

n werd

het volgende vernomen:

Zowel de wijkraad Bovensmilde als een groep Molukse jongelui zullen
tegelijkertijd op 3 of ̂  november 1980 's avonds in het jeugdlokaal
te Bovensmilde een vergadering houden. (Opm.: Dit zijn twee aparte
vergaderingen).
De groep jongelui bestaat o.m. uit de volgende personen:

MP.

301 A10-01924W



datum

CO

1526536
24DEC.198G

d.

C( CFO )nr.

Aan

Betreft

Bijl. :

d.d. :
i l

CFB

Bovensmilde diversen.

23 DEC. 1980
Info: I

Op 29.1Q.8Q werd

het volgende vernomen:

Na de preek tijdens de kerkdienst van Ds. METIAHY in Bovenamilde
op de 2*fe, heeft de dominee melding gemaakt van het a.s. Interna-
tionaal Tribunaal.
Zonder verder in details te treden had MITIART verteld dat hier kei-
hard aan gewerkt moest worden en dat het veel geld zou gaan kosten.
Van Nederlandse zijde was er reeds hulp toegezegd. Hen moest niet
denken dat de Badan "niets doet".

Wijkraad - geen bijzonderheden.

Stichtingslokaal. Het begin van de bouw is er. Volgens de planning
kan het gebouw medio maart opgeleverd worden.

In Bovenamilde is een nieuwe band onder de naam "Centraal Park" opge-

- 2 -
301 A10 019246F



Vervolgblad nr. - 2 - bij C-rapport nr.

richt, bestaande uit:

MP.

301A11



a.tu.

CO

b .

1529952
02FB.1981

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : Bovensmilde Diversen

d.d. 2 FEö. J98J Info: 1

Bijl.:

"P 16-12-1980 werd

het volgende vernomen:

Het is in Bovensmilde erg rustig. Iedereen bereidt zich voor
op de komende feestdagen. Alleen op het gebiegVan de sport
spelen zich nog activiteiten af.

Wat de wijkraad betreft werd opgemerkt, dat de verkiezingen
daarvoor pas volgend jaar zullen plaatsvinden. Dit is wel nodig
aangezien, na het al eerder uit de wijkraad stappen van

, nu ook te kennen heeft gegeven zijn ac-
tiviteiten per 1.1-81 te staken. Dit had hij overigens al bij
het aanvaarden van zijn plaats in die raad medegedeeld. Tevens
heeft in een brief aan de wijkraad te kennen
gegeven met het wijkraadswerk te willen stoppen.

Verder mag het wijkraadtsgebeuren in Assen zich in een ruime be-
langstelling van Bovensmilde verheugen.

Door het uitkeren van de "KNIL-gelden" is er een vergrote
"vakantietrek" naar Indonesië ontstaan.

301A10-919J60F



t ACD

datum

CO

b. ^*

1530595
0 9 F E 6 . 1 9 8 1

.—•• d. — —

Bijl. :

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : GOHEBA-leden

d.d.: 9 FEB. t981 Info: 1

Op 2^-12-1980 werd

het volgende vernomen:

De benoeming van TÜTDHATUNEWA tot vice-president EMS heeft
in de Mol. gemeenschap Smilde geen reacties teweeg gebracht.
T.a.v. zijn persoon en zijn te verwachten politieke activi-
teiten heeft men een afwachtende houding aangenomen en werd
hij niet bij voorbaat afgewezen.

De jongen» in Smilde hebben zich gedi&tancieerd van de BP en
al haar activiteiten. Omgekeerd worden de jongeren niet meer
betrokken in BP-activiteiten.
Gesteld kan worden; dat de gemeenschap Smilde voor de BP ver-
loren is gegaan.

301A10-919260F



1S35289
datum 2 4 F L B . 1 9 3 1

CO

b. d*

Bijl. :

C(GFO)nr.: (P' ƒ C^jf- d.d.: « 1} f£B. 1981

Aan : CF

Betreft : Molukse gemeenschap Smilde en Assen.

Op lfr.1.1981 werd

Info: I

na
het volgende vernomen:

In Smilde en Assen is het nog steeds zo, dat geen belangstelling
bestaat voor aangelegenheden ra.b.t. de RMS-politiek.
Over het algemeen bestaat alleen belangstelling voor sociale kwes-
ties, sport en spel en wordt er veel gesproken over het drugspro-
bleem onder de jongeren.
Ook van politieke activiteiten uitgaande van Goheba is niets te
merken.

MP,

301A10 919260F



ACD 1535714
datum 2 7 F L B . 1 9 8 1
CO

b. d.

C(CFO )nr.:

Aan :CFB

Betreft :Bovensmilde

d - d - : 27 FB. 1981

Diversen

Bijl. :

Op 22-1-1981 werd

Info:

het volgende vernomen:

Op 21-1-81 is er door de wijkraad vergaderd met de woningzoeken-
den in de wijk.
Dit hield verband met de geplande bouw van 11 woningen aan de
Jasmijnstraat*

301 AIO 019246F



C(CFO )nr.:

Aan :CFB

Betreft :Vijkraad Bovensmilde

d.d 27

1535786
datum n '7 n, o 1 U P 1

CO

b. d.

Info:1

Bijl.:

werd

het volgende vernomen:

Er zullen geen verkiezingen voor een nieuwe wijkraad worden ge-
houden. De huidige bezetting (6 man) blijft in functie. Wel is
er een andere taakverdeling gemaakt

301 A10-019246F



1536632
datum

CO

d. —

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : Bovensmilde-diversen

d.d. Info:

werd

het volgende vernomen:

De band Odilia zal op 25-̂ -81 optreden in Esserheem, waar dan eet
feest zal worden georganiseerd voor de gedetineerden

De wijkraad heeft n.a.v. het overlijden van mevr. MAHÜSAMA een
brief doen uitgaan en een busreis georgfflLseerd
op 28-1-Sl naar Capelle om deel te nemen aan de troostdienst die
daar 's avonds werd gehouden. Verder is het daaromtrent rustig
gebleven.

-2-

301 A10-019246F



Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

Daarnaast heeft de wijkraad een verslag rondgestuurd
over de vergadering van 8-1-81 en over het

beschikbaar zijn van wijkraadszetels. Over verkiezingen
wordt echter nog niet gesproken.

Over de huurkwestie wordt veel gesproken. Er zou een
proces gewonnen zijn. Overigens zouden slechts enkele
mensen weigeren de huur te betalen.

301A11



1536633
datum Ü 'j [;iUÏ-C1

CO

b. d.

C(CFO )nr.: ' - t

Aan :CFB

Betreft :Huuraffaire

d.d.

Bijl.: 1

Info: 1

OP werd

het volgende vernomen:

Volgens uit Bovensrailde zou de helft van de inwoners
van de wijk in Bovensmilde geen huur betalen. In Assen zouden 60
gezinnen hetzelfde doen, dit n. a. v* de actie van
uit Vaassen.

301 A10-C19245F



1536634
datum

CO

b.

C( CFOnr.:

Aan : CFB

Betreft : Bovensmilde-diversen

d.d. :
f 9 NAM 1981

Info: 2

Bul. :

werd

het volgende vernomen:

De planning van de bouw van het Stichtingsgebouw is door weers-
invloeden achterhaald. Lag het in de bedoeling het pand in maart
1981 op te leveren, nu is er sprake van een opleveringsdatum
in juni, misschien zelfs wel september.

Naar aanleiding van het oerlijden van mevr. MANUSAMA,
is het in de wijk erg rustig ge-

weest. Van reacties was geen sprake.

301 A10-019246F



ACD
datum

CO

1539309

C(CFO )nr.

Aan

Betreft

/ $ i ' C d. d.

: CFB

: Bovensmilde-diversen

3 1 !WSï 1981
Info: 3

Bijl. :

nP 25-2-T981 werd

het volgende vernomen:

Een nieuw ingesteld procinciaal orgaan met de naam "Inspraak
Bangsa Maluku di Drenthe", gaat de functie vervullen als schakel
tussen het Inspraakorgaan en de Molukkers in Drente.
Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door:

Er wordt wel veel gediscussieerd over het Stichtingslokaal en
de rol die dit in het toale wijkgebeuren moet gaan vervullen.
Het stichtingsbestuur wil dat het lokaal een andere functie
krijgt dan de stichtingslokalen voorheen hadden.
Vroeger redeneerde men stichtingskantine. Dat moet nu anders
worden.

301 A10-019248F



ACD 1543179
datum 0 8 A P R . 1 9 8 1
CO

b.

Bijl. :

C( CFO)nr .: &

Aan :CFB

Betreft :Bovensmilde-diversen

d.d.
- 7 APR. 1981

Info:1

Op.

het volgende vernomen:

In de wijk zullen 11 nieuwe woningen gebouwd worden in de buurt
van het nu gebouwd wordende stichtingsonderkomen.

Op zondag 1-3-81 is er na de kerkdienst een vergadering ge-
houden i.v.m. de komende overdracht van het kerkgebouw door
CRH aan de wijk. De hieruit voortvloeiende financiële gevol-
gen werden ook besproken.

De bevolking is uitermate rustig. Waarschijnlijk wacht men
mede op wat ir. MANÜSAMA op 25 april te zeggen heeft.

301 A10-019246F



ACD 1545540
datum 2 9 A h t 1 9 8 1

CO

d.

C( CFO)nr.: 01 j\~bO2.

Aan :CFB

Betreft :Bovens«ilde-diversen

d.d . : 2 9 Atu. 1381 Info: 1

Bijl. :

Op werd

het volgende vernomen:

Over de 25 april viering is in de wijk nog niets bekend.

Voor de nieuw te bouwen huizen in de wijk wordt al grond-
werk verricht.

301A10-019246F



ACD 1545546
datum 2 9 A P K . 1 J 8 1

CO

b. ~~

C( CFO)nr.: |

Aan : CFB

Betreft : Bovensmilde-diversen

d.d.
2 9 Ahl. J98I

Info: £

Bijl. :

Op werd

het volgende vernomen:

Over 25 april wordt in de wijk niet gesproken. Wel is de
terolking op de hoogte van het feit dat op of rond die datum
het boek van Abe SAHETAPY uitkomt.

Als het weer zo blijft aal de stichting waarschijnlijk al in
juni 1981 opengaan. De bouw vordert voorspoedig.

l A10-019246F



fc

6

AC° 1547622
datum y M ^ : i l . , ^,. ,

CO

b. d. — -

Bijl.:

C(CFO ) n r . ï Ó / l | l H U l d . d . : 1 9 M E I 1981

Aan : CFB

Betreft : Bovensmilde diversen

Info:

Op

het volgende vernomen:

Over de 25 aprll-viering is geen vergadering gehouden.
Wel werd een door de wijkraad opgestelde circulaire uitgedeeld.
Hierbij zaten afschriften van brieven van het hoofdbestuur van de
B.P. Het geheel handelde over het congres op 23 en 2k en de her-
denking op 25 april.
Eventuele belangstellenden voor de 25e konden zich opgeven.

Naar het congres over de West-Melanesische Triple Alliantie op de
2Je en 24e gaan

In de wijk wordt hierover nauwelijks gesproken. Hen reageert nauwe
lijks.

301 A10-019246F



ACD /Sff.

datum 95 jjjfJ

co 5V"7

C(CFO )nr,

Aan

Betreft

d.d.

CFB.

Bovensmilde diversen

Bijl.:

nr 12-5-81 werd

Info: 1

het volgende vernomen:

Vanuit Bovensmilde zijn 2 bussen met bezoekers op 25 april
naar de Houtrusthallen geweest (Assen 3; totaal £ 3.500
mensen in Houtrust)
Enkele jongeren zijn op eigen gelegenheid gegaan.
Er wordt in de wijk niet of nauwelijks gesproken over de
Westmelanesische triple alliantie.

De bouw van het stichtingsgebouw vordert aardig (dakwerk)
Ook de nieuwe huizen in de wijk krijgen vorm.

X1A10-019246F



»CD 1551037
datum 2 4 JUM 198

CO

b. d.

)nr. :

Aan :

Betreft :

d.d.: 23 JUNI 1081 *"*<>•• I"
CFB

St. Molo-Oekoe

Bijl.:

nr 4-6-1981 werd

het volgende vernomen:

De bouw van het stichtingslokaal vordert gestaag en vol-
gens verwachting zal het gebouw over enkele maanden offi-
cieel geopend kunnen worden. Dit zal dan gebeuren met
een z.g. Open-huis-dag*
Overigens heeft de bouw de afgelopen weken wat vertraging
ondergaan doordat enkele jongeren uit de wijk

kleine vernielingen hebben aangericht en een
brandje gesticht. Pure badadigheid, aldus bron, die ver-
wacht dat dit niet meer voor zal komen nu de ouders van
deze jongelui hierover ingelicht zijn.

301 AIO 119130F



ft

ft

1551040
datum 2UUM1981

CO

b. d.

C( CFO)nr.:

Aan :

Betreft :

Bijl. :

01
CFB

Bovensmilde - diversen.

d.d.: 23 JUH11981 Info:

nr werd

het volgende vernomen:

Op 21 mei j.l. omstreeks 18.30/uur werd waargenomen
dat de jongens , en in de wijk met groene
militaire plunjezakken liepen te slepen. Zij gingen de woning
van binnen*

In de wijk wordt er over gesproken, dat middels het Inspraak-
orgaan een Landelijk voorlichtingsbureau voor Holukkers zal wor-
den opgericht.

De wijkraad heeft een uitnodiging ontvangen voor de receptie
t.g,v. de opening van het nieuwe R.P.-bureau in Smilde.
Op een pleno-vergadering werd hier zeer uitgebreid over gedis-
cussieerd , maar de meningen bleven verdeeld*

(Op 11 juni hebben we de politie weer nodig en een normale rela-
tie levert alleen maar profijt op).

De geplande vergadering met de B.P.P. op 16 juni gaat niet door*
Bovensmilde is daar nog niet rijp voor.

301A10-119130F



datum 2 4 JUNI 1981

CO

l

C(CFO )nr.: t/t HQrn d.d. : ^T^f

= <Jn 2* JUNI 1981

Betreft : Bovensmilde diversen

Info: j

Bjjl.:

nr 5-6-1981 werd

het volgende vernomen:

Als alles goed gaat is de ruwbouw van de nieuwe stichting eind
deze maand klaar.Daarna wordt aan de afwerking aandacht besteed
Waarschijnlijk eind juli zal dan met de inrichting worden
begonnen*

12-6-1981
17-6-1981
16.

301 AIO 119130F



1562887
datum

CO

b.

A!^ 1 Q Q
u J 1 ^ ,

C( CFO )nr. :

Aan :

Betreft :

CFB

d. d.: 2*1 AUG. 1981 I:EI

St. Molo Oekoe Bovensrailde.

Bjjl. :

het volgende vernomen:

Het grotere bouwwerk aan het stichtingslokaal is zover klaar.
Rest nu nog het afbouwen van het interieur, waarvan een deel
middels zelfwerkzaamheid door de Molukse gemeenschap zelf zal
worden verricht.
Voor de inventaris werd een begroting van ƒ ?8.295i- opgesteld.
Deze begroting omvat de posten stoffering, meubilair, apparatuur
en diversen.

301 A10 -119130F



ACD 1562940
datum

CO

b.

25 A 'J31931

C( CFO )nr.:

Aan :

Betreft

Bijl. :

d-d- :2<* AUG. 1981
CFB

Bovensmilde-diversen.

Info: IV

nr werd

het volgende vernomen:

In de wijk bestaan de nodige bezwaren tegen de laatste huurver-
hoging. Deze bezwaren zijn voornamelijk gebaseerd op "achter-
stallig onderhoud".
Er is afgesproken dat de wijkraad e.e.a. zal coördineren en de
bezwaarschriften (N.B. 80 stuks) gezamenlijk zal invullen en
inleveren.

-2-

301 A10-119130F



Vervolgblad nr. bij C-rapport nr.

De gemeenschap in de wijk heeft "niet enthousiast" gereageerd
op de plannen van de journalist van K.R.O.-T.V.
om een programma te maken over de Molukse gijzelingen.

, en hebben
op 19 juni namens de wijkraad, de receptie bezocht die gegeven
werd t.g.v. de opening van het nieuwe R.P.-bureau in Smilde.
De burgemeester van Smilde had dit bezoek op hoge prijs gesteld
en zijn waardering uitgesproken over de goede onderlinge ver-
standhouding tussen de wijkraad en de plaatselijke overheid.

301 A 11 -830883* -128



1565796
datum

CO

C ( C F O ) n r . : Ol'/^t Zj d.d.:

Aan :

Betreft : Molukse gemeenschap Smilde*

2 1 SEP. 1331 Info: I

Bijl. :

nr 2-9-1981

het volgende vernomen:

In Smilde is het heel rustig en over het algemeen kan gesteld
worden dat men niet geïnteresseerd is in het Molukse
gebeuren. Hetgeen hierover doorgespeeld wordt slechts als
"kennisgeving" ervaren.
Men is druk bezig het stichtingsgebouw in orde te brengen (ver-
ven, betimmeren etc.) omdat men zich heeft voorgenomen, begin
oktober de officiële opening te doen plaatsvinden.

301 A10-119130F



ACD

datum

CO

1566494

C( CFO )nr. :

Aan :

Betreft :

d .d . : SEP- 1S8I Info: I

CFB

Molukse wijk-Bovensmilde.

Bijl. :

nr 2-9-.1Q81 werd

het volgende vernomen:

In de wijk is het rustig. Het congres heeft slechts een enkele
zeer lauwe reactie opgeleverd en dan nog voornamelijk t.a.v. het
punt "wat MANUSAMA doet is geheim". Met andere woorden: nu weten
nog niets.
Eigenlijk. ia een ieder maar zo'n beetje voor zich-
zelf bezig. Wel is men gezamenlijk en enthousiast gestart met het
project zelfwerkzaamheid in het stichtingsgebouw. Dit project
wordt gecoördineerd door het stichtingsbestuur,

en mede uitgevoerd door , die zich daarbij
zeer actief opstelt.

301 A10-11S130F



1571371
datum H O K I 1981

CO

b. / d.

C(CFO )nr.:

Aan : C.F.B.

Betreft : St. Molo-Oekoe-Bovensmilde.

: 13 OKT. 1981 Info: 2

Bijl. :

Op. 3-9-1981

het volgende vernomen:

In het kader van de zelfwerkzaamheid wordt er momenteel
ha .rd gewerkt aan het interieur van het stichtingsgebouw.
De^werzaamheden worden gecoördineerd door het bestuur.

Behoudens enkele problemen, ondermeer ontstaan door een
eigenmachtig optreden van t.o.v. de inven*ris-
commiesie, vordert men gestaag.

Het bestuur heeft reeds een vacaturemelding voor een Opbouw-
werker bij de stichting dien uitgaan (zie bijlage)
Er zijn hier reeds diverse reacties op geweest*

Het huidige bestuur is verder van plan om, na het afronden
van het geheel, verkiezningen uit te schrijven voor een
nieuw stichtingsbestuur.

3O1 A10-119130F



1571371
S T I C H T I N G MOLO-OEKOE

B O V E N S M I L D E

De stichting Molo-Oekoe is een instelling voor opbouwwerk
en sociaal-cultureel werk ten behoeve van de Molukse gemeen-
schap in de gemeente Smilde»

Op korte termijn wordt gevraagd een

OPBOUWWERKER ( M/V )

Deze medewerkP.st)er zal in de nieuw ingevoerde functie voor-
namelijk belast worden met de navolgende werkzaamheden J

-beleidsvoorbereiding en «aitvoering t.a,v.het geheel van
aktiviteiten van de Stichting?
-het begeleiden van en het coördineren van de vrijwilligers
en stagiairs;

-uitvoerende werkzaamheden op het gebied van het sociaal-
cultureel werk en het opbouwwerfcl
-het stimuleren van aktiviteiièmen het ontwikkelen van nieuwe
contacten.

Wij denken aan iemand die:
een bij voorkeur afgerondeÊHBO-opleiding heeft genoten
aantoonbare kennis heeft van de Molukse cultuur;
de Maleise taal beheerst;
ongeveer 25 jaar oud is;
bereid is om ook in de avonduren te werken
in Bovensmilde wil gaan wonen.

D e voorkeur g a a t u i t n a a r kandidaten van Molukse afkomst»

Indiensttreding geschiedt voorhands voor de duur van maximaal 3 jaar.

Salaris volgens salarisregeling soc-cialtureel werk

Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer C.Risamasi
voorzitter van de Stichting, te bereiken overdag, o5920-28000 tst 315.

Uitsluitend schriftelijke sollieitaties worden in behandeling genomen.
Sluitingdatum is 4 september 1981.

Correspondentieadres : Esdoornlaan 40, 9421 RK Bovensmilde,



ACD 1579705
15 DEC 1981

CO

b. d.

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : st. Molo Oeko-Bovensmilde

d.d.: 15 DEC. 1981 info: 2

Bijl. :

nr P7-1Q-1981 werd

het volgende vernomen:

Bijgaand het programma van de opening van het wijkcentrum Molc
Oekoe op 25 september j.l.

De officiële opening is gepland op 6 november a.s.

Het wijkcentrum is door de gemeenschap met groot enthousiasme
ontvangen en men is nu drukdoende om allerlei (sportieve)
activiteiten op te zetten. In dat kader werd een boekje sa-
mengesteld, waarin e.e.a. nader wordt omschreven

301 A 10-119130F



157976G
19.55 u. BLAASMUZIEK (La|gu Kebangsaan)

OVERHANDIGING van de SLEUTEL met een KORTE TOESPRAAK.

Begeleid door de BLAASMUZIEK gaat iedereen het gebouw binnen.

UITDELEN van PROGRAMMA'S.

Eén van de KERKRAAD gaat voor in het gebed.

Gelegenheid om een KORTE TOESPRAAK (+, 3 min.) te houden :

- WIJKRAAD. ,wï,

- P.I.K.I.M»

- eventueel andere ORGANISATIES.

SLOTWOORD door het STICHTINGSBESTUUR en de BLAASMUZIEK ter

afsluiting.

21.00 - 22.00 u. PAUZE : BAR geopend.

Gelegenheid voor het drinken van koffie of thee en hapjes en

:"~ BEZICHTIGING van het gebouw.

Q21.45 u. _ MUZIEK-INTERMEZZO : Wattimena. *
r (tijdens pauzrè)

22.00 - 22.15 n. ZANG en DANS (Kinderen)

22.15-- 22.30 u. MUZIEK-INTERMEZZO :
• T v' - ; .

BAR geopend : Gelegenheid om te drinken.
•.i

22.30 - 22.45 u. KRAESENDANS.

22.45 - 23.45 u. PAUZE ; BAR geopend.

Gelegenheid tot ETEN en DRINKEN.

MUZIEK d. m. v. Cassette.

kt ^^ \ A-» ƒ71 /5f Afl

2^.00 - 241.15 u. MUZIEK-INTERMEZZO : Zostera.

1 - 1« u.

1.45-
. MUZIEK : Odlllla en Wattimona.

r. MUZIEK :

- 6.00 u. MUZIEK :



ACD 1574678
datum

CO

b. d.

C(CFO )nr.: O

Aan : CFB

Betreft : St. Molo Oekoe

Bul.:

Op. 29-09-1981 werd

Info: 2

het volgende vernomen:

Op vrijdag 25 sept. j.l. werd de opening van het nieuwe stichting*
gebouw met een feestavond gevierd.
De diverse programma's werden gepresenteerd door (wi;
raad) daarbij geassisteerd door

(stichting).
Het feest, dat de gehele nacht doorging, werd ondermeer opgeluis-
terd door het optreden van een aantal bands, t.w.

Odilia:

Zostera:

B.Z.N.:

Watti:

— 2 —

301 A10-119130F



Vervolgblad nr. 1 bij C-rapport nr. Info 2

De belangstelling voor deze geslaagde avond was groot en het
aantal aanwezigen werd op enkele honderden geschat.

De officiële opening van het gebouw vindt op een later tijd-
stip plaats.

301A11 -830883'- 128



1574679
datum i i KUV, 1 9 3 1

CO

b. d» *~—

C(CFO )nr.! *

Aan :CFB

Betreft :Kerkeraad Bovensmilde

d-d' 1 1 NOV. 1981

Bijl. :

np 29-09-1981 werd

Info:3

het volgende vernomen:

Op 27 sept. j.l. zijn de nieuwe kerkeraadsleden in de kerk in
Bovensmilde beëdigd. Tot de nieuwe leden behoorden ook

en

301 A10-119130F



ACD

1578904
datum 15 DEC 1981

CO

C( CFO)nr. :

Aan :CFB

Betreft :Bovensmilde-Diversen

d.d.: 1 5 DEC. t981 Info:

Bijl.:

Op. g7-lQ-JlQgl werd

het volgende vernomen:

Tijdens de kerkdienst;op 2k oktober j.l. in Bovensmilde
heeft ds. METIARY ondermeer verteld, dat de zaak van Oost-
Timor binnenkort in de VN zal worden behandeld en dat daar-
bij ook de zaak van de EMS ter sprake zal worden gebracht.

In de wijk is het verder rustig,
gewoon z'n gangetje".

"alles gaat

301 A IO 119130f



1581838
datum 15 JAN. 198 2

CO

d.

C( CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft : Bovensmilde-diversen

d.d. :
JA?',

Info: IV

het volgende vernomen:

Op 21 november zal er een grote vergadering van Daerah I worden
gehouden in Bovensmilde of Assen.
De Kepala Negara is daar ook voor uitgenodigd.

Er is reeds enige tijd sprake van, dat er in Bovensmilde weer een
soort Ordedienst (K.P.K.) zal worden opgericht*
Met het heroprichten van een plaatselijke K.P.K.-afdeling heeft mei
echter wat moeite, omdat men dan ook in daerah-verband zou moeten
opereren.
Dat betekent dan onder leiding van en Juist dat ziet nei
nu niet zo zitten.
Bovensmilde wil deze zaak op hun eigen manier aanpakken met een on
dierst die vooral plaatselijk georiënteerd is.
Deze dienst zou op kunnen treden om bijv. ongewenste figuren als e

de wijk uit te zetten.

Als gevolg van de -activiteiten in de wijk hebben enkele
bewoners geen huishuur meer betaald.
In ditkader is bekend"örden dat (Esdoornlaan) en

(Berberisstraat) binnenkort uit hun woning zulle
worden gezet.

301 A 10-119130f



ACD 1581339
datum 15 JAN. j Q P 9

CO

C( CFO)nr.: <W J 9 d.d.:

Aan : CFB

Betreft : St. Molo Oekoe-Bovensmilde

Bijl. :

5-11-1981

1°82 Info: III

het volgende vernomen:

Op vrijdag 6 november 1981 zal van ik.00-16.00 uur het nieuwe wijk-
centrum van de stichting Molo Oekoe officieel geopend worden.

's Avonds heeft het stichtingsbestuur een vergadering over het
samenstellen van een nieuw bestuur.

301 A10 11913OF



1590779
datum 02FEB .1S82

CO

b. d.

C(CFO )nr.: °'

Aan : CFB

Betreft : St. Molo Oekoe

Info: II

Bjjl. :

Op-

het volgende vernomen:

Op vrijdag 6 november j.l. om circa 1̂ .00 uur werd het nieuwe
stichtingslokaal in Bovensmilde officieel geopend.
Er waren vele genodigden aanwezig, onder wie de burgemeester
van Smilde en ambtenaren van CRM.
Na een toespraak van de voorzitter van de stichting

werd de gasten een maaltijd aangeboden.
De reacties op e.e.a. waren over het algemeen zeer positief.
's Avonds werd erin het gebouw "een gezellige avond" gehouden,
Van de eerdere feestelijkheden in Molo Oekoe werd

voor de Marinjo een foto-reportage gemaakt.

301 A 10-1191SOF



1591811
datum Q 9 F E 3 . [ 9 8 2

CO

b. d.

C(GFO )nr

Aan

Betreft

d. d 8

Bjjl. :

GFB

St. Molo Oekoe

nr 17.12.lQ8l

: ui

het volgende vernomen:

Zondag jl. is het nieuwe bestuur van de St. Molo Oekoe gekozen en
als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Secr. I:
Secr. II:
Penningmeester I:

" II:
Commissaris:

301 A10-119130F

M.i.v. gisteren, zal het bestuur iedere woensdagavond in het
stichtingslokaal spreekuur houden.

De beheerder wordt in zijn taak bijgestaan door een
aantal zg. "barvrijwilligers".

Deze "vrijwilligers" hebben reeds voor een klein conflict met het
bestuur gezorgd, omdat zij sinds kort voor hun werkzaamheden betaal
willen worden.
Wellicht dat de winst op de verkoop van kleine hapjes aan de bar
hier enig soelaas kan bieden.

Circa 3 weken geleden werd na een inbraak in het nieuwe st. lokaal
de zg. "kleine pot" (inhoud ca. enkele tientjes) achter de bar ver-
mist.
De daders bleken en een jongen te
zijn geweest.
Het bestuur heeft hiervan geen aangifte bij de politie gedaan.

MP.



1591812
datum Ö 9

CO

b. d.

C(CFO )nr

Aan

Betreft

Bijl. :

d. d.

CFB

Bovensrnilde-Diversen.

Info: II

nr 17.12..10.81 werd

het volgende vernomen:

De jongeren in Bovensmilde nemen het "hoogst kwalijk",
dat hij in een artikel in het blad Toraa in negatieve zin commentaar
op "hun" stichtingslokaal heeft geleverd.

In Bovensmilde bestaan plannen ora volgend jaar een grote bijeen-
komst te organiseren van alle stromingen binnen de Molukse gemeen-
schap.
Een open discussie, waarbij het thema "De R.M.S." centraal zal
staan.

MP.

301 A10-1191KF
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Logboek CFB

Ontvangen van;

Dienst •- R.P.-Aasan

Naam :.

Door :, GFB/

Betreft : Anonymi» (t«1 *fmH

Nummer :

'-16-3-Datum '-1--1982

Tijd =12» 00 uur

iCD 1597897

Gezien door:

HBVD PHBVD HC PHC CF

Bericht:op -jg fflaart 1982 zijn bij de R.P.-Assen omstreeks 11.̂ 5 en 11.̂ 6 uur
twee anonieme telefoontjes ontvangen*
Het eerste maakte melding van een komende derde kaping, waarna
meteen werd opgehangen;
het tweede telefoontje maakte in dit verband de R.P./Assen op het
adres fierberisstraat 15 attent*

Actie



1597897

KORPS RUKSPOLITIE
DISTRICT ASSEN

INLICHTi::GE::r-.ECHERCHE

*!~~ 1/82.Z.M.O
L . , L A G E ( N )

DATUM

RAPPORT MELDING.
17 nacjt 1962

OBJECT Zuidnolukkers

PLAATS Bovensmilde

BRON

r\"A' M A T T E
Der telefoon

Cp 15 naart 1982 onstrssks 11.35 uur kv.ram bij de inoldha

dar rijkspolitie te Assen telefonisch de volgende melding

binnen:

"Br komt een dorde kaping."Mierna word de hoorn op de h~'k

galagd.

Evsn later kont er v:3ar een talnfoont je binnen met het

vol^^nde:

"Hij woont in Bovensnilde, Barbcrisstraat 15-" Einde 70:;pre]

Eerstgenoemde gesprek is ^;el op de band opgenomen, het
«

laatste niet ondat dit gesprek via een andera lijn bin:isn-

kv;ain»

3r i-;erd nederlands gesproken. I-Io^elijk v;el een Z.IT.er nir,."..r

dan iemand die in nderland is geboren en nanr school is ,je-

gaan. Volgens de stem een jongere iemand. Hl et is kuru-en

uorden vastgesteld of het dezelfde persoen was van de beide

tslefoontjes»



1598218
datum 2 6 M!. 19 82

CO

b . d •

Bijl. :

C( CFO)nr.:

Aan : CFB

Betreft : St. Molo Oekoe

d-d : 25 f982
Info: I

12-2-1982

het volgende vernomen:

In de nacht van woensdag op donderdag (10-11 feb.) tussen 02.30
en 05.00 uur zijn in het stichtingslokaal diverse vernielingen
aangericht.
Van de bar werd een enorme troep gemaakt, het koffiezetapparaat
omgegooid, de draden van de stereo-installatie doorgeknipt, knop-
pen uitgetrokken enzovoorts.
De vergaderkamer van het bestuur werd volledig onder water gezet.
Opmerkelijk was wel, dat de grote (feest-)zaal in tact was gelaten.

De daders zijn niet bekend. Er zijn echter wel vermoedens tegen
bepaalde personen.
Zondag a.s. zal een vergadering met de gemeenschap over dit gebeure
worden gehouden.

301 A10-119332F



ACD 1598308
datu" 26 nar '982
CO

b. d.

G ( C F O ) n r . :

Aan : CFB

Betreft : St. .Molo .Oekoe

d'd':

Bul* :

27-1-1Q82 werd

1982 Inf°:3

het stichtingsblad "Chabar dari Molo Oekoe" verkregen.
Î dit boekwerkje staat o.m. het nieuwe stichtingsbestuur
vermeld.
Uit de inhoud van het blad blijkt voorts, dat er legio acti-
viteiten in het stichtingsgebouw worden ontwikkeld.

301 A10-119130F



1601565
datum 19APR.1982

CO j

b. d.

d.d.: J I J ?-!*!>, 1982 Info: IIC( CFO )nr. :

Aan : CFB

Betreft : Molukse stichting Molo Oekoe in Bovensmilde.

Bijl. :

nr 4-3-1982 werd

het volgende vernomen:

Op donderdag 11 februari j.l. zijn in het stichtingsgebouw Molo
Oekoe in Bovensmilde enige vernielingen aangericht.
I.p.v. het gebruikelijke draaien van grammofoonplaten had men de
(splinternieuwe) stereo-geluidsinstallatie waarschijnlijk gebruikt
voor een kara-te-oefening of iets dergelijks: beide boxen en de
draaitafel waren op weinige subtiele, maar daarom niet minder gron-
dige wijze getransformeerd tot een hoop afval, waar zelfs de lom-
penhandelaar zijn neus nog voor opgehaald zou hebben.
Voorts hadden de inbrekers binnenspands hun eigen brandblus-exer-
citie gehouden: alle blussers leeg en de vloerbedekking a ƒ 4000,-
naar de knoppen.
Het stichtingsbestuur heeft wel enige vermoedens omtrent de iden-
titeit van de snoodaards in kwestie, doch zekerheid hieromtrent
is er (nog) niet.

neemt aan dat het lieden zijn geweest, die op primitieve
wijze uiting hebben willen geven aan hun onvrede met het bestuurs-
beleid.

301 A10-119332F



ACD 1600187
datum 08APR.1982

CO

CfcFO )

Aan

Betreft

d.d. 7 APH. 1982 Info: 1

CFB

tichting Molo Oekoe

Byl

Op 17"-2-1982 werd

het volgende vernomen:

Het is niet bekend wie de vernielingen heeft aangericht in
het stichtingsgebouw in Bovensmilde.
Wel wordt langzamerhand duidelijk, dat een aanzienlijk deel
(verm. ifOSé) van de bevolking van de wijk het niet eens is met
het reilen en zeilen van de stichting. Dit waarschijnlijk omda
men van mening is dat hun stem in het beleid van de stichting
niet duidelijk genoeg doorklinkt.
Hierbij nag niet uit het oog worden verloren, dat de oude,
stevige, Molukse familiebanden, en tuchtregels, verslappen.

Gevreesd wordt, dat de onlangs aangerichte vernielingen niet
de laatste zijn geweest. Om toch vernielingen te voorkomen,
gaan diverse mensen bij toerbeurt in of bij het gebouw wacht
lopen

301A10-119332F



1604229
datum 1 2 M E S 1 9 8 2

CO

C(CFO )nr.:

Aan :CFB

Betreft =Wijkraad Bovensmilde

d.d. :
kt 2

Info: 1

Bijl. :

OP 18-3-1982 werd

het volgende vernomen:

De wijkraad is op dit moment "dimissionair".
en en zijn aftredend en

het is nog niet zeker of zij zich weer herkiesbaar zullen
stellen. Aangezien er ook nog geen verkiezingscommissie is
samengesteld, gaat men dus voorlopig maar op de oude voet
verder.

Lopende zaken zijn momenteel:
1. huisvesting-achterstallig onderhoud, e.d.
2. voorbereiding 25 april-viering.

De wijkraad heeft in de wijk een circulaire verspreid, waarin
de gemeenschap geïnformeerd werd over de achtergronden en het
hoe en waarom van de KRO-documentaire "Vijf jaar later".
"Men" heeft het programma koel, maar wel nieuwsgierig, beke-
ken en verder heeft men het voornamelijk "gelaten over zich'
heen laten komen". Een enkele emotionele reactie is wel ver-
klaarbaar. Tijdens een interview van Radio Noord met

heeft deze o.m. gezegd, dat er een goed TV-programm
van was gemaakt dat door de Molukker in Smilde wat afstande-
lijk was bekeken.

301A10 119332F



1605999
datum 2 6. MEM 98 2

CO

b. d.

Bul. :

C ( C F O ) n r . t ^V$95 d.d.:

Aan : CFB

Betreft : St. Molo Oekoe-Bovensmilde.

2 6 MEM982

nr 31.3.1982

Info: I

het volgende vernomen:

Op maandag 19 maart jl. werd om 19.00 uur in het Stichtingsgebouw
de "Pamera Maluku" geopend. Over een tijdsbestek van 3 weken worden
er voor jong en oud tot 2 april allerlei activiteiten gehouden,
t.w. diavertoningen, muziek en dans, naaicursus, vliegerwedstrijden,
"Tantes vertellen hun verhaal", sport en spel-middagen, enz. enz.

In het programma is ook ruimte ingedeeld voor de kleuters en leer-
lingen van de openbare lagere school De Meenthe.

De reacties in de wijk waren positief en de belangstelling groot.

MP.

301 A10-119332F



A C D 1616586
datum

CO

b.

CC CFO)nr.:

Aan : CFB

Betreft : St. Molo Oekoe

d.d. :
: ' 8 JOU 1382

Bijl.: dif.

Info:

nr werd

het volgende vernomen:

Bijgaand een aantal documenten waaruit een duidelijk beeld kan
worden verkregen van de verschillende activiteiten die in het
St.gebouw worden ontwikkeld.

301 A10-119332F



1616580

Inleiding

Op 25 april 1982, heeft het Stichtingsbestuur van de Stichting Molo-Oekoe

samen met de wijkraad en de kerkeraad van Bovensmilde tijdens een bijeen-

komst met de Molukse gemeenschap te Bovensmilde, een aanzet gegeven tot

de invulling van een stuk beleid dat gevoerd zal worden m.b.t. het functi-

oneren van de Stichting Molo-Oekoe.

Het functioneren van de Stichting Molo-Oekoe hangt mede samen met de betrok-

kenheid en de inbreng van de Molukse gemeenschap zelf.

En deze betrokkenheid en inbreng wil de Stichting Molo-Oekoe stimuleren met

de middelen die zij ter beschikking heeft. Aktiviteiten die hiertoe zullen

leiden, zullen in het licht staan van:

- het versterken van de eigen cultuur.

- het leren omgaan met medeverantwoordelijkheid.

- aanzet geven tot zelfstandigheid.

- " " " mondigheid.

- " " " éénwording.

- verduidelijking van de situatie binnen de Nederlandse samenleving om zo-

doende de bovenstaande aandachtspunten mede inhoud te kunnen geven.

— verduidelijken van de situatie m.b.t. andere samenlevingen.

- samen met de andere Molukse instellingen/organisaties komen tot beleids—

ontwikkeling(samenhangend).

- versterken van de woonwijk-situatie(interne structuur).

- het vertrouwd maken met de Molukse normen en waarden.

Bovengenoemde aktiviteiten zullen als hoofddoel hebben het versterken van

de eigen identiteit.

Waarom deze aanzet̂

Omdat wij van mening zijn dat wanneer men spreekt over continuïteit of voort-

gang m.b.t. het functioneren van Stichtingen binnen de Molukse gemeenschap,

er ook een duidelijke (beleids-)lijn moet zijn, waar men naar toe streeft.

Op deze manier proberen we te voorkomen dar er onduidelijkheden ontstaan,

die kunnen leiden tot demotivatie binnen de Molukse gemeenschap en die dan

weer van invloed zal kunnen zijn op de betrokkenheid en inbreng van de Mo-

lukse gemeenschap en het functioneren van de Stichting Molo-Oekoe.

Wij zijn van mening?dat wanneer voor de gemeenschap zelf duidelijk is waar

men naar toe wilt, er ook een gerichtere aanpak zal komen.



Dez aanpak zal gericht zijn, op diverse problemen die zich binnen de Moluk-

se gemeenschap afspelen, zoals:

- binnen het onderwijs aan Molukse kinderen,

- werkgelegenheidsituatie,

- opvang van leden van de Molukse gemeenschap,

- werken aan de toekomstverwachtingen van de jongeren binnen de gemeenschap,enz.

Zoals wij al zeiden, op 25 april jl. is de aanzet gegeven en in de loop van

de komende maanden zal er verder aan gewerkt worden.

De begroting 1982, is duidelijk één van de voortvloeisels uit deze aanzet.

Wij hopen hiermee, duidelijk te hebben gemaakt waar wij als Stichting en

als Molukse gemeenschap in Bovensmilde naar toe willen streven.

Het St i cht ingsbe st uur.



IV. SPECIFIEKE KOSTER EH ACTIVITEITEN.

a. Lezingen/cursussen (incl. mat.) P. 750» —

"b. Voorlichting (algemeen) -. 4800»—

c. Sport en spel (incl. mat.) -. 5000,—

d. Film en/of toneel -. 1000,—

e. Lectuurvoorz iening -. 1000,—

f. Kosten vrijwillige medewerkers -. 1000,—

g. Leeftijdsgroepen -. 3000,—

h. Creatieve arbeid (materiaal). -. 2500,—

i. Relatieverbetering -. 500,—

j. Aanzet tot discussie m.b.t. molukse situatie ...-. Ï500,—

k. Onderwijsgroep -. 4302,—

1. Zomerkamp/weekend -. 1500,—

m. Zomeraktiviteiten -. 1600,—

n. Mensen zonder werk -. 1000,—

o. Vrouwengroep < .-. 1000,—

Totaal .F. 30452.—

M.b.t. de posten l,ra,n,o;

Hiervoor zullen aparte aanvragen worden ingediend.

se Verder zijn er een aantal posten die worden aangevraagd bij het

Anjerfonds. Bij het uitgaan van deze begroting, is nog niet bekend

of de aanvraag goedgekeurd is. T.z.t. zult u hiervan op de hoogte

worden gebracht. Deze posten bedragen in totaal F.9000,—



LEZINGEN/CURSUSSEKfincl.mat.)

De lezingen/cursussen die hieronder genoemd worden, zijn in overleg met

de diverse aktiviteitengroepen gepland. De lezingen/cursussen zijn bestemt

voor geïnteresseerden binnen de aktiviteitengroepen,alsook voor deelnemers

die buiten de aktiviteitengroepen vallen.

Lezingen:

- Onderwerp: racisme

Aantal deelnemers: ca. 50

De lezing wordt gehouden door een gastspreker. Voorafgaand aan de lezing

zal er een film gedraaid worden, om één en ander toe te lichten.

Kosten: f. 250.-

- Onderwerp: Gebruik van het lichaam in de sport

Aantal deelnemers: ca. 30

De lezing gaat over de reacties op het menselijk lichaam tijdens de sport.

Kosten: f.150,-

- Onderwerp: Drugsgebruik en de mogelijke gevolgen

Lezing over ontstaan en de gevolgen van drugsgebruik.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een film en video-banden.

Kosten: f. 250,-



VOORLICHTINGUlgemeen.)

- Informatiebulletin P. 300,-

- Stichtingskrant -. 1000T-

- Voorlichtingsbijeenkomst -. 300,-

- Werkplan/beleidsplan/jaarverslagen -. 500,-

- Tentoonstelling Pameran Maluku -. 2700.-

Totaal -. 4800,-

Om een duidelijker beeld te krijgen m.b.t. de specifikatie van bovengenoemde

posten, lijkt het ons van belang om een stukje te schetsen van de huidige

situatie waarin wij ons nu bevinden.

De Stichting Molo-Oekoe bevindt zich nog in een pril stadium.

Voor het bestuur, de werkers en de Molukse gemeenschap te Bovensmilde is

het iets nieuws. Daardoor krijg je een situatie, waarin er om duidelijkheid

wordt gevraagt. Deze duidelijkheid kan alleen verschaft worden, middels

informatie m.b.t. het stichtingswerk. En het aangeven van diverse mogelijk-

heden m.b.t. het eigen funktioneren van de deelnemers zelf.

Deze benadering neemt veel tijd in beslag.

Daarnaast zitten wij ook met het gegeven, dat er een bepaald beeld van stich-

tingen in de loop van de tijd is ontstaan, waarin de stichting negatief wordt

ervaren. Om dit beeld te veranderen, zal het nog veel tijd en energie vergen.

Uit dit gegeven, menen wij er goed aan te doen om m.b.t. de voorlichting meer

tijd, energie en middelen er aan te besteden.

Dit alles, zodat er een goede en duidelijke basis ontstaat, waarop wij als

Molukse Stichting en Molukse gemeenschap kunnen functioneren.



Categorie: SPORT EF SPEL

Specifikatie van de kosten:

Huur van de gymnastieklokaal 30 uur x f.75»—= f- 2250,—

Subsidie f. 5000,— minus f. 2250,— f. 2750,—

Uit dit "bedrag wordt respectievelijk bekostigt:

a. aanschaf van sportmateriaal.

b. huren van velden/sporthal.

c. begeleiding van de sportaktiviteiten.

De eigen bijdrage wordt geschat op f. 1200,—

De gymnastieklokaal wordt o.a. gebruikt door:

a. groepen binnen de Stichting; - Sportinstuif

- Sportouderen

- Sportjongeren

b. zelfstandige groepen.(Stichting coördineert).

- Tae kwon do-groep

- Tafeltennis-groep Mena-Muria

- Badminton-groep

- Volleybalclub Amadas

- Incidentele sportgroepen.

Verder bestaat er een biljartclub, die binnen de Stichting draait.



LECTUURVÖORZIENia:

Abonnementen op: - Nieuwsblad van het Noorden(jaarabonnement)...F. 221,75

- Algemeen Dagblad( jaarabonnement) -. 223,75

Naast de abonnementen op de kranten, zullen ook leesportefeulles

worden aangeschaft.

Ook zullen er lectuur worden aangeschaft in het kader van het oriënteren

op de Molukken.

De totale kosten worden geschat op f. 1000,-.



Aanzet tot ̂ br e de- maatschappelijke discussie.

De Stichting Molo-Oekoe wil een aanzet geven tot een discussie

m.b.t. de situatie van de Molukker hier in Nederland, deze discussie

zal gekoppeld worden aan de vraag, welke consequenties dit heeft t.a.v.

het stichtingwerk ter plaatse.

Middels deze aanzet zal getracht worden om ook inhoud te geven aan de

functie van de stichting "binnen de Molukse samenleving te Bovensmilde.

Kosten: Voor deze aanzet is voorlopig een bedrag ingeruimd van f. 1500,-

voor aktiviteiten zoals het opzetten van lezingen/discussie-avonden

m.b.t. de Molukse situatie in Nederland.



FEBRUARI 13 en 2?

MAART 13

APRIL 3 en ?.ü

MEI 8

3UNI 12

3ULI 13 t/m 23 (uorminosueek)

AUGUSTUS VAKANTIE

SEPTEMBER 25

CKTOBER 3H

NOVEMBER 13

DECEMBER 11

3ANUARI 26

FEBRUARI 23

TAART 9 rn.3?

APRIL . ?D

MEI i

3UNI G, 15, 22 =n

JULI - 13

SEPTEMBER 21

CKTOBER ?«

NCUETIBER ' / o

DECEMBER



1616586

PROGRAMMA ONOERUI 35GSOEP ONDERBOUW

* ' r'-l~~f — " : nt l •: ~7 " riC r -^u- . - - \jr-~ <'r-": . ui*'-- '-• -;• '•. r - " r- •*" J l c e

•^Et. de :• i T"'H ren ', er crient^tie (f: er. uur t j r-)
13.m - V..r° uur.

- Anaere uurtje sp-^-l/znnc; 1-.°n - 15. T' uur.

77 fcbr. — Kr i ngcr'snrük i/an te ucr?n o^/nr hun eiqen
k - n E r .

- T e k e n i n g rrrkpn van hun e i pen k-".rrer.

1 ? naf-:rt - Trnse-1 n.-.v/. cp:Jrr-cht h. v. gpzinssitustie
n ro uideo — •> daarna aan de kinderen

r I on.
en

3 SDri n - KringcepprRk cv/er 2? april
- H rdenprbtid: wlnp mnken,

25 april rnaf hankeli jkheidsdag.

24 april - REI5 NAAR CEI\ HRAG

B trvi - Belcusni =sen in Den Haan --- ̂  kringgesprek
- Handenarbeid: b » v « tekening maken.

spelen + ""clukse liedjes.
• *

12 juni - J<ringc = sprek in 't Raleis (spelenderui js)
rnderuerp: scheel, zcndagsschool, b. u.

gebeurtenissen»
- Spel/zang

1^ t/rr: 23 juli - U C R ^ I W G S ' T E K
sz ~ SÏE rr ̂  ̂  ~ zr r^^~

25 sept.' . - üxrursie raar kanp Schattenberg.
5pel/?ang.

3C okt. - Een oazr jnngeren uragen om iets ever hun
belnveni-'ssn te uertellen (kampleuen) .
b. u. spelen, school, zondagsschroi,

- 5pel/7ang.

13 r.c.y. - Vrrhap^tjes ue'-tellen b. v. R et u Badaun, T

hrH d n.?. u. verhaaltjes.
Spel/z-ang.

11 dec. - ArSLUITir.G



PRC3ECT

13 febr

27

11 maart

?• april

24 a p r i l

B rrei /*2 jun i

?.\ >..• -.r I . ; T J V

1. [Vri^

K er r

V ~ r u s r U i n g

I n l e i d i n g

K e r n

Verwerking

7. Cndnruerp

Inleiding

K s r n

'J R r 'J e r k i n g

REK MA M R DEN

ï n l e i i'. i n n

Kor n

- H r? t: W j n d (iscer '^i-d u i h da

- Ieder k i n d ve r t e l t r?en '<or t

- H=t invullen van e^n aantal
vragen o\y?r c. n. d° geb.
oehccr teplaats, hobby's etc.
(boekje).

- Het bnrduran/p lakken van een
familieportret — -•* er uordt
beoonnen net een portret v/h
k ind.

- De ctuc'ars (v/h kind).

- Kringgesprek over de ouders.

- F.BH vader en een moeder van
één vnn de kinderen vertqllen
over hun dagelijkse bezigheden.
Hierna schrijven de kindsren
een verhaal over hun ouders.
(bookje).

- Familieportret --- •* portret
van de ouders.

- De andere r.ezinslodran (u/h k ind)
- Ef in k r inggesprek ever ds andere

Gezins leden.

- De '<inderen k r i jgen een b laadje
(s) met een a a n t a l vrager die
z i j morten beantwoorden (bo ' k j e )

Familieportret —
Gezinsleden.

de andere

In de u i jk (uonen/ l foven)

Kr inggesp rek over hpt uonen/
Inven in ds ui jk.

De kinderen (.'orden in een aan-
tal gröfpjes verdeeld. Iedere
rrcep kr i jg t Ren bepaald cpdrach
——» o.a. zeek uit hoeveel
u inke l s er z i jn - bepaalde
ir-ansen b.v, ( u.inkeli"r,
k . - ' rkHraadsloden, s t i rht ings-
h r,!.uur snz. )
Intc-rvi -ULif?n sn rianr P H H \ / B r 3 l a ;
v ^ n - rn 'Knn - "nndermriken 1 1 'jat
• jTor ~ c > ~ 3 1 e t J 9 r r in rj= w i j k
u.- r r .-> r. - • rj.-;, .n r, ( M n r n r/h'.: i - *- n )
P n j m r; H 7 .

r ' - r p H ' . / - • - c - ^ a c • . • i t ^ - r ^ • n Q f e n .



r BOVENBOUW

'.'T

27 frbr.

13 maart

3 apr.1 l
6 mei

}
s
(

april

ge-nrek c-v/<?r c'e ns
ds kinderen bakken hun nehocrtctoge]

borduren hun gebrorteolaat

.11, u s r u r l g van I

* Aan de 12-1"* jr« wordt nevrsaot .of ze een
naquête u. d. uijk uillen maken.

III. Aan ds hrnd var maquête een cnsprck over de
uijk: Cesch'irtenis v. 1n5?-

De kinreren unrden in groepjes verdeeld:

1} schrei: C. L. 5. + C. L. 5. -t- kleuterscholen +
'Yiol. schncl

2^ kerU : huiriine, Utcpia, zondagsschool
3) blekken in rie uijk : nieuu!'ou<J + bestaande stichting
Al vereniginren (lP19-10fl2)
5) bf? 1-nori jkste qstreurtenissen

. rfosrcnde onderdelen per keer

. in rnmbinetie v. d. tentncnstnl linn

Hroeosuerk :

2. ïnterwieuu v. her. personen (indien te no^ilijk, niet)
b. potocolls3£? mPkRn: r'e kjncieren uorder verdeeld naar

de

1. rondleiding in het karcp r:. h. v. gidsen

a. de kinderen uorden in 3 groepjes verdeeld
a. d. h. v?n de cnderuerpen (keuze kinderftn)

b. de kinderen maken frto's v. h. kamp van nu
c. de kin'dersn n^r"Rn h P; t verhaal v. d. gids op

* onm. de gidsen krijgen van te voren t«? horen over
uelke CEbcuuen/qEheur tenissen/personen ze in ieder

vertellen.

t/m 23 juli

3" okt. II. -jituerken v. h. verhaal v. d. gids (rnd.)
f r t c ' s -*• p -• p 5. c r

13 nou. III. ft1eak B r n nr.aqu^tR v. h. kr^-p



l-"31 "iakc'0 yan een
'/an d 3 u i j '•< "3 ri

19 t/m 23 jul'

25 seDt/TC ckt/13 nou

In1 = i d i ng

Kern

11 dec.

(rrrgsv/ing) .

Het kamplm/en (Schutten-
bsrg).

Kringgesprek («net foto-
materiaal) «

De kinderen krijgen een
videocpname te zien,
uaarbij een aantal
mensen iets vertellen
over het ka^plsven.
Cm een duidelijk beeld
te neven hoe het uas
uorrit sr »-ok van foto-
materiaal gebruik genaak'
(Hierna volgt een verslat

1. "Demonstratie an uit-
voering van spelletje?
die vroeger in het
kemp uerdan gedaan.' ' ' '

: ' -•••^-•^-'''S'^ ••̂ tt̂ feî V:-;,.-.x r j -:i.v.; ffi,^::-.t--«. >



ACD 1616601
datum Q 9 MM 982

CO

b.

C( CFO)nr.:

Aan :CFB

Betreft :Bovensmilde-diversen

d.d. : 8 JUL11982 Info: 2

werd

het volgende vernomen:

In Bovensmilde staan ondermeer de volgende punten op het
programma:
1. Het houden van verkiezingen van een nieuwe wijkraad en -

daarna -
2. het geleidelijk aan opzetten van een ordedienst in de wijk.

In welke vorm die gegoten wordt is nog niet bekend.
Vooralsnog treden enkele (oud-)KPK-leden als zodanig op.

Voorlopig heeft het weinig zin om hierover een vergadering
te beleggen , want met het WK/voetbal op de T.V.
komt er dan toch geen hond naar zo'n vergadering.

Op 12 juni j.l. is er in de wijk een grote bijeenkomst gehou-
den voor MOLUKKERS afkomstig uit de negorijen Ullath, Buano er
Oma (UBO).
De belangstelling hiervoor was erg groot. Geschat werd, dat ei
tussen de 1000 en 1500 Molukkers naar Bovensmilde waren ge-
komen.

301 A10-119332F



ACD 1616603
datum

CO

b.

09 JULI 1982

C( CFO)nr . :

Aan :CFB

Betreft :Ongeregeldheden-Assen

d.d. :
JUL11982

Info: 5

Bul. :

nr werd

het volgende vernomen:

In Bovensmilde wordt tamelijk fel gereageerd op de recente
ongeregeldheden in Assen. Brandstichting, kladactie, vernie-
lingen, etc.
Idem t.a.v. de schoten die vorige week vrijdag gelost zijn
op een surveillancewagen van de Assense Politie.
In Bovensmilde wil men voor alles rustig kunnen leven en dat
wordt op deze manier in gevaar gebracht.
Men kent namelijk commissaris en men wil eigen-
lijk voorkomen, dat een Politie-onderzoek in Assen zal worden
uitgebreid tot Bovensmilde. ^
Men is er in Bovensmilde zeker van dat MASIÜN (MSK) achter
genoemde ongeregeldheden schuil gaat, dan wel daar verant-
woordelijk voor is.
Vandaar dat er in Bovensmilde al stemmen waren opgegaan om
MASIÜN "plat te maken".

.S332F



AC D 1635002

CfcFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft :

d. d.:

Bovensmilde diversen

1 SEP, 1982
Info: 3

Bijl. :

Op 23-6-1982 werd

het volgende vernomen:

In Bovensmilde heeft _ gepoogd de brief te
verspreiden met aantijgingen aan het adres van drie doainees

. Dat hij niet tot uitvoer van zijn plan
kon komen was gelegen in het feit dat enkele Molukse Boven-
smildenaren van het bestaan van de brief op de hoogte waren
en hem d. o. v. lichamelijk geweld daarvan hebben afgehouden.

Op 11-6-1982 zouden er in Bovensmilde in de straat, waar
woonachtig is geen Molukse vlaggen zijn uitge-

stoken.

301 A10-119332F



ACD 1641469
datum 0 5 N O V 1 9 8 2

iy
d.

C( CFO)nr.: è'\llOl>t> d.d.:

Aan : CFB

Betreft : Molukse wijk Bovensmilde.

NOV. 1982 Info: I

5-10-1982 werd

het volgende vernomen:

De recente ongeregeldheden in Bovensmilde (inbraken, ruiten
stukgooien, etc*), worden gepleegd door een kleine groep aan
drugs verslaafde jongeren, aldus , die er verder vanuit
ging dat ook verveling en baldadigheid hier voor een deel de
oorzaak van is. Het groepje staat in feite ook buiten de
gemeenschap.
Tot bedoelde groep kunnen gerekend worden:

301 A10-119332F



ACD 1662460
datum 2 3 M R I 1 9 8 3

CO

d.-

C( CK> )r

Aan

Betreft

d.d.: 23 HftH1983 Info:

CFB

Molukse wijk Bovensmilde.

Op. 22-2-83 werd

het volgende vernomen:

In Bovensmilde werd onlangs weer een klad-aktie uitgevoer
Op diverse plaatsen in de wijk waren met spuitbussen
blauwe verf leuzen aangebracht als "Stichting Kontol" en
"Belanda fuck you".
De daders van deze aktie zijn niet bekend, maar algemeen
wordt aangenomen dat zij gezocht moeten worden bij de
kunstenaarsgroep Durian,

- o -

301 AIO 119332F



" '2&

1676512
datum

06.JUNM983
CO

b.

C( CFO) n r . :

Aan : CFB

Betreft : Bovensrailde-politiek.

d.d.

Bijl. :

Info:. I

np 3-5-198? werd

het volgende vernomen:

Op zondagavond a*f april j.l. ging in de Stichting Molo Oekoe om
19.00 uur een RMS-proclamatie herdenkingsgebeuren van start

De avond werd verstoord doordat
andere jongens,

en een paar
op een gegeven moment

ruzie begon te maken en vervolgens 20 glasen bier van de tap veegd*
een ruit intrapte en met rotjes gooide. ,

heeft toen de verhitte gemoederen tot rust gebracht
heeft toegezegd dat de schade vergoed zal worderen

oooOOOooo

301 A10-119332F



F
ACD 1676550
datum O B. JUNI 19 83

CO

b. , d. -*

C( CFO)nr.: 83//̂ 'V' d.d.: ̂ .

Aan : CFB

Betreft : ƒ 100,- actie in Bovensmilde.

C
np 3-3-1983

Info:

het volgende vernomen:

De ƒ 100,- actie heeft in de Molukse wijk Bovenemilde cash bijna
ƒ 6000,- opgeleverd.
Daarnaast zijn er nog een onbekend aantal mensen die per bank of
giro hun bijdrage hebben overgemaakt.

ooooOOOOoooo

301 AIO 119332F



ACD 1676554
<utu»

C( CFO)nr.: W^^ d.d.:

Aan : CFB

Betreft : Relatie Masiun - Bovensmilde.

Info: IV

het volgende vernomen:

Vrijdag 8 april j.l. hebben zich in bar Parkzicht enige ongeregeld,
heden tussen (vooral) Molukkers onderling voorgedaan.
Reeds enige tijd vallen leden en aanhangers van Masiun/MSK op
vanwege hun provocerend gedrag in bars in Assen.
Na de vrijspraak in Hoger Beroep in Leeuwarden voelen deze figuren
zich nu heel erg flink en zij uiten dat door in bars met bier-
glazen te gooien, meisjes op de dansvloer lastig te vallen, reke-
ningen niet te betalen, enzovoorts.
Zo ook op voornoemde datum in Parkzicht, waar

als portier werkzaam is.
Na enkele opmerkingen over het gedrag van die jongens te hebben
gemaakt, werd bedreigd.

heeft daarop enkele ("grote") jongens in Bovensmilde gebeld
en dat resulteerde in een verhoogde omzet van parkzicht, want
korte tijd later verschenen er namelijk ca. kO man uit Bovensmilde
in de bar.
Ook in andere bars in Assen verschenen die avond groepen Molukkers
uit Bovensmilde. De Masiun/MSK-vogeIs waren echter reeds gevlogen.

Noot; Een niet ongevaarlijke situatie is hiermee ontstaan, vooral
ook omdat een aantal Molukkers uit Bovensmilde (met vuurwa-
pens) bewapend was.
E.e.a. zal ongetwijfeld nog een vervolg krijgen.

oooOOOooo

301A10 119332F



1) Zo nodig ander* rubricering aangeven.

Distr,

ACD 1687889
datum 2 5 AU6. 1383

CO

d. --*-'

Afschr.: BO= ̂  O & J J

Betreft: "Onvrede" in Assen/Bovensmilde (mogelijk i.v.m.
huuractie in Capelle)

Veel jongeren in Assen en Bovensmilde vinden <dat de overheid
een loopje met de Molukkers neemt. Zo vindt;
dat de ouderen veel door de neus geboord wordt* Oude KNIL-
rechten worden door rijk en gemeente genegeerd.

De decentralisatie van het overheidsbeleid wordt ook als
negatief ervaren. Men is van mening dat daardoor de ge-
mfeemschap in hokjes wordt verdeeld.

vertrouwt daarom de wijkraad in Boven-
smilde niet meer. Deze raad zou onder één hoedje spelen met
de gemeente.

Algemeen is de mening van de jongeren dat de Molukse bevolkings-
groep al rustig is. Men vraagt zich af waarom de overheid
dan toch doorgaat met het kapot maken van allerlei aktivi-
teiten.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

^

*
X

Distr.: ^ /-^

Afschr.:

*» 1688443
datum t SEK 1933

CO

b. d. -r-
BijlageM: -1

BO: ̂  ̂  ̂  4, ^9?

Betreft: Molukse wijk Bovensmilde

Op 8 oei j.l. is er in het stichtingslokaal Molo-Oekoe een
algemene vergadering (Rapat Umum) gehouden, die georganiseerd
was door de wijkraad, de kerkeraad en de stichtingsbeetuur.
Het onderwerp van gesprek was: "De toekomst van ons Molukse Volk",

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven. F

ACD

atum
1697571

d-

Afschr.: BO:

Betreft: Huurkwestie in Bovensmilde

Als gevolg van de huurkwestie in Capelle-Oostgaarde is nu ook de
wijk Bovensmilde druk doende met deze zaak.
Er wordt over vergaderd en men
heeft zich solidair verklaard met Capelle.
Er werd ook een actie-comité opgericht.

200 A 03



t) Zo nodig andere rubricering aangevan.

1699265
datum t 7 OKT. 1»3

CO

b. d. _

Bijlage(n):

Afschr.: BO: & / S"

Betreft; Huurcommissie Bovensmilde

Begin aapt. heeft de commissie vergaderd met de wijkraad van
Bovensmilde. Deze vergadering is ontaard in een stevige ruzie
(met de vuist op tafel). Oorzaak - uiteraard - geld. De commissie
vroeg een voorschot uit de kas van de wijkraad en wilde toen
tevens inzage van de totale financiën. Dit laatste werd geweigerd.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

m 1709464
Jatum 2 2 Ut C. 1383

DO

d.

Distr.: Bijlage(n):

Afachr.: BO:

Betreft: Bezoek MABUSAMA aan Bovenemilde

Op zaterdag 10 december jl. heeft Ir MANU3AMA samen met de
kabinetsleden TUTUHATUNEWA en een bezoek aan Boven-
smilde gebracht. Ook (KPK) was daar present*
In totaal waren circa 130 personen in het stichtingslokaal
bijeengekomen o« MANUSAMA vragen te stellen. De opkomst viel
wat tegen, maar dat werd aan de slechte weersomstandigheden
verweten.
Het merendeel van de vragen ging over de politiek. Binnenlands:
structuur van de jongerengroeperingen en het Inspraakorgaan,
dat meer aan de basis zou moeten werken. Buitenlands: de VN
in ^ew York en in Paramaribo.

De bijeenkomst die duurde van ca 11.00 tot 18.30 uur, heeft een
goede indruk achtergelaten en werd beoordeeld als "voor her-
haling vatbaar".

Noot: In de wandelgangen werd er over gesproken dai MA/NUSAMA
opeens erg oud begint te worden. Er moet eens aan een
opvolger worden gedacht.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD 1711944
lüin f 3 JAN. 1984

Distr.: öijiage(.nj:

Afschr.; BQ:

Betr9ft; K.H, in Bovencailde

Na een uitnodiging hiertoe door de wijkraad Tan Boven-
smilde ie Ir. MAHUSAMA op zaterdag, 10 december 1905
in Bovensnilde geweest om tesamen met afgevaardigden
van de B.P.,de Pemerintah en het inspraakorgaan voor-
lichting te geven over de B.M.S. en de strijd.

Het geheel was erg goed door de wijkraad georganiseerd
en duurde tot + 19.00 uur.

200 A 03



Zo nodig andere rubricering aangeven.

DlStr.:

ACD
7

datum . g

CO
b.
Bljlage(n):

Afschr.:

Betreft Woningproblematiek Bovensmilde

De "woningproblematiek" in de Molukse wijk Bovensmilde
mag zich nog steeds verheugen in een grote belangstelling
van de daarbij betrokken Molukse gezinnen.

Het Aktie-Komitê Perumahan,dat zich met deze zaak bezig houdt,
doet dat met een aan fanatisme grenzend enthousiasme. Zo zeer
zelfs, dat het Komitê er niet voor schroomt om daarbij op de
stoel van de wijkraad te gaan zitten. Dat dit tot interne
problemen leidt zal duidelijk zijn.

200 A 03



1] Zo nodig andere rubricering aangeven.

F

F
Dlstr.: ,5 f

Afsohr.:

ACD 1756947
datum - 9 NOV 1984

CO

b. d.
Bljlage(n):

BO: 20$ $$6

Betreft: Wijkraad Bovensmilde.

Congres - BP

Op 30 september 198̂  heeft de wijkraad een algemene vergadering
gehouden in het Jeugdlokaal te Bovensmilde.
Onderwerp was het BP.congres op 6 oktober 198*f in Wierden,
waarover dan ook - vooraf - de nodige informatie werd verstrekt.
Ondermeer naar aanleiding van geluiden/wensen die vanuit de
vergadering naar voren kwamen, heeft de wijkraad een vragen-
lijst opgesteld die op het congres aan de orde zou worden
gesteld.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.: __2> 7 —

F
i

UL

ACD 1761276
t-™ 2 3 N IV. -98^

CO

b. d. _

Bijlage(n):

Afschr.: 1 BO: £ £> f^ / / £)

Betreft:
Bo?ensmilde/BP

In Bovensmilde heerst onder Molukse jongeren de mening dat de BP
en de "perjuangan" niets meer voorstellen. Zij worden hierin
gesterkt door het feit dat er nog geen verslag is gedaan over
het op 6-10-1984 te Wierden gehouden BP-congres. Men vermoedt
dat ook dit congres weer niets dan een zoethoudertje is geweest.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven

ACD1768066

datum - 9 JAN. 1985

CO

b. d. _

Distr.: ft r Bijlagen):

Afschr.:

Betreft: Wijkraad Bovenamilde.

Op 17 december a..a» staat een discussie-bijeenkomst gepland
over de werkzaamheden van de wijkraad en de stichting
Molo Oekoe in het afgelopen jaar.
Een en ander vindt plaats op verzoek van de Pema; Peauda
Meluku onder supervisie van •

De wijkraad en de St.Molo Oekoe hebben een Nederlandse
protestbrief aan de gemeenteraad Smilde mede-ondertekend.
Alhoewel dit feit op zich nauwelijks schokkend genoemd kan
worden, geeft het wel een duidelijke indicatie van de ge-
wijzigde opstelling ten opzichte van de (plaatselijke) Neder*
landse bevolking.

200 A 03



1) Zo nodig endere rubricering aangeven.

Distr.:

Afschr.:

Betreft: Aktie KoMité Perumahan

Opgemerkt wordt dat de huuractie vooralsnog door blijft
gaan, aangezien er duidelijke verschillen zijn te conata-
tenen tussen de visie van het actiecomité enerzijds en
die van de gemeente en de woningbouwvereniging anderzijds.
Het actiecomité staat klein onderhoud in de wijk toe.
Al het groot woningonderhoud wordt geweerd. Onlangs nog'
werd een schilder door en de
wijk "uitgewerkt".

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

T
1787915

datum 2 «* APR. 1935

CO

b. d. _

Distr.: Bljlage(n):

Afachr.:

Betreft: BovensmJlde-RHS- jongeren

Naar aanleiding van een verzoek van de subcommissie van het
Lustrum Komité 35 jaar RMS
heeft de wijkraad van Boveasmilde op 10 februari 1985 in het
stichtingslokaal in de wijk een bijeenkomst met de jongeren
georganiseerd. Doel van de bijeenkomst was het "registreren" van
Molukse jongeren die voor de RMS "gemobiliseerd" kunnen worden
en die blijk geven van Molukse gemeenschapszin.

200 A 03



1) Zo nodig endere rubricering aangeven.

Distr,

ACD 1789979
datum j 7 ME| «935

CO
b.
tmm
Bljlage(n):

Afschr.:

Betreft: Molukse jongeren in Bovensmilde

Op 14-4-85 heeft een groep van erica 30 «olukse jongeren in de
St.Molo-Oekoe van 22.00 - 02.00 uur een bespreking gehouden over
de bijeenkomst van 3 maart j.l.

Tijdens deze bespreking werd een drietal verslagen doorgenomen
betreffende de "perdjuangan"

200 A 03



Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD 1799101
datum 1 9 JUN1 1985

CO

h — A — -
8tr;
schr.:

I etreft: Molukse terroristen.

Recentelijk zijn de zg. "Wijster-jongens" uit gevangenschap
ontslagen.
Nadat de wijkraden (en de gemeenschap) van Assen en Bovensmilde
hun gedrag enkele weken hebben aangezien, is besloten om aan
deze jongens (én de andere actievoerders) meer aandacht te be-
steden. Gebleken is namelijk dat zij zich tamelijk solidair
opstellen en eigenlijk alleen eikaars gezelschap, en dat van
de andere actievoerders opzoeken en tolereren.

Voor de wijkraden voldoende aanleiding om via de 11 juni-
herdenking 's avonds in Bovensmilde een speciale kerkdienst
te houden, die vooral aan deze jongens gewijd zal zijn.

Na de lle juni zullen de wijkraden van Assen en Bovensmilde
gesprekken voeren met alle actievoerders (fflett uitzondering van
de provinciehuisbezetters). In concreto betekent dat,6 man van
Wijster, 7 van het consulaat, 3 van de Punt en k van de school.
In totaal dus 20 man die in het verleden "actiegevoelig" zijn
gebleken en daar ook daadwerkelijk uitvoering aan hebben gegeven.
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Dlstr.: TX"T

Afachr.:

ACD 1807586

<&* 1 5 AUG. 1585

CO
b. d. .

Bijlage(n): div.

BO:*L,^ . ̂ 3^

Betreft: Huurprobleaatiek Bovensmilde - "Aicsi 177"

Tijdens de vergadering van 5 juni j.l. (zie eerdere rapportage)
hebben de bewoners van de Molukse wijk Bovensmilde besloten
om in verband met genoemde huurproblematiek per l juli 1905
plaatselijk aktie te gaan voeren.
De aktie wordt gevoerd onder de naam "Aksi 177".
Over de achtergronden van een en ander is een fraai boekwerk
samengesteld dat als titel "Barisan Bersama" heeft meegekregen.
Bij deze aktie speelt het AKP (Aktie KomitS Perumahan) een
centrale rol.

Voorlopig zijn in het kader van de aktie alle contacten met de
woningbouwverengiging en de gemeente Smilde opgeschort.
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Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr. : 3 •

Datum : 3-9-1985

Evaluatie:

Door BVD In te vullen

BO s ....JLÜM.3L..
Bijl. :

Distr.:

ACD 850917 060

datum H. SER 1985

CO

b. d.

Betreft: Molukse St. Molo Oekoe-BoTensmilde

D» St. Molo Oekoe in Bovensmilde draait alleszins goed. Eén van de
laatste activiteiten die Molo Oekoe ontwikkeld heeft, was speciaal
gericht op de oudere bewoners in de wijk
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Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr. : 2

Datum : 29-10-1985

Evaluatie:

Door BVD In te vullen

BO : ....

Bijl. :

Distr.: ....

851213 134

datum 13. DEC. 19 85

CO

b. d.

Betreft: Molukse wijk Bovensmilde

Onlangs zijn aan de buitenkant van het gebouw van de stichting Molo
Oekoe weer enkele leuzen geklad, waaronder de bekende kreet "RMS sekali,
tetap RMS". Een en ander wordt ingeschat als een vorm van vandalisme.
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Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr. ;4

Datum : 29-10-1985

Evaluatie:

Door BVD in te vullen

BO :

Bijl. : .

Distr:

ACD851213 136

datum 13. DEC. 19 85

CO

b. d.

Betreft: Molukse woningproblematiek

Met betrekking tot de huuractie in de wijk Bovensmilde werd bekend, dat
104 gezinnen vóór de actie zijn. Achttien zijn solidair, drie zijn niet
voor en één is tegen
Ondanks deze - voor het A.K.P. - positieve cijfers begint langzaam het
besef door te dringen dat men uiteindelijk (naar alle waarschijnlijkheid)
toch aan het kortste eind zal trekken.
De blik is dan ook vooral gericht naar eind november 1985, wanneer De
Centrale Werkgroep van de B.P. een onderhoud over genoemde problematiek
zal hebben met de Nederlandse Minister-President.
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Informatierapport

Door rapporteur In te vullen

Volgnr. : 4

Datum : 09-12-1985

Evaluatie:

Door BVD In te vullen

BO : .

Bijl. : .

Distr,:

ACD 860120 063

datum 17. JAN. 198 6

CO

b. d. —

Betreft: Woningproblematiek Molukse wijk Bovensmilde

Op 28 november 1985 heeft een zogenaamde Tripartite-overleg plaatsgevonden
tussen de W.B.V. Smilde, het college van B&W en'de wijkraad RMS/AKP.

Volgend gesprek: 6 februari 1986.
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Informatierapport

Door rapporteur In te vutten

Volgnr. : 1 •

Datum :

Evaluatie:

Door fiVD In te vullen

BO :

BIJL :

Distr:

ACD 8 6 1 0 0 8 016

datum 07.0KT.1986

CO

b. d

Betreft: Malakaa

Ba vijkraad Baraaattilda iaia Aama pariada vaa kat jaar aat vakaatia.
lat baat««r Tam da Stlektlaf lala^Oakaa daaraatagaa ia aog wal
druk daaada «at aakaa ra» fiwuieiala aard* Ir kla»t kat a*a.a* miat.
Ook kat l.K.P. ia aag altaaa aasig «at da waaiag praUaaatiak.
Zij ia oalaaga (jami '86) ik ararlag gatradaa aat da Malukaa «ijk
ia Caaalla-Ooatfaarda*
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