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het volgende vernomen:

Van werd op 22-8-79 vernomen dat de "Stichting Tjandu"
ongeveer tweeduizend Molukkers heeft geregistreerd die verslaafd
zijn aan drugs. Reg^istratie in de grote plaatsen heeft nog
niet plaatsgevonden.

is van mening dat het aantal verslaafden veel groter is.
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./• Zie bijgaand rapport.
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RAPPORT

Verb.

Evaluatie:

Datum 1-10-1979

Betr.: Zuid Molukkers

Op 1-10-1979 had ik een gesprek met
Deze deelde mede dat er moeilijkheden zijn in de Stich-
ting " Tjandu11 Dit is de landelijke stichting, welke zich
bezig houdt met drugsverslaafden onder Zuid Molukkers. De
zer dagen zouden een aantal medewerkers van Tjandu wegens
disfunctioneren zijn ontslagen. Volgens is het inder
daad zo dat een groot aantal medewerkers van Tjandu hun
taak slecht uitvoeren.
Volgens zouden vanuit Vlissingen tot 4- keer toe door
de Heer van het huiskamerproject meldingen en ver
zoeken om hulp van Tjandu onbeantwoord zijn gebleven, Vli
singen valt onder het district Breda. De man van Tjandu
in Breda is genaamd . Ook deze zou zijn ontsl
gen, .,,
Volgens is er. voor 6-10-1979 een demonstratieve bij-
eenkomst belegd in Utrecht. Hij wist niet in welk gebouw.
Er zullen daar veel mensen van Tjandu, overige Zuid Molu
se organisaties en ook Nederlandse organisaties, welke zi
met het drugsprobleem bezig houden, zoals het JAC, aanwez
zijn. zei dat hij vermoedde dat er voor het gebouw v
Tjandu in Utrecht gedemonstreerd gaat worden met bijv, sp
doeken. Er zullen daar voor- en tegenstanders zijn en het
kan daar gemakkelijk tot spanningen komen. Een en ander i
telefonisch doorgegeven aan ID-Utrecht.

De brig. van pplitie,
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het volgende vernomen:
Op 5 oktober 1979 belegdeji het beatuur van het Politiek Forum
(BPP) met de 3 daerah-besturen een vergadering.
Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:
1.
2. TJANDU
3.

Vervolgens werd gesproken over de problemen rond de stichting "Tjandu1
te Utrecht. Over het algemeen was men het er mee eens, dat de hou-
ding van de heer te autoritair was.
De z.g.n* veldwerkers hebben hoegenaamd geen deelname aan de tot-
standkoming van de verschillende beslissingen. Men wil dan ook meer
inspraak over het te voeren beleid en de specifieke problemen op
ieders werkterrein. Het BPP-bestuur besloot geen standpunt in deze
in te nemen. Wel zal men aanbieden om een bemiddelende rol te spe-
len met name omdat dat in het belang werd geacht van de verslaafden.
Zo ergerden zich enkele bestuursleden aan het feit, dat Tjandu in-
middels weer *f nieuwe veldwerkers had aangenomen, notar bene mensen,
die bij de aüLectie waren afgevallen.
Het BPP-bestuur vreest dan ook in de toekomst te maken te krijgen
met 2-keus veldwerkers.
Op 10 oktober had men reeds een brief naar het Tjandu-bestuur
gezonden. Het concrete doel, dat men zich stelde, was om allereerst
het kort geding, wat de veldwerkers het Tjandu-bestuur aanspannen,
enige tijd te doen uitstellen.
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Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

Die oplossing zal er wel komen, want het bestuur werd via
via, zo terloops, bij geruchte, ingefluisterd toe te geven
aan de eisen van de bezetters anders kon de bestuursleden
weieens "iets" ergs overkomen. spral zelfs over het
neerschieten van bijvoorbeeld . Dat moest dan maar
gebeuren, had hij opgevangen tijdens de bijeenkomst na af-
loop van de demonstratieve optocht door de Utrechtse binnen-
stad op 6.10.1979. Die optocht was overigens een farce, een
enorme flop. Vijftien a twintig personen liepen mee,

De "stoet" was veel eerder dan gedacht aan het einde van de
route en ontbond alzo ongeveer één uur eerder bij gebouw
"rasa" in de Pauwstraat te Utrecht. Daar kon men als spreker
optreden of meedoen aan de discussie.
In Rasa waren meer personen dan bij de demonstratieve optocht
aanwezig. Mogelijk durfden velen niet in het openbaar te de-
monstreren en lieten zij door hun aanwezigheid in de zaal
blijken sympathiek te staan tegenover de veldwerkers. Gezien
werden:

Daarnaast waren
vertegenwoordigers?, in ieder geval personen verwant aan de
PSP aanwezig en lieden van de één of andere communistische
groepering, maar niet de CPN en/of SP. Hoewel uitgenodigd,
liet het volledige bestuur van de Stichting Tjandu verstek
gaan, hetgeen begrijpelijk is, want de opzet was ongetwijfeld
om het het vuur aan de schenen te leggen, terwijl daarnaast
de uitspraak van het kort geding zijn invloed wel zal hebben
doen gelden (het uitpraten van de moeilijkheden door beide
partijen).

Uit de "toespraken" en "discussies" bleek alras, dat alles
om de centen draaide. De medewerkers willen uitbetaling van
de volledige reiskosten, die noodzakelijk zijn voor het be-
zoeken van hun cliënten, maar vooral inzage in de besteding
van de CRM-gelden. Daarnaast wil men inspraak bij sollicita-
tiegesprekken, zodat zij zich vooraf een beeld kunnen vormen
van de nieuw aan te trekken medewerkers/sters en dan ook
kunnen bepalen of hij of zij in het team past. Zij vinden dat

- 3 -

301A11



Vervolgblad nr. bij Orapport nr.

•-"~ ï̂*n

een heel normale wens, maar zelfs daarover wilde het be-
stuur geen woord horen. Duidelijk werd steeds gemaakt, dat
dit bestuur bijzonder autoritair is.

Bond 15«00 uur verliep de bijeenkomst min of meer en werd
er alleen nog maar gekletst, hetgeen voor een aantal per-
sonen het sein was om te vertrekken.

Resumerend kan gesteld worden, dat meer personen dan de de-
monstratie aantoonde, sympathiek staan tegenover de actie-
voerders, doch kennelijk bang zijn om dat openlijk te be-
tuigen, mogelijk om in de toekomst moeilijkheden te voor-
komen. Een ander aspect is het geld. De jongeren willen nu
zelf profiteren van de CRM-ruif en dat ziet men in steeds
meer geledingen in de Zuidmolukse wereld.
Ouderen zullen langzaam maar zeker moeten wijken voor de
aanstormende jonge garde.

O

7.12.1979
EBu
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Stichting "TJANDU"

Info:

op 26.10.1979 werd

door tussenkomst van de ID-Utrecht

nomen:
het volgende ver-

M.b.t. de bezetting van de Stichting "TJANDU" te Utrecht gaf
als zijn mening, dat alles draaide om het geld. Men wil geld zien
en met men worden dan de werkers bedoeld. Zij vinden het niet
meer dan normaal, dat zij betaald krijgen voor hun werk en dat
gemaakte kosten, die aantoonbaar zijn, zeer zeker worden vergoed.

Daarnaast willen zij óók op de hoogte worden gesteld van de om-
vang van de subsidie, die TJANDU krijgt van CRM en hoe die Relden
worden besteed.

Aan die eisen, wilde het bestuur met aan het hoofd niet
voldoen en dat had tot gevolg, dat de veldwerkers besloten tot
bezetting over te gaan, daarbij steun ontvangend van de op dat
moment aanwezige drie stagiairs. Dit was iets ongekends in de
Zuidmolukse wereld. Hier rebelleerden openlijk jonge Zuidmolukkers
tegen het (oudere) gezag en dat was nog nimmer vertoond.
Het bestuur van de stichting TJANDU reageerde met het op staande
voet ontslaan van de medewerkers/bezetters.

Dit vonden de bezetters weer te gek, want zij zagen de hulpverle-
ning volledig de mist ingaan en dat kon toch nooit de bedoeling
zijn, zelfs van dit bestuur niet.
Zij besloten de ontslagen aan te vechten en spanden een kort ge-
ding aan. Dat heeft reesulteerd in een soort afkoelingsperiode,
opgelegd door de rechter en het is nu zó, dat men (bestuur en
bezetters) om de tafel zitten om tot een oplossing te komen.
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