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Molukkers te Almelo
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Van
vernomen:

het navolgende

Op 11.6.1977 direct ha d^ televisiebeelden over de mariniers
actie op de trein heeft
getracht de Molukse
jongeren te Almelo over te halen om een gewelddadige actie
uit te voeren. Al gauw had hij een kleine aanharfg.
De vice-voorz. van de PM/Almelo heeft toen de jongeren
toegesproken en hun er toe gebracht af te zien van het uitvoeren van welke actie ook.
Ook
wist hij te kalmeren.
Sindsdien is het in de Molukse wijk weer geheel rustig en
zijn er geen ongeregeldheden te verwachten.
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Op 1if-12-1977 werd
het navolgende vernomen:
Zovel onder de oudere* als jongere Molukkers te Almelo
wordt de autonomie-idee als door
gelanceerd,
besproken. Hierbij gaat men af op publicaties in krant,
T.V. en radio.
Opvallend is dat vrijwel niemand zich werkelijk hierover
druk maakt.
Te beluisteren valt, dat velen in deze autonomie-gedachte
wel iets zien omdat (zoals gesteld wordt) noch MAHUSAMA
noch TAMAELA iets bereikt hebben waardoor men steeds
meer moet twijfelen aan de haalbaarheid van het RMSstreven.
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Molukkers Almelo
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Op 11-1-1978 werd
het navolgende vernomen:
De ruzie tussen
en
heeft zich toegespitst waardoor ook de sfeer in dejwijkraad wordt aangetast.
De jongeren ergeren Eich aan deze gang van zaken en
beraden zich over de vorming van een jongeren eomitee
die de plaats van de Vijkraad zal moeten innemen.
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Op 24-1-1978 verd het navolgende vernomen
De incapabiliteit van het vijkbestuur heeft gemaakt dat
de jongeren van het Stichtingsbestuur TTJLAKABESST het
initiatief namen om hierin wijziging te brengen en zo
nodig het vijkbestuur aan de kant te zetten
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werd op 11-5-1978

het volgende vernomen:
Ondanks de gezamenlijke viering van 25 april in
Houtrust-Den Haag, werd speciaal voor de gemeenschap
Almelo deze herdenking ook nog gevierd op 2k/k.
Ook Molukkers uit Wierden en Nijverdal namen hieraan

deel.
In hoofdzaak bestond deze viering uit het hijzen van
de RMS-vlag gepaard gaande met enig ceremonieel,
volkszang en dansvoordracht (generale repetitie)
van het lied dat op 25/^ te Den Haag ten gehore werd
gegeven, gevolgd door een feestelijk bijeen zijn
Het geheel verliep zonder enige wanklank.
Tijdens deze bijeenkomst werd het periodiek
"Tjenkeh" te koop aangeboden.
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Op 22-5-78 werd
gende vernomen:

het vol-

De Molukse jongeren uit Almelo en Vierden hebtien zich de
laatste tijd scherp tegen het beleid van MAHUSAMA geuit.
Gevolg is, dat het huidige bestuur van de PPKM is afgetreden en er een nieuwe leiding moet komen.
De anti-MAHüSAMA-stemming in deze wijken is - volgens
ontstaan door directe invloed van de Noordelijke wijken.
Door de leiding van de BP wordt deze verschuiving in
Almelo en Vierden serieus gevolgd, aangezien er in het
verleden altijd een belangrijke financiële bijdrage uit
deze wijken kwam.
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Van
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werd op H-6-1978 het

Van de Molukse gemeenschap te Almelo valt te stellen dat
de KMS-gedachte daar niet meer leeft.
Van enige activiteit m.b.t. de RMS is geen sprake meer.
Van de voorgenomen herdenking van de Punt slachtoffers in
Assen 11/6 werd
verzocht hiervan in Almelo bekendheid te geven. Dit werd gedaax
maar niemand heeft te kennen gegeven deze herdenking te
zullen bijwonen.
Het drug-gebruik (te Almelo) is belangrijk afgenomen door
toedoen van
die al geruime tijd onder de jongeren
werkt en hun de gevaren van drug-gebruik uitlegt.
Van de gemeenschap in Wierden kan gezegd worden dat deze
wel RMS gemotiveerd is.
Dit komt vooral omdat de wijkraad aldaar actief is en
hiermede de andere inspireert.
In Nijverdal zijn de Molukkers weinig RMS gemotiveerd.
Slechts $$n man is nog aan te merken als fanatiek RMS aanhanger (TAMAELA-groep).
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Op i/f-9-1978 werd
vernomen:

het volgende

De Badan Initiatief in Almelo heeft op zaterdag 9 september j.l. een vergadering gehouden, die tot doel had
om de huidige Wijkraad af te zetten en te komen tot een
nieuwe samenstelling.
Aangezien de belangstelling voor deze vergadering echter
zeer gering was, zal men verplicht zijn om een nieuwe
vergadering uit te schrijven.
Overigens is het onder de Morukkers in Almelo erg rustig
en dat geldt zeker v.w.b. het houden van vergaderingen.
De Pemuda Masjarakat heeft dit jaar nog geen enkele vergadering gehouden en de Wijkraad is al ruim twee jaar
nauwelijks meer actief.
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Op 2-11-1978 werd
navolgende vernomen:

het

De arrestaties van de gebr.
hebben in de wijk geen
reacties teweeg gebracht.
Vanzelfsprekend wordt er hier en daar wel over gesproken;
waarbij dan te beluisteren valt dat men de fam.
deze
"tegenslag" best gunt.

r
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Te Almelo kunnen Molukkers drugs betrekken van dealers die
dit verhandelen in café "'t Puntje".
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Molukse gemeenschap Almelo.
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Van

werd op 26.7.1979 het na-

volgende vernomen.
is officieel nog steeds Hoofd van de Wijkraad
maar wordt overal buiten gehouden en heeft ook absoluut geen
invloed.
In feite bestaat ook geen behoefte aan een functionerende
wijkraad omdat de Molukse gemeenschap in Almelo geen problemen kent waarbij een wijkraad regelend zou moeten optreden.
Ook op (RMS) politiek gebied doet zich te Almelo niets voor.
Belangstelling hiervoor bestaat er niet.
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het volgende vernomen:
In Almelo verkeert de Molukse stichting in de problemen.
Het oude bestuur zag er geen gat neer in (financieel) en
droeg het gebouw etc. aan de Gemeente over. Een actiegroep
is nu doende dit terug te draaien en ervoor te zorgen dat de
stichting weer bestaansmogelijkheden krijgt.
In verband hiermede zullen op 9-6-9182 besprekingen worden
gehouden tussen de Gemeente en leden van de Molukse actiegroep. Men zal o.m. pogen een subsidie van de Gemeente te
krijgen om de stichting weer op poten te krijgen.
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In Almelo zijn problemen ontstaan door een communicatiestorting tussen de wijk en de wijkraad. Daardoor weet het volk niets over de
RMS-strijd. Als gevolg hiervan wordt er geen contributie meer betaald aan de BP.
Men heeft gepoogd tot een wijziging van de situatie te komen door
een nieuwe wijkraad te kiezen, doch dit is mislukt.
Daarnaast zijn er problemen rond de stichting, Het stichtingsbestuur
is aangeklaagd voor verduistering.
Men poogt nu via de BPP een oplossing te vinden. Op l8.tf.82 is een
vergadering belegd in Wierden om de Twentse wijkraden op de hoogte
te brengen van de ontwikkelingen rond 25 april. Tevens zal men de
situatie in Almelo ter tafel brengen.
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