06 Ambonese woonoorden Assen

RAPPORT VAN C.
Aan
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2-3-1971

Betr.: Mplukkers te Assen.

Op 9-2-1971 werd van politie Assen de navolgende inlichting
verkregen.

De Molukse gemeenschap te Assen is verdeeld over 3 woonwijkei
een B.P.-concentratie (wijk I) en twee kleinere Missie-concentraties (wijk II en III)* Zie plattegrond als bijlage.
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Op 8.7.1976 werd via ID Assen het volgende vernomen:
In de Gemeente Assen wonen ongeveer 1700 Molukkers
(circa 230 gezinnen) voor het overgrote deel zijn zij'
ondergebracht in 3 wijken t.w.:
Assen I +_ 175 gezinnen
II~V 25 gezinnen
III +_ 13 gezinnen
De overige Molukse gezinnen wonen over de gemeente
verspreid (enkele 10-tallen)
De samenstelling van de wijkraad wisselt regelmatig.
In politiek opzicht behoort het merendeel der Molukkers
tot de Badan Persatuan. (geschat ca. 90#) het restant kan
gerekend worden tot de EAMAELA groepering.
Omtrent een evt. APIM-groep is niets bekend.
Het
*ran
dit
Als
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wijkgebouw "Kapitan Pattimura" is gelegen aan de rand
de Molukse wijk Assen I. Voorzitter van het bestuur van
gebouw is dhr. __
cultureel werker~ls aan Pattiraura verbonden dhr.
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Zuidmolukkers te Assen

Bijl.:

Op Jf-1-1977 werd
het volgaüe

vernomen:
De Zuidmoluktee jongeren in Asssfa lijken zich in twee
kampen te verdelen.,.
De groep o.l^v.
,• de HEÜCIAEJ-aanhangerSj,
v/aar van o. a.
deel
uit maken,
'Daartegen keren zich de pro-MANUSAMA jongeren luit
Assen.

Door de MANUSAMA-groep is op zaterdag 8 januari een
zongefestifal georganiseerd binnen de wijk.
De groep van
zou van plan zijn Hit
evenement te verstoren.
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Molukse werkgroep Assen
Bijl.:

Van
navolgende vernomen:

werd op 1^.4.1977 het

De op initiatief van
en
opgerichte
Werkgroep Assen heef-E staatssecretaris ZEEVAL/KING uitgenodigd voor een discussiebijeenkomst, te houden op 16.5.19'
in het gebouw Pattimura te Assen.
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molotov-cocktail naar binnen zou zijn geworpen.
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Zuidmolukse jongeren te Assen

Bijl.:

Op 11-7^1977 werd
Totgende vernomen:
Evenals in Bovensmilde manifesteert aich in Assen
een scheiding tussen de "intellectuele" Zuidmolukse
jongeren en de jongens van.d-e daad- De laatstenstaai
o.l. v. de Vietnara-groep van i
. Ze wordei
door de meeste Zuidmolukse ouders met argusogen aangekeken.
De "intellectuelatV in Assen zijn de reeds bekende
Zuidmolukse jongens, die regelmatig in het gemeensc
huis Pattimura vergaderen. Ze .hebben goede contacten met de groep
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wordt medegedeeld

at er in verband

met de rechtzitting in Assen moeilijkheden zijn te verwachten met Üuid-Molukse jongeren.
Jongeren uit Cappelle aan de IJssel; Breukelen; Vaassen ei
Hoogeveen zuilen aan deze ongeregeldheden deelnemen.
Deze jongeren zouden onder invloed staan-.van
uit Hoden.

Hij zal echter proberen om als bemiddelaar op te treden,
in de door hem gesteunde akties, om zo zijn aanzien binnei
de iiuid- Molukse gemeenschap weer wat glans te geven.
namen

van:

als leiders van eventuele akties.
Verder gaat het gerucht in Ü.M. kring dat tegen de politi»
akties ondernomen zullen worden. I)eze akties zouden eventueel tegen individuele politie-ambtenaren gericht worden
Wapens zouden de laatste tijd veelvuldig vervoerd worden
achter de bekleding van auto-portieren.

5-9-1977.
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: Molukse gemeenschap Assen.

Bijl.:

Op 15-9-1977 werd het navolgende vernomen
In Assen is een conflict ontstaan tussen de ouderen en
Molukse jongeren*
De ouderen verwijten de Molukse jongeren dat hun gedrag
de oorzaak is van de huiszoekingsactie, waarvan een ieder
overlast had.

De ouderen eisen dat de Molukse jongeren hun (ongewenste)
activiteiten staken.

CV.
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Onvrede (?) in de wijk te Assen.

Bijl.:

Op 13.12.1977 werd

het volgende vernomen.
De gemeenteraad te Assen had afgevaardigden van de wij leraart uitgenodigd voor een nader gesprek.
De jongeren waren nogal verbolgen over het feit dat de
wijkraad hier gevolg aan heeft gegeven, zonder eerst contact op te nemen met de jongeren, die indertijd ook geen
contact wensten en de wijkraad niet zien als representatief voor de wijk.
Het name
heeft hier namens de jongeren nogal
tegen geageerd.

MP.
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Zuidmolukkers Assen/Bovensmilde

Bijl.:

_

Op 7-2-1978 werd
het volgende vernomen:
De studiebegeleiding in de Stichting Pattimura wordt verzorgd door k Zuidmolukkers
',
,
en iemand die in Groningen voor eëip»M.O.acte 'studeert *
).
Deze studiebegeleiding is driemaal per week (1 uur ).
Het wordt bekostigd door CRM; en wordt los gezien van de
Stichting Pattimura. De vier genoemden krijgen een vergoeding van ƒ 25»- per uur*
Momenteel heeft de groep studiebegeleiders enkele problemen met de JWG; maar dit heeft zijn oorsprong in het
feit dat de JVG ruimte beschikbaar heeft n& de studiebegeleiding en deze er niet altijd op tijd uit zijn.
De studiebegeleiders vinden hun werk veel belangrijker
dan welke andere activiteit in het Stichtingsgebouw.
Hen vangt jongens en meisjes (veelal brugklassers) op
met hun problemen. Zowel op onderwijsgebied als op huiselijk gebied. Men vindt o.a. de culturele activiteiten erg
belangrijk. In de tegenwoordige Molukse gezinnen wordt
daar vrij weinig aan gedaan. Maar ook achterstand in bepaalde vakken wordt *bijgewerkt"j er wordt sexuele voorlichting gegeven etc. etc. -

Be JVG in Assen is bezig met "de bewustwording van het
individja". Door discussies en lezingen tracht men elkaar
te .aoflïr onteren met alle facetten van de maatschappij,
waarin hun probleem , centraal staat.
is zich ervan bewust dat in de JWG een aantal zeer
radicale jongeren zittm, die misschien een negatieve
-2-
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invloed hebben op het geheel. Naar
is de
sociale controle binnen de JWQ en de verantwoording
die men schuldig is aan het stichtingsbestuur sterker.
Zolang men praat en discussieert, heeft men geen tijd
voor harde actiesf aldus
. Demonstraties en andere
(spontane) acties behoren wel tot de mogelijkheden van
de JVG.
In dit kader heeft de JWQ zich ook achter
jgeschaard.
is wel van mening dat er - na de komst van
een groep ontevreden Zuidmolukkers zich bijeengevoegd
hebben.
Vat de verdere plannen van deze groep zijn is
niet
bekend; maar
wel dat dit voor MMBJSAMA, die
toch al niet veel aanhang in het Noorden tteuft, niet zo
prettig is.
De JWQ zal zich niet bij deze groep aansluiten, alvorens
men advies heeft ingewonnen bij de wijkraad.
merkt op dat het opvallend is dat Ds. ME3HARÏ zich
geheel distantieert van
De politieke forums komen in het Noorden voorlopig niet
van de grond. De meest ei hebben zich hierover (de vorming)
negatief uitgelaten. Hen ziet het teveel als een instiument van HANUSAMA en men zal er voorlopig geen medewerking
aan verlenen.
De Regeringsnota is over het algemeen niet goed ontvangen
in de wijk.

De intellectuelen (zoals Studiebegeleidingsgroep) die
een wat gematigd standpunt hebben zijn enthousiast over
de onderwerpen onderwijs, huisvesting ed.
De felle RMS-ers zullen zich beslist niet laten ompraten*

Ook niet na de kamerdebatten. De RMS leeft!!.
Stichting Opbouw Drenthe actief
bezig is met het ZM-probleem. Vooral wat betreft studiebegeleiding, werkverschaffing e.d.
In dit kader heeft men praatgroepen ingesteld (jf 10 ZH
uit Bovensmilde); waarin
vrij actief is.
De Stichting Opbouw Drenthe dfjfltt echter teveel aan hun
eigen structuur en te weinig aan. de ZM-belangen;
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:Stichting PATTIMURA

Bijl.:

Op 25-1-1978 werd

het
volgende vernomen:

L.

hebben

De Stichting Pattimura is thans bezig met de opvang
en begeleiding van de 10-1^ jarigen.
Men is zeer verontrust*»* over deze groep.
Bij experimenten is gebleken dat zij weinig van de
eigen cultuur afweten. De terroristische akties
hebben zij van zeer nabij meegemaakt er^/grote indru]
op hen gemaakt. De deelnemers van de alcties worden
als helden beschouwd.
Sommigen van deze groep jongens gaven op de vraag:
wat wil je later worden?", §.s antwoord: "Terrorist"
i

is van mening dat het Zuidmolukse probleem
-ongeacht de uitkomst van de regeringsnota- veel
erger wordt. Over ca. 10 jaar is de wijk in Assen
en Bovensmilde sterk vergrijsd. De Zuidmolukkers
die dan ca. JO jaar zijn wonen elders. De jongens
die nu ca. 10-1^ jaar aijn hebben dan -behoudens
hun ouders, die nu de ontwikkeling al niet meer
kunnen volgen- weinig om handen. Het probleem zal
dan meer van sociaal-culture^aard zijn, maar misschien niet met minder ernstige gevolgen.
Deze problemen zijn door de medewerkers van de
Stichting Pattimura onderkend en men doet er alles
aan om dit op te vangen.
Binnen de stichting Pattimura zijn o.a. werkzaam
de Jongerenwerkgroep (J.W.G.) en de groep initiatie
nemers.
De laatste groep zijn Zuidmolukkers in de leeftijd
van 1^ t/m 18 jaar. Zij houden zich bezig met het
organiseren van allerlei aktiviteiten binnen de
stichting gericht op het bijbrengen van hun eigen
cultuur.
—2—
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De J.W.G. (leeftijd tussen ca. 18 en 35 jaar)
houdt zih bezig met allerlei aktiviteiten van
sociaal/culturele aard. Politiek is hierin niet
geheel weg te denken, maar is volgens
niet
overheersend.
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: Woonwijk Assen
Bijl.:

Van een
het navolgende vernomen:

bron werd op 11-4-78

Als gevolg van het onverantwoordelijk gedrag van een
groot aantal jongeren, wat onrust en spanningen teweeg brengt, spelen vrij veel gezinnen met de gedachl
de wijk te verlaten en elders te gaan wonen.
Een aantal zou hieraan al gevolg hebben ge^egeven
als over andere huisvesting beschikt kon worden.
Ook de, aan verhuizing verbonden kosten, vormt een
belemmering.
Families waarvan bekend is dat zij graag de woonwijk
willen verlaten zijn:
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pasar Malam te Assen

Bijl.:

werd op
25-5-1978 het volgende vernomen.
In voorgaande jaren heeft men het niet aangedurfflt te
Assen een Pasar MalaH te houden, uit vrees voor Molukse
terreur gericht tegen een dergelijke manifestatie.
Voor het eerst zal nu dan toch een pasar malatt worden
gehouden te Assen, en wel van 9 t/m. 11-6-1978
Deze Pasar Malaa zal geopend worden door de burgemeester
van Assen*

TS.
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Studiebegeleiding in Aesen
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Op 2^ mei 19?8 werd
het volgende vernomen:
De studiebegeleiding die in Assen gegeven wordt door o.a.
,
64
, heeft veel
weerklank gevonden in de wijk. Thans worden een kleine 25
Molukkers met hun studieprobleem geholpen.
Dit succes heeft ertoe geleid dat
een soortgelijke beggfeLding wil opzetten voor Molukkers in Bovensmildc
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Vrouwen-groep Smilde/Assen

Bijl.:

werd op 1^-3-1978
het navolgende vernomen:
Onder leiding van
en
hebben jonge vrouwen uit Assen en Smilde een groep
gevormd die tot doel heeft; bij voorkomende calamiteiten (gijzelingen e.d.) de familie van de activis
ten bij te staan en de activisten zelf morele steun
te verlenen.

301A10 - 506622*

ACD/J/Ö?

datum G 5 S E P . 1 9 7 8
CO

b.

d.d.

C (CFO ) nr:

Aan

:

CPB

Betreft

: Stemmingsbeeld Assen
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Bijl.:

Op 28-7-78 werd van ID-Assen _het volgende vernomen:'
Met de heer
van de Wijkraad werd van gedachten
gewisseld over enkele aspecten m.b.t. het uiteenvallen
van de commissie Kobbén-Mantouw.
Uit meerdere bronnen was vernomen, dat de reacties van
de ZM-bevolking hierop erg lauw waren.
Volgens
echter is »en in de kringen van "leidinggevende" figuren hierover nogal ontstemd.
De indruk werd echter verkregen dat de ontstemming bij
hem zelf het grootste was*
Voorts werd gesproken over de JW3,
zei hierover
dat dit lekker begint te lopen en dat de Wijkraad hierin
ook voldoende kans krijgt om met de jongeren te praten.
Door de JWQ worden jongerenbijeenkomsten georganiseerd
waar veel belangstelling, voot is onder de jeugd.
Ook de zeer progresaleyy
is bereid gevonden om met de jongeren te gaan praten over een andere
oplossing van de problemen dan door middel van gijzelingen en andere gewelddadigheden, aldus
•
Ook de contacten plaatselijke overheid-wijkraad kwam ter
sprake. De indruk werd verkregen, dat men wel behoefte
heeft deze contacten te herstellen doch men is bang, dat
er dan weer beslissingen worden genomen buiten de Zuidmolukkers om. De Burgemeester wordt er van beticht dit
meerdere keren te hebben gedaan.
is aangeraden er over te sjreken in zijn gelederen, dat het helemaal geen kwaad kan om van hun kant
contact op te nemen over het herstellen van de contacten
nadat een soort raamwerk was gemaakt van de manier waarop zij een en ander gerealiseerd zouden willen zien.
De indruk werd verkregen, dat zij echt als volwaardige
gesprekspartners willen mee doen niet willen worden bevoogd door Nederlandse overheid.
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: Yerhuisplannen Molukkers uit

Assen.

Bijt.:

Op 2 augustus 1978 werd
volgende vernomen.

het

Bij een groot aantal gezinnen, genoemd worden 32 a 33» zou
het voornemen bestaan zich buiten de wijk in Assen te willen
vestigen. Als reden hiervoor wordt opgegeven, dat het optreden van radicale jongeren slechts leidt tot onrust en
moeilijkheden in de wijk.
Het zou hier o.m. betreffen de families
en
,
beide gezinnen die overtuigd EMS-er zijn; doch diep in hun
hart de wijk zo snel mogelijk willen verlaten.
Dat het voornemen van deze gezinnen nog niet geleid heeft
tot concrete stappen, is
o.a. toe te schrijven
aan een soort drempelvrees en gezichtsverlies t.o.v. de andei
Molukkers.
Om de Molukkers in dit voornemen te stimuleren, zou de
Stichting Woningbeheer Assen onder de Molukkers in Assen een
enquête moeten houden.

MP.
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juni herdenking Assen

Bijl.:

Op 13-6-1978 werd
het volgende ver»
nomen:
Zoals op de SPP-vergadering van 3 juni j.l.f op voorstel
van de werkgroep Assen, was besloten, werd er op 11 juni
in Assen een Herdenkingsdag gehouden voor de 6 Molukse
jongeren die op 11 juni 1977 omkwamen bij de actie van
de Mariniers op de gekaapte trein bij De Punt.
De organisatie van deze dag vond plaats onder auspiciën
van de SPP en het geheel^ diende een landelijk karakter
te dragen.
Dat dit laatste niet geheel gelukt is, kan verweten worden aan de korte tijd van voorbereiding; slechts enkele
dagen.
De door de SPP opgestelde aankondigingsbrief
werd kennelijk niet overal op tijd ontvangen.
Noot: In Bovensmilde werd pas op donderdagavond een vergadering hierover belegd.
Dit had mede tot gevolg, dat er ca. 1^00 Molakkers in
Assen bij de herdenking aanwezig waren, terwijl de organisatoren er ca. 4000 verwacht hadden.
Het programma van deze dag
begon om 11.00
uur nmr ee-a herdenkingsdienst in de Molukse kerk.
Ds. METIARÏ had zijn preek gebaseerd op het boek Exodus;
de uittocht uit Egypte onder Mozes en het A-O jaar zwerven
door de woestijn.
De moeizame strijd en de slachtoffers die daarbij vielen.
In dit verband werden "de zes", maar ook de dood van
HAHÏÏRT aangehaald.
Volgens
een goede preek; rustig, kalmerend en zeker
niet agressief. Bijna iedereen was er van onder de indruk.
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Na de lunch werd de stoet geformeerd voor de stille
optocht naar de Begraafplaats Be Boskamp, waar een
kranslegging zou plaatsvinden. De tocht duurde ruim
70 minuten en de afstand (ca. 5 km) werd op waardige
en zeer correcte wijze afgelegd. Het optreden van de
Ordedienst (jongeren op de achtergrond gesteund door
de KPK ) was streng, maar eveneens correct.
Aan de graven werd een kort woord gesproken door Peter
ÏPATIPIKALAWAN en een meisje
Na terugkomst van De Boskamp vond er om ca. 1?»50 uur
een herdenkingsbijeenkomst plaats in Pattimura.
Op deze bijeenkomst werd door de volgende personen een
i£«rte toespraak gehouden:
- namens Pemuda Hasjarakat
11
alle militaire missies
uit het verleden
11
Bevrijdingsfront
11
Revolutionaire Beweging
in oprichting
11 SOU '66 (uit Zeeland)
"
SPP (in zijn totaliteit)
•.b.t. deze bijeenkomst kunnen de volgende opmerkingen
worden geplaatst:
l
notuleerde deze bijeenkomst;
- de toespraken kwamen alle neer op het blijven vasthouden aan het doel van 1950. E.e.a. impliceerde een
aanval op Elias RINSAMPE&fcY Ai e met zijn Gerakan Pattimura van dit doel afwijkti
verzocht om als eerste te mogen spreken,
aangezien zij de bijeenkomst door omstandigheden
voortijdig moest verlaten.
Zij kwam daardoor op de plaats van
presenteerde zich als woordvoerder
van de Revolutionaire Beweging. Een ook voor velen
van de aanwezigen kennelijk nieuwe organisatie.
, die tevens optrad als tolk voor
, speelde een vrij centrale rol in dit gebeuren;
aldus bron.
De man is goed van de tongriem gesneden. Hij stelde
naast het bovengenoemde (punt 2), dat de strijd geen
gemakkelijke strijd is; dat men ook de negatieve kanten moet belichten en deze met name moet durven noemen
(de harde feiten), en dat men zich in het Noorden moet
realiseren, dat "de RMS geen zaak van Assen of Bovensmilde alleen is". Uitspraken die met applaus en instemmend geknik werden ontvangen.
benadrukte in zijn toespraak de bezinning;
zowel op de gepleegde daden als op de nog te plegen
daden, waarbij hij doelde op het bewandelen van de
meer positieve wegen die openstaan.
Met het plegen van gewelddadige acties moet het afge'. lopen zijn. Door de bundeling van de jongeren (SPP)
kan een andere koers gevaren worden, waarmee dan tevens
-3-
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de mogelijkheid geopend wordt om een ander, meer
doelgericht beleid te Toeren.
Na het officiële gedeelte vroeg Etty APONNO toestemming om ook even het woord te voeren. Hoewel zijn betoog
moeilijk te volgen en te begrijpen was, kwam het ongeveer op het volgende neer: Etty was van mening dat de
zaak van de RMS te veel van de politieke kant benaderd
werd, waardoor frustraties ontstaan.
Men diende de zaak vanuit het geestelijke/godsdienstige
vlak te benaderen, omdat daarin rust gevonden kon worden.
Eet onsamenhangende verhaal van APONNO werd na ca. 10
minuten onderbroken door
(voorz. Vijkraad Assen),
die het te lang vond gaan duren.
Vervolgens was het tijd voor de persconferentie. Hier•yoor hadden aan de tafel zitting genomen:
- voorzitter
Sam PORMES
Peter TATIPIKALAWAN
Etty APONNO
- in de plaats van
was afwezig. Eén van de vier journalisten informeerde naar
. PORMES gaf daarop te kennen mede
namens
te kunnen spreken.
Door
deze journalist werd geïnformeerd naar de Revolutionaire Beweging en diens connecties enz. met het
Bevrijdingsfront, alsmede de mogelijkheid van een
samensmelting van beide organisaties. M.b.t. dit laatste
punt werd door PORMES onder ^restigend knikken met ja
geantwoord.

Tijdens deze herdenkingsdag werd, wederom door de werkgroep Assen, voorgesteld om op 16 juni (2e dag proces
bezetters Provinciehuis) een demonstratie te organiseren,
SPP had geen bezwaar, maar zag geen kans daartoe. Het
voorstel werd dus teruggekaatst naar de werkgroep die
e.e.a. zou moeten organiseren. SPP zou dan wel op de
16e aanwezig zijn*
Verder werd nog bekend, dat de bezetting van het Provinciehuis nu door de Molukkers gezien wordt als een "politieke" actie. Er werden weliswaar geen politieke eisen
gesteld, maar in de Ned. Regeringsnota was al gesteld
dat daar niet over gesprqkenJson, *££&£&*. Vandaar!
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datum
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CO
b.
d.d.

C ( CFO) nr.:

Aan

:

CFB

Betren

; Zuidnolukkera Assen

d.

2 7 OKT. t978

Bijl.:

Op 23-8-1978 werd
Tuigende vernomen:

ID-Assen

het

Onder de Zuidaolukkers in Assen zon momenteel een kennelijk wat gespannen sfeer heersen. Dit heeft zich tot
dusverre geuit in enkele ongeregeldheden in de vorm van
ruiten van woningen ingooien, schieten c.q. vuurwerk afsteken en een bedreiging tegen een Nijverheidsschool.
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datum

V// 1*0
200EC.1978

CO
b.

C ( CFO ) nr.:

d-d-

i

d.

2 (S OHC, 1978

Aan

:

CTTB

Betreft

:

Molukse activiteiten in Assen

Bijl.:

Op 31-10-1978 werd
volgende vernonen:

het

Van 21 tot 28 oktober 1978 is in het gebouw Pattimura een
tentoonstelling gehouden over de Molukse kunst en cultuur.
De tentoonstelling was georganiseerd door de Christelijke
jongerenorganisatie de PPKM.
Volgens
heeft de tentoonstelling voor tweespalt gezorgd in de Jongeren Werkgroep. Radicale Molukkers als
en
hebben zich ingespannen om
van de tentoonstelling een succes te maken.
Andepe raditfale MolukkM's uit de UWG als
,
en
waren een tegenstander van deze
tentoonstelling, met als voornaamde argument dat het politieke element buiten de expositie was gehouden.
Bovendien waren de laatstgenoemde Molukkers van oordeel
dat de aanwezigheid van Ir. MANUSAMA bij de opening van
de expositie niet gewenst was.
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RAPPORT VAN C/CF
NR.

ï 1498/78

Betreft : De Molukse stichtingen.
Tijdens een bijeenkomst op 6 december 1978 tussen dhr.
van CRM, dhr.
van BiZa en CFB
werd het volgende besproken.
a. Stichting HOAJIOA te Moordrecht.
Op opmerkingen dezerzijds dat er aanwijzingen waren dat
de Stichting HOA MOA gesloten is, verklaarde de CRM gesprekspartner dat de Stichting als gevolg van financieel
wanbeleid in ernstige moeilijkheden verkeert. Het wordt
niet voor onmogelijk gehouden dat voor het einde van dit
jaar de Stichting geliquideerd wordt.
b. Stichting ÏÏHAH te Krimpen a/d IJssel.
Dhr.
kwalificeerde het functioneren van de Stichti
TJMAN niet als negatief, Wél heeft het Ministerie van CRM
onlangs een schrijver) "van de wijkraad ontvangen met daarin
verwoord een aarjtal verdachtmakingen aan het adres van de
Molukker
. Genoemde Molukker is als maatschappeli
werker in dienst bij de Stich'ting Maatschappelijke Dienstverlening Krimpenerwaard.In deze functie houdt
spreekuur in het stichtingsgebouw»
c. Stichting PATTIMTJRA te Assen.
Over het geheel genomen functioneert de stichting PATTIMUR
naar behoren en worden redelijke betrekkingen onderhouden
tussen de Molukse leden van de stichting en CRM-functionar
sen.Sprekenel over de sfeer in de wijk in Assen was de heer
van mening dat in voorgaande jaren deze sfeer meer
precies kon worden doorgrond dan thans het geval is. Desgevraagd verklaarde hij vrijwel geen contact te hebben met
de radicale jongeren. Ook is niet vast te stellen hoe groo
de invloed is van deze jongeren op de activiteiten van de
Stichting en op de wijk.

CFB
20-12-1978
IG.

Logboek CFB
Ontvangen van

Nummer:
datum

Dienst :. ID-Aesen

24 JAN. 1979

CO

Naam

:,

Door

:. CFB/

Datum;n8-1-1979
b

.-

d.

Gezien door:

Betreft:
Sfeerbeeld Assen

HBVD

PHBVD

HC

PHC

Bericht:
In een gesprek

heeft relatie het volgende vernomen!

- de onderlinge verhoudingen in de wijk in Assen zijn slecht* Men
gunt elkaar het licht in de ogen niet*
- ieder is voor zichzelf bezig met het ontwikkelen van bepaalde
activiteiten, waarmee men een primeur hoopt te halen.
- er is sprake van een toenemend gebruik van verdovende middelen»

Actie

datum

3 1 JAN. 1 9 7 9

CO

b.
C ( CFO ) nr.:
Aan

d.

3 1 JAH, 1979

: CPB

Betreft

Bijl.:

Op 8-12-1978 werd
volgende vernomen:

het

De activiteiten van
in de wijk in Assen
hebben tot verdeeldheid onder de Molukkere geleid.
Het name de Metiary-aanhang staat wantrouwig tegenover
het feit dat
op 18 november j.l. in Assen
overleg heeft gevoerd met de Masmalra-organisatie.
Ook de bemoeienissen van
met de radicale
Molukkers in Assen, kan in de ogen van de Metiary-aanhang
geen genade vinden.
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Logboek CFB
Ontvangen van:

Dienst

'-

Naam

:

Door

!.. CFB/

N u m m e r : •:

datum

ID-Assen
_

12MRT.1979

CO

Datum:

b.

Tijd :

d.

Gezien door:

Betreft:
Activiteiten Mplukkers

HBVD

PHBVD

HC

PHC

Bericht:
In de afgelopen nacht hebben onbekende Molukkers in de binnenstad van Assen op diverse panden met een spuitbus leuaen aangebracht. Het handelt hier om teksten als:
-

Actie

geen korvetten aan Indonesië
dood aan Indonesiërs en Nederlanders
er zal weer geweld komen
R.M.S. Mena Muria

ACD

t w f.

'\ actie afgekeurd,
datum
CO

C { CFO ) nr.:

j 3 M 1S79

Aan

: CFB

Betreft

: Zuidmolukkers Assen-Div. o.a. Kalkactie

Bijl.:

Op ^-1-1979 werd
gende vernomen:

het vol-

Eind december 1978 zijn in wijk I in Assen op een 12-tal
woningen - veelal hoekhuizen aan de kant van de Oostermoer - de volgende leuzen gekalkt:
- Tujuh kurban, tetapi rajat ti dur.
(7 doden, maar het volk slaapt).
- Tujuh kurban, tetapi rajat nul,
(7 doden, maar het volk is niks waard).
2
- Rajat nau
.
(Het volk is waardeloos).
- BP = Badan Parlente.
(BP is een leugenachtig lichaam).
- G.Z.M, en B.P. = Badan Parlente.
(GIM en BP zijn leugenachtige lichamen)
De actie zou zijn uitgevoerd door
en
zijn groep, die zich de Radicale Jongeren Groep noemtA

ondermeer omdat men

Dit wordt alVhans^'in Assen gezegd. Ook Sammy POKMES wo*-in dit verband genoemd, om reden dat hij - sinds zijn
verblijf in Assen - bezig is met het opstoken van de
jongeren.
De kalkactie heeft onder de Molukkers in Assen toch wel
enige onrust te weeg gebracht. In Pattinmra is een vergadering gehouden over het kalken van deze leuzen en
daarbij werd door een deel van de aanwezigen^er het nut
niet van inzag en omdat men het niet juist vond dat dit
gedaan was zonder hier vooraf over van gedachten te wisselen. Dit leidde tot een fikse onderlinge ruzie.
Voorts deelde
mede, dat er in Assen anonieme brieven
circuleerden met een enigszins opruiende inhoud.
Ondermeer werd hierin gesteld, dat er geen geld beschik-

301A10-729017F-69

Vervolgblad nr.

2

bij C-rapport nr.

baar werd gesteld voor de strijd (Perdjuangan), maar
wel voor allerlei activiteiten, zoals bijvoorbeeld
volleybal.
Het is niet bekend wat hier precies mee wordt bedoeld.

301A11

datum

'IU

faLiïb/S

CO

C CFO ) nr:

d.d.

10 HE S1979

Aan

Betreft

= Onrust in Assen

Bijl.:

Op 15-3-1979 werd
vernomen:

het volgende

De sfeer onder de Molukkers in Assen is de laatste weken aanmerkelijk verslechterd en kan momenteel zelfs uitgesproken
onrustig worden genoemd.
Het betreft hier vooral onderlinge controverses.
Recentelijk hebben er zich in enkele bars in Assen wat problemen voorgedaan tussen Molukkers onderling. De eigenaar
van "Parkzicht" heeft daarover bij de politie een klacht ingediend. Daarop werden hij en zijn vrouw door Molukkers bedreig
waarna hij zijn klacht heeft ingetrokken. Parkzicht is een
week gesloten geweest.
In "Louis d'Or" heeft
van
een aantal Molukkers een pak slaag gekregen omdat hij in de
bar Klokjes met het opschrift "Republik Maluku Selatan" verkocht en
heeft in dezelfde bar een klap
met een barkruk opgelopen.
De Molukkers die in de diverse bars in Assen werkzaam zijn
Willen nu n.a.v. genoemde ongeregeldheden een vergadering
gaan houden om naar een oplossing hiervoor te zoeken.
heeft al gezegd dat hij bij een volgende keer zijn
commando's zal oproepen.
Daarnaast wordt er ook óver gesproken, dat men "zal gaan
schieten".
De kalkacties in de nacht van vrijdag op zaterdag (9/10 maart
zou zijn uitgevoerd door "loslopende" jongeren in de leeftijd
van 15/17 jaar en in het bijzonder tegen MANUSAMA gericht
zijn geweest.
Naar
vernomen fcad, was de aktie niet uitgevoerd door
J.W.G.-jongeren. De J/W/G/ had nl. een weekend in Orvelte
(Dr.) georganiseerd. Zij waren vrijdagavond (9/5) vertrqkken
en zondag avond (11/3) veer teruggekeerd.
In de wijk Assen wordt evenwel de naam van
weer genoemd en in verband gebraht met deze kalkactie.
Evenals de vorige keer is "men" hier sterk tegen gekant.
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Volgens
kunnen er op korte termijn moeilijkheden worden
verwacht onder de Molukkers in Assen.
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ACD
datum

CO

b.

C(CFO)nr,:

/////M

dd-

d.

18 M E11379

Aan

: CI*B

Betren

: Tweede K alkactie in Z.M.-wijk-Assen en de
mogelijke gevolgen daarvan.

Bijl.:

Op 1^-3-1979 werd
het volgende vernomen.
Op zaterdag 10 maart j.l* om ca. 0^.00 uur heeft een groep
Molukkers in Wijk I te Assen wederom een aantal leuzen op
enkele gebouwen aangebracht. Ditmaal moesten de woningen
van METIARY en
, alsmede het kerkgebouw het ontgelden. De leuzen waren met name tegen MANUSAMA gericht en
hadden betrekking op de B.P.-vergadering diezelfde middag.
Deze vergadering was vooraf niet aangekondigd, aldus
,
die hier pas iets van merktejl toen hij MANUSAMA in de Wijk
naar de kerk zag lopen.
Bij de kalkactie was deze keer zwarte lakverf - althans
geen gewone mjrurverf- gebruikt. Voor zover bekend is geworden werd de actie uitgevoerd door een "groep" Molukkers,
zo op het oog "geen kleintjes", die bivakmutsen op het
hoofd droegen (een luguber detail) en daardoor niet herkend werden. Ook het volgen van de groep heeft geen resultaat opgeleverd.
Hoewel e.e.a. niet met aoveel woorden - naar buiten - wordt
gezegd, gaan de gedachten in de wijk zonder enige twijfel
in de richting van de J.W.G.-Assen, die evenals de vorige
keer verantwoordelijk wordt gesteld voor dit gebeuren.
Daarbij is wederom de naam van
gevallen,
maar bewijzen daarvoor aijn er niet.
In ieder geval heeft
behoorlijk wat werk gehad in
een poging om de leuzen van de muur van het kerkgebouw verwijderd te krijgen.
, voormalig vice-voorzitter
van de kerkeraad, treedt nu op als beheerder/ toezichthouder van het kerkgebouw. Ook het rondom het gebouw
liggende grasperk met planten wordt door hem onderhouden,
aangezien dit door de Gem.Plantsoenendienst niet meer wordt
gedaan.

- 2 _
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Al met al is men in de wijk "bepaald niet te spreken over
deze laatste kalkactie en heeft het optreden van de J.W.G.
Assen hiermede het stadium bereikt dat "men11 gaat stellen
tot hier en niet verder; ieder volgend gebeuren kan de
bekende druppel zijn die de emmer doet overlopen.
Populair gezegd; men is het optreden van de J.V/.G. aat.
M.b*t* dit optreden kan het volgende worden genoemd:
de poging om METIABY te doen aftreden als voorzitter van
de B.P., de poging om de culturele week in Pattimura
te saboteren, de "huuractie" waaraan velen hebben deelgenomen, d.w.z. de handtekening gezet uit angst voor
represaille-maatregelea, de ongeregeldheden in verschillende bars/dancings in Assen.en 2 kalkacties.

De hele J.W.G. bestaat bij de gratie van het
zeer lauw, bijna apatisch reageren daarop door de Molukse
gemeenschap in Assen, wijk I; de zwijgende meerderheid.
Het heeft er nu - na de 2e kalkactie - echter alle schijn
van, dat aan deze apatische houding een einde is gekomen.
Deze verandering in houding is in zekere mate het gevolg
van angst bij de ouderen, die bang zijn dat de jongeren
- geïnfecteerd met de radicale ideeën van de J.W.G. weer tot nieuwe acties zullen overgaan*
De invloed die er van de ouderen in de Molukse gemeenschap
uitgaat, moet
gezien worden als een niet te
onderschatten factor in dit geheel. Zij willen geen actie
meer, zijn daar bang voor, evenals voor de consequenties
daarvan, (zoals bijvoorbeeld de vernederende ervaring van
de huiszoekingsactie ruim een jaar geleden). Zij pogen
derhalve hun kinderen - ook de gehuwde - zo veel mogelijk
thuis te houden uit angst dat die in een ondoordacht
moment stommiteiten zouden kunnen begaan.
In dit licht moet dan ook de aversie tegen de - zich radikaal opstellende - J.W.G. worden gezien.
Vanuit ditzelfde standpunt bezien kan eenvoudig worden
verklaard, waarom de poging van de J.W.G. om METIARY als
voorzitter van de B.P. te doen aftreden bij voorbaat al te
mislukken gedoemd was, ook al was er voor de gedachten dat
METIARY zich dan beter aan zijn taak als dominee in de wij
kun bijden zeer zeker wel wat te zeggen. E.e.a. geeft
tevens duidelijk de geringe invloed van de J.W.G. aan.

- 3-
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En wanneer dan een dergelijk groepje eerder genoemde
- tegen de haren instrijkende - activiteiten ontplooid
en de leidende figuur hierbij is dan ook nog een Keiees,
dan kan het niet uitblijven dat er een daad moet worden
gesteld, aangezien de Ambonnees dit van een Keiees niet
accepteren kan* Een Keiees die nota bene in Assen niet
thuis hoort.
Men is "Vught" nog steeds niet vergeten en daar wordt nu
ook weer over gepraat»
Een oplossing voor het probleem lijkt nauwelijks voor
handen, maar is er wel, aldus
y daarbij verwijzend
naar de situatie toentertijd in kamp Schattenberg, waar
ook de nodige moeilijkheden onderling waren ontstaan.
De problemen waren toen met een stevige "kloppartij"
keurig geregeld en de rust was weergekeerd.
Iets dergelijks kan in de huidige constellatie wederom
worden verwacht. De stemming is er in ieder geval al naar.

TS.
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Betreft

:

Moluks documentatiecentrum in Assen

Bijl.:

Op 29 maart 1979 werd
gende vernomen.

het vol-

Molukse vertegenwoordigers van de Stichting Pattimura, de
Stichting Opbouw Drenthe en het arbeidsbureau voeren besprekingen, die moeten leiden tot de oprichting van een Moluks
documentatiecentrum in Assen. Eet ligt in de bedoeling dat
een viertal Molukkers een dagtaak zal hebben met het documenteren van een groot aantal Molukse onderwerpen.

MP.

301A10-729017F-68

datum

CO
b.

C(

d.d.

Aan
Betreft

d.

2 3 ME! 1979

Jongeren Werkgroep (Assen)

Bijl.:

Van
vernomen*

werd op 10.ft.1979 het navolgende

Met steun van een aantal jongeren is de J.W.G. doende, het
daarheen te leiden dat de wijkraad Assen wordt opgeheven
en de activiteiten van deze wijkraad door de J."/.G. wordt overgenomen.
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d.d.

2 2 JUK! 1971

Aan

:

Betren

: Wijkraadvergadering in Assen d.d.

^ april

Bijl.:

Op 19-^-1979 werd
gende vernomen:

het- Tol-

Onder leiding van
en
heeft er in Assen
een vergadering voor de wijk plaatsgevonden.
Diverse punten kwamen aan de orde t.w.:
- De viering van de 25e april in de Houtrusthallen in Den
Haag. Van hoger hand werd opgeroepen tot een massale
opkomst.
- De verhoging van de huishuur, waarover met CBM nog gesprekken gaande zijn.
- Een ƒ 150,- actie ten behoeve van proceskosten van de
Molukse kapers en het oprichten van een standbeeld. De
wijk Assen had hieraan nog nooit meebetaald.
vroeg namens het JWG waarom de BP nooit
afrekeningen liet zien van genoemde kosten. Hij stelde
het als voorwaarde voordat hij zijn betaling zou doen.
- Het politiek forum. Enkele JWG-leden vroegen zich af
waarom
als vertegenwoordiger van Assen
in het politiek forum was benoemd, terwijl niemand hem
gekozen had. Volgens
hadden zich geen betere
candidaten aangemeld.
•wa"s~ van mening dat men - omdat er geen democratische verkiezing had plaatsgevonden - geen zaken
met
behoefde/doen* /te
- Door de JWG-leden werd de wijkraad verweten geen maatregelen te hebben genomen tegen (en na) de kladactie in de
wijk. Het JWG benadrukte hierbij niets met de acties te
maken hebben gehad.
Volgens
heeft de wijkraad gewacht met maatregelen, om de gemoederen in de wijk eerst tot rust te
laten komen.
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Aan

: CFB

Betreft

: Moluks documentatiecentrum in Assen

Bijl.:

Op 9-5-1979 werd
gende vernomen:

het vol-

Binnenkort wordt in Assen gestart met een werkgelegenheidsproject dat onder auspiciën van de Stichting Pattinmra
tot stand is gekomen. Het betreft hier het opzetten van
een Moluks documentatie centrum, waarvoor een viertal
Holukkers worden ingeschakeld. Deze vier Molukkere
gaan zich bezighouden met het verzamelen van gegevens van
de bewoners van het kamp "Schattenberg11. De Provincie
Drenthe heeft voor dit project 150.000 gulden beschikbaar
gesteld.
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datum
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CO

b.
d.d.

C ( CPO ) nr.:
Aan

:

Betreft

:

Mei

Manifestatie - Molukse wijk Assen

Bijl.:

Op 2-5-1979 werd
vernomen:

Naar verluid
met het doel
strijd tegen
Nieuw Guinea
wijze had

301A10-729017F-69

het volgende

was deze manifestatie georganiseerd door Goheba
om soTlidair te zijn met de internationale
de onderdrukking van volkeren o.a. op Oost-Timor
en het Palestijnse volk, althans op soortgelijke
zich uitgelaten.
L
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Betreft

: ZM-vergadering-Assen-wijkraad

Bijl.:

Op 18-4-1979 werd
het volgende
vernomen:
Op zondag 15 april j.l. vond in Pattimura te Assen een
vergadering met de wijkraad plaats.
Onderwerpen van gesprek:
- de 25 april-viering in Den Haag en het vrij vragen die
dag»
- de huurverhoging van de woningen in de wijk- Hierbij
werden door de wijkraad en JWG-jongeren over en Uweer
de nodige verwijten gemaakt. Besloten werd om door te
gaan de huurverhoging niet te betalen en dit bedrag
op een speciale bankrekening te storten totdat enkele beslist noodzakelijke verbouwingen aan de woningen hebben
plaatsgevonden.
- Badan Perembukan Politiek.
De enige candidaat voor het politiek forum is nog steeds
.De vergadering was het daar niet mee
eens, omdat '.
niet gekozen is, maar door de
wijkraad als "vrijwilliger aangewezen".
Tijdens de vergadering werden geen nieuwe oandidaten
gesteld. De jongeren gaan er nog steeds van uit dat een
politiek forum niet alleen uit BP-jongeren dient te
bestaan.
Tijdens de rondvraag werd nog gespr/oken over de 2e
kalkaotie in Assen. De JWG ontkende wederom deze actie
te hebben uitgevoerd.
Door de wijkraad werd gepleit om in voorkomende gevallen eerst eens rustig na te denken orer e.e.a. en dan
pas, na overleg, te reageren ("het vuur laten doven").
Van de wijkraad waren slechts
wezig.
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datum

1 6 juli 1 9 7 9

CO

b.

«•

C ( CFO ) nr.:
Aan

: CFB

Betreft

:

m

d.

1 3 JUL11979

Wi jkraad-Assen

Bijl.:

Op 18-^-1979 werd
het volgende Ver/'

nomen:
De wijkraad in Assen functioneert reeds etlige tijd niet
meer naar behoren. Tijdens de ongeregeldheden «et de
JVG-Assen is dit aspect ook duidelijk naar vor'en gekomen,
evenals tijdens de laatste vergadering op 15 April j.l.
toen er slechts 2 leden van de v-ijKraad aanwezig waren.
Deze twee leden, de heren
en
^Jjouden
momenteel de wijkraad nog'overe£nd. Ook voordien speelden
deze twee een belangrijke rol in de wijk. Zij regelen veel
samen en nemen ook vaak samen de beslissingen. Niet alleen zijn zij familie van elkaar, maar zij zijn ook goede
vriendjes.
De vijf andere leden van de wijkraad zijn weliswaar ca.
een half jaar geleden met het nodige enthousiasme begonnen, maar lieten het echter steeds meer afweten.
Zij hadden weinig of niets bereikt, er waren beloftes
gedaan die niet waar gemaakt konden worden, enzovoorts.
Kortom ze zijn het beu en wonen dan dus ook geen vergaderingen meer bij.

Er blijft derhalve weinig anders over dan op korte termijn de wijkraad te vernieuwen.
is reeds bezig
om candidaten daarvoor te zoeken, waarna er dan een verkiezing kan worden gehouden.
Desgevraagd verklaarden jongeren van de JWQ geen interesse
te hebben om zich candidaat te stellen* Zij waren door
de wijkraad benaderd op grond van het feit dat zij althoos
zoveel commentaar op de gang van zaken hebben.
De juiste reden van hun weigering is niet bekend, maar
zal vermoedelijk gebaseerd zijn op angst om "af te gaan".

-2-
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Een procedure om aan candidaten te komen en de verkiezing te regelen zoals de wijk Bovensmilde dat begin
vorig jaar gerealiseerd heeft, is in Assen niet mogelijk, aldus
. In Assen lijkt het gewoonte te zijn
geworden, althans zo gebeurt het wel, dat men in een
gesprek de eigen mening niet durft te verkondigen en
alleen maar met de ander meepraat.
Achteraf wordt daar dan wel over geroddeld en vindt
er de nodige zwartmakerij plaats. (Kijk maar naar de
gang van zaken rond de JWG, dreigbrieven, enz.; niemand
durft op te staan en niet alleen zijn mening, maar ook
die van bijna de hele gemeenschap, te verkondigen).

W1A11

ACD
datum

UAUG.19

CO

d.
d.d.

'T? O

Z.M.-sfeer in Assen
Bijl.:

Op 29 «ei 1979 werd
volgende vernomen.

het

De afgelopen maand ±e de lucht boven de Molukse wijk I
in Assen duidelijk opgeklaard. De sfeer is aanzienlijk
verbeterd en de spanning zo goed als verdwenen.
De rust lijkt weergekeerd en de betrekkingen tot op zekere
hoogte genormaliseerd*
Naar het zich laat aanzien is deze kentering teweeg gebracht door het gesprek van JQ april tussen Goheba en
de wijkraden van Assen en Bovensmilde.
Een en ander wil niet zeggen dat alles nu pais en vree is,
want de METIARY'S met aanhang nemen nog steeds dezelfde
houding aan als enkele maanden geleden, zij het wel iets
gematigder, en ook vanuit Bovensmilde blijven anti-Goheba
geluiden klinken, maar de scherpe kanten zijn er in ieder
geval vanaf*

In het algemeen echter is de zaak ten goede gekeerd.
Men spreekt nu ook weer met elkaar, terwijl de partijen
elkaar daarvoor negeerden.
Een gunstige ontwikkeling.

TS.
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datum
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CO

b.
C ( CFO) nr:

d.d.

2 OKT. 1979

Aan

:

CFB

Betren

: Z.M.-Ongeregeldheden in Bars te Assen

Bijl.:

Op 11-7-1979 werd van

ID Assen

het

volgende vernomen:
29 juni - 02.35 trar.
Bij bar Parkzicht wordt met een steen een ruit stuk gegooid
De vermoedelijke daders reden in een witte auto met kenteken
Ca. 10 minuten later wordt er een steen tegen de deur van
"bar Louis d'or gegooid. De vermoedelijke daders reden in
een witte auto met kenteken
Kort daarna wordt in de Talmastraat de witte Simca Horizon
met kenteke\n aangehouden door een
patrouillewagen van de politie,
In de Simca bevinden zich 5 Molukkersf, onder wie
(bestuurder) en
* De drie andWSfi verdwijnen,
stelt zich agressief op. Krijgt steun van
een twintigtal andere Molukkers die -20 lijkt het- uit het
niets te voorschip zijn gekomen. Er wordt assistentie gevraagd. In de daarop volgende con^ernatie, grijpt
een jasje idLt de Simca (uit dit jasje rolt later
een steen), slaaaf.
. een politieman de bril van
de neus en een vuïling "üïlf een kies en weet de diensthond
Barry uiteindelijk de groep Molukkers op eerbiedige afstand te houden.
wordt aangehouden en duidelijk tegen zijn wil
in een"patrouilleauto geplaatst.
Bij vertrek uit de Talmastraat richting bureau komt
met een halve betontegel aandragen en gooit deze
vervolgens door een zijruit van de patrouilleauto AS-**.
Op de binnenplaats van het bureau begint
wederom
agressief te worden en te vechten. De kooi waarin diensthond Barry zich bevond bleek toen niet goed afgesloten te
zijn, waarop Barry zich in het gevecht mengde en zich op
wierp.
moest vervolgens overgebracht worden na«
het Wilhelmina ziekenhuis ter behandeling van een hondebeel
in zijn been.
-2-
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Nog weer iets later vervoegen een viertal Molukkers,
o.l.v.
, zich in de hal van het politi ebureau, nadat de automatische sluiting van de voordeur kennelijk niet functioneerde. Het viertal had duidelijk agressieve bedoeling en kwam de vrijlating van
eisen. J!f
Diensthond Barry evenwel, had kans gezien om ook de hal te
bereiken en wederom zorgde zijn verschijnen ervoor dat de
rust weerkeerde.
De nacht van vrijdag op zaterdag 30 juni.
Melding van bar Parkzicht! weer een ruit kapot, oorzaak
niet bekend.
De nacht van zaterdag op zondag 1 juli.
Bar Parkzicht meldt: weeyfeen ruit kapot. Wat later die
nacht meldt Parkzicht een ontvangen anoniem telefoontje.
Hen Molukse stem zegt: "Je moet de zaak ontruimen want
binnenkort gaat de hele boel plat".
7 juli 02.08 uur.
Melding van een vechtpartij bij de bar Entre Nous. De
portier van deze bar had woorden gekregen met een groepje
van ** Molukkers. Dit had hem een vuistslag opgeleverd.
7 juli 05.00 uur.
, eigenaar van bar Parkzicht, parkeert zijn
auto bij bar De Pelikaan en gaat daar naar binnen. Kort
daarna verlaten
en
deze
horeca-gelegenheid.
3 a ^ minuten later staat de auto van
, een
Renault met kenteken
in brand.
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Betreft

:F.C. Amboina

OKT.1979

Info:

B«l. :

OP 14-8-1979

werd

het volgende vernomen:

De voetbalwedstrijd tussen een elftal van Amboina en het
Noordelijk Politie elftal op 11 augustus j.l. heeft een
goed verloop gehad.
Er werd sportief gespeeld en het Molukse team was zeer gemotiveerd.
De uitslag 5-3 voor Amboina was dan ook terecht.
De aftrap werd verricht door burgemeester MASMAN.
Het aantal toeschouwers tijdens de wedstrijd werd geschat
op circa 600, vo|$or het overgrote deel Molukkers.
Het hele gebeuren was aan Molukse zijde als positief ervaren
maar men vond wel dat de nadruk -zeker door de belanda'ste veel werd gelegd op verbroedering en verbetering van de
verstandhouding tussen Maluku's en Belanda'e.
Een soortgelijke fout werd er ook door
gemaakt,
toen deze in zijn speech sport en politiek door elkaar haalc
en in één adem noemde.
Het betrof hier een oefen-voetbalwedstrijd tussen twee elftallen, waarvan één elftal uit politiemensen bestond. Niets
meer en niets minder.
Het was dan ook geen toeval, dat hij de -eenvoudige- rijstmaaltijd de Maluku's en de Belanda's gescheiden aan tafel
zaten.

0-819172F

CO

b.

C(OFO)nr

d.d.

'- / ? V

Aan

CF

Betreft

Molukkers te Assen.

Info:

1279

Bijl. : 1.

24.10.1979

werd

het volgende vernomen:
De woonwijk Assen bestaat uit drie gedeelten, aangeduid met I, II en
III.
In wijk I zijn voornamelijk die Molukkers gevestigd van wie wordt
veronderstelt dat zij tot de MANUSAMA-aanhang behoren.
Wijk II en III worden bewoond door de SIWA LIMA (+ TAMAELA) aanhang.
In wijk I verblijven circa 250 gezinnen. In wijk II en III, tezamen
circa 100 gezinnen.
De bewoners van wijk I hebben geen omgang met die van wijk II en III.
Men leeft a.h.w. langs elkaar heen. Dit wordt echter doorbroken bij
gebeurtenissen als huwelijk, geboorte, overlijden, e.d.; wanneer
sprake is van familie- pella- of dorpsverwantschap.
Alleen wijk I heeft een wijkraad.
In alle wijken hebben de ouders vrijwel geen gezag over de kinderen.
Onder de jongeren zijn vele druggebruikers.
Belangstelling voor het RMS-gebeuren is er vrijwel niet meer. Dit
geldt ook voor de ouderen.
E.e.a. valt o.m. op te maken uit het feit dat de BP-contributie door
velen niet meer wordt voldaan.
Ook de "aktie ƒ ^00,-" heeft geen succes.
Assen wijk I: Circa 2SjQ gezinnen.
Wijkraad:
K.P.K. : /opgpieven.

^

*Vf~'^
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Stichting Patimura: Voorzitters
Secretaris:
Welzijnswerker:..
Beheerders:
Creatieve begeleiding!
Org ani sat i ee/v er eni gingen;
QÖheba leider
F.I.K.IM

(Gim-vrouwen verg.) -i 150 leden.

2 mannen- en 2 vrouwenzangverenigingen.
PPKM, Christen jongerenverg.
Volleybalverg. Leider
Voetbal verg. Amban^. Voorz.:
Secrt.:
Penningm.:
Trainer:
Dorpsverg. Tiga Seranké (leden afkomstig uit Ceram, Kei-eil,
Suliway)
Leiding:
,
,

MP.
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b.

C( CFO)nr.:

j 1/

d. d.:

DEC. 'iS79
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Betreft

: FC Amboina-GOHEBA (sport en politiek)

Info: III

Bijl.:

nr

6-11-1979

het volgende vernomen:

Op zondag 21 oktober heeft het 6e team van Amboina wederom voor
problemen gezorgd, waarbij evenwel moet worden opgemerkt dat
de zaak ook organisatorisch niet goed in elkaar zat. Uiteindelijk draaide de hele affaire om een fluitje.
Op genoemde datum zou het 6e team van Amboina een thuiswedstrijd
spelen tegen een elftal van de Asser Boys.
Het was goed weer, de spelers hadden nieuwe voetbalkleding aan
en echt zin om te spelen.
Om 12.^5 uur zou de wedstrijd van start gaan, maar toen bleken
de jongens uit Bovensmilde nog niet aanwezig te zijn. Die arriveerden pas om 13.10 uur en moesten zich toen nog omkleden.
Uiteindelijk verscheen het voltallige team dan bij het veld,
waar bekend werd dat de scheidsrechter het B-veld had afgekeurd en Tiervolgens naar huis was gegaan.
Er bl^feef weinig anders over dan naar het A-veld te gaan, dat
wel goed was gekeurd en waar later die middag het 1e team een
thuiswedstrijd zou spelen.
Aldaar aangekomen bleek ook de 2e scheidsrechter onvindbaar.
Een "amateur" werd bereid gevonden om voor scheidsrechter te
spelen, maar zonder fluitje kan zo iemand niet functioneren.
Deze moeilijkheid werd opgelost door de wedstrijdsecretaris
, die in vliegende vaart naar huis reed om daar naar
een fluitje te gaan zoeken.
Om 13-55 uur keerde hij - jaet een fluitje - weer bij het Aveld terug.
Korte tijd daarna draafde het 6e team van Amboina in hun nieuwe
shirts en broekjes het veld op vergezeld van een scheidsrechter
met fluit om vervolgens tot de verrassende ontdekking te komen
dat hun tegenstanders - de Asser Boys - inmiddels al naar huis
waren gegaan.
Nauwelijks van hun verrassing bekomen, kwam de volgende klap
ook al weer hard aan, want het werd opeens toch wel wat druk
op het veld doordat het 1e team om 1^.30 uur een wedstrijd moest
voetballen.
-2501A10-819172F
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Het 6e weigerde evenwel het veld te verlaten net als
gevolg een enorme trammelant en woordenwisseling onder
en tegen elkaar en het bestuur.
Het 6e team (GOHEBA-leden) ging tekeer tegen
(voorzitter) en
schold weer op GOHEBAleden ("ze willen een organisatie leiden, maar gedragen
zich hier op|als kleine kinderen") enz., enz.. Ook
kon geen rust in de gelederen brengen. Kortom
een hele ribut.
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Betreft

: Molukse wijkraad Assen

d.

Info: 1

Bijl. :

nr

17-1-1980

werd

het volgende vernomen:
Zoals bekend, is de Molukse
gemeenschap van Assen wijk I,
bepaald niet te spreken over de wijkraad; samenstelling, functioneren, optreden, enz.
Normaal behoort de wijkraad op te komen voor de belangen van de
gemeenschap, maar deze wijkraad laat het volledig afweten,
zodat een ieder nu zijn eigen weg moet zoeken. Zoals bijvoorbeeld met de z.g. Knil-peneioenen. Er werd geen voorlichting
en/of begeleiding bij de aanvraag gegeven en bijzonderheden
hieromtrent moest men in de "Marlnjo" lezen.
Uit onvrede over de hele gang van zaken werd ook
reeds diverse keren aangesproken, tot op heden echter nog
zonder concrete resultaten.
Als typerend voorbeeld m.b.t. de wijkraad wordt het gedrag van
de ex-sergeant-majoor
aangehaald.
gaat met opgezette borst voor een onderhoud naar Burgemeester MARSMAN. Aldaar gearriveerd wordt hij ontvangen en
krijgt hij een borreltje gepresenteerd. Vervolgens nog één en
nog één
en dan weet hij niet meer waarvoor hij nu eigenlijk gekomen was. Na "nog één" keert hij in opperbeste stemming terug naar huis, alwaar hij dan een bijzonder grote
mond heeft over hetgeen hij toch maar weer allemaal gepresteerd
heeft.
Met andere woordent hij kwam, hij dronk en hij ging af.
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:

Betreft

: Onvrede inz. stichting-beleid.

Info:3

Bijl. :

19-3-1980

het volgende vernomen:
Te Assen werd het gebouw Pattimura beklad met leuzen waarin
tot uiting kwam dat de Stichting zich harder moet opstellen
t.o.v. C.R.M.
Hetzelfde gebeurde te Marum, waarbij zelfs gedreigd werd
met bezetting van het stichtingsgebouw als het bestuur zich
niet harder zou opstellen.
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Betreft

: Mening

Bijl. :

np

1-^-1980

werd

het volgende vernomen:

Volgens
zou de situatie rond de wijk in Smilde rustig zijn.
In Assen is de sfeer enigszins gespannen, aangezien de wijkraad
daar niet functioneert en onmachtig is de problemen het hoofd
te bieden. Het volk in Assen heeft geen vertrouwen in de wijk-

raad.
Deze bestaat uit:

- voorzitter
- secretaris
- commissaris
- penningmeester
Op 15 maart had de wijkraad te Assen een vergadering uitgeschreven, waar niemand was gekomen.
De reden zou volgens bron kunnen zijn, dat de zittende wijkraad geassocieerd wordt met het beleid van de B.P. en MANUSAMA. Degenen, die daarvan trachten te profiteren waren:
i
»
t
en_
. Zij hielden de volgende drie weken iedere
'dinsdag- en donderdagavond spreekuur in Pattimura. Met name
veel ouderen waren er geweest om de standpunten van de jongeren eens aan te horen.
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Logboek CPB
Ontvangen van:

Nummer :
datum

Dienst :,
Naam

:.

Datum : 23-^-80

Door

:.

Tijd :

Betreft:
Molukse reactie uitspraken

CO

_

Gezien door:
HBVD

PHBVD

HC

PHC

ininistar—president van AGT
Bericht:
In de afgelopen nacht werden in Assen wegens het aanbrengen van
leuzen 5 Molukkers op heterdaad betrapt.
Het betreft hier:

De tekst van de aangebrachte leuzen was:
- Mena Muria
- RMS leeft, van AGT pleegt pure misleiding
- onze RMS lee'ft, viva HMS
- onze strijd blijft doorgaan
- RMS 30 jaar bestaan
- Van AGT verraadt RMS
Deze leuzen werden aangebracht bij het gebouw PATTIMURA en bij het
winkelcentrum Nobellaan in Assen.
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Molukse wijk - Assen.

Info:
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Bijl. :

nr

26.2.'80

werd

het volgende vernomen:
De Molukse wijk Assen verkeert momenteel in een soort patstelling. Niemand doet meer iets, ook de wijkraad, de kerkraad, Goheba, enz., laten het afweten, en de gemeenschap interesseert het allemaal eigenlijk niet meer.
Er ontbreekt momenteel duidelijk een oppositievleugel a la
J. W. G. Men kan van mening verschillen over de aanpak van toen,
maar in wezen werkte deze wel positief. De zaak bleef in beweging en men bleef daar bij betrokken in tegenstelling met
heden, nu er een ontmoedigende berusting waargenomen kan worden.
Men realiseert zich dit nog onvoldoende, maar de ouderen zijn
het slachtoffer, vooral diegenen zonder kinderen.
Niemand doet iets voor hen.
Bij de anderen werkt dit naar de kinderen door, met alle mogelijke gevolgen van dien.
Daarbij gaat
er wel vanuit dat zo dit al consequenties
mocht hebben, dit zich vooral intern zal richten.
Bxtern weet min inmiddels heel goed waar men aan toe is en mede
daarom wordt er de laatste tijd zo ontstellend weinig over politiek en de RMS gesproken. Tot voor enige tijd kon je kleine
jongetjes al RMS horen brullen en reden er in Assen een massa
auto's rond met RMS-bordjes en/of stickers. Hedentendage praten
de kleuters over iets anders en worden van auto's met RMSbordjes de antennes en buitenspiegels afgebroken.
In heel Assen rijdt er nog één auto met een bordje RMS en dat is
, commandant van de commando's.
De wijkraad "vergeet" vergaderingen te houden met de gemeenschap
Op een vergadering met de gemeente over renovatie van de woningen is de wijkraad niet verschenen. De huurkwestie loopt al
ruim een jaar, enz., enz.
De kerk wordt door CRM overgedragen en dat gebeurt dan aan een
stel oude kereltjes die nergens iets van afweten. Inderdaad om
moedeloos van te worden.
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Wijkraad Assen.
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Bijl. :

7.3.80

werd

het volgende vernomen:

Op 18 april jl. heeft de wijkraad Assen een vergadering gehouden in
Pattimura.
Aanwezig in de zaal circa 50 personen.
Aanwezig van de wijkraad:
(voorz.),
(secr.) en oom
Afwezig met kennisgeving: dhr.

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. Merkt o.m. op, dat
hij ziekelijk is en dat hij en
met zijn tweeën slechts weini
voor de gemeenschap hebben kunnen doen.
Draagt vervolgens de leiding van de vergadering over aan
Agendapunten;
- 25 april viering + 6 lustrum
Een aantal bekendmakingent o.a. op de 25 april om 05.00 uur vlag
hijsen. Autobussen staan dan klaar voor vertrek naar Den Haag, enz.
Deelnemers moeten zich opgeven bij
Noot; Het 6e lustrumfeest was al 2 dagen aan de gang.
- Aktie ƒ 100,Weinig interesse voor deze aktie.
Wie werk heeft kan betalen, de anderen niet. Ben bedrag minder dan
ƒ 100,- wordt niet geaccepteerd.
- Renovatie woningen
Een onderwerp dat door de nieuwe wijkraad verder behandeld zal gaan
worden.
- Wijkraadsverkiezing
Er moet een nieuwe wijkraad gekozen worden, een soort overlegorgaan
waarin vertegenwoordigers van alle organisaties in de wijk zitting
moeten hebben. Dit orgaan zal geen wijkraad meer heten, maar een
andere naam krijgen.
- 2301A10-B19172F
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Leden van de P. P. K. M. zullen de woningen in de wijk langs
gaan om candidaten te vragen/zoeken om zitting te nemen
in een (wijkraads-) commissie.
Na dit initiatief zal er een commissie worden gevormd die
e. e. a. verder zal organiseren.
Rondvraag
Discussie over B. P. P., renovatiewoningen in wijk I en II,
uitschakelen van het B.I.K. (voorz.
, secr.
- Sluiting 23.30 uur.

MP.
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:Molukse wijk Assen
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werd

het volgende vernomen:
Na de vergadering van 18 april j.l. heeft de wijkraad geen
verdere initiatieven ontplooid.
In mei zou er opnieuw vergaderd worden, maar dat is niet
doorgegaan.

Tot op heden zijn er nog geen bijzonderheden bekend gemaakt
over de wijkraadscommissie, voorbereidingen verkiezing en de
herdenking van 11 juni.
Er gebeurt gewoon niets.
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: Molukkers - Assen.

op

2-7-1980

werd

het volgende vernomen:

B. & W. van de gemeente Assen hebben een discussienota "Molukkers in Assen" doen verschijnen.
In deze nota worden een aantal maatregelen voorgesteld, o.m.
ten aanzien van werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs en welzijnsvoorzieningen voor de Molukse bevolking van Assen.
De voorstellen zullen eerst dan worden uitgevoerd wanneer de Molukkers daarmee instemmen.
Door

wordt de nota in het Maleis vertaald.

Een tweetal "advertenties" in de Koerier van 18 en 25 juni 1980
betreffende genoemde nota zijn, reeds vertaald.
Noot; Op 10 juli a.s. zal over dit onderwerp door de gemeente
een bijeenkomst worden gehouden.
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Discussie-nota
Molukkers in Assen

Bij de overdracht moet voorzien zijn in
de renovatie van de woningen c.q. in het
opheffen van achterstallig onderhoud.
De voorlichting over de huisvestingssituatie wordt geïntensiveerd.

SAMENVATTING:

een overzicht van de door de gemeente
Assen te nemen of te stimuleren maatregelen.
Algemeen.
Voor alle in deze nota voorgestelde
maatregelen geldt, dat ze pas zullen
worden uitgevoerd als blijkt dat de
molukse inwoners van Assen daar mee
instemmen.
Uitgangspunten bij een nieuwe
aanpak.
Het gemeentebestuur zet het overleg met
de molukse bevolking voort inzake een
wettelijke gestructureerde plaats van
deze bevolkingsgroep binnen de
gemeentelijke samenleving. De oprichting van een functionele commissie ex
artikel 61 van de gemeentewet biedt
hiervoor een mogelijkheid.

Onderwijs.
Het gemeentebestuur streeft er, in
samenwerking met de Schooladvies- en
Begeleidingsdienst, naar dat het multicultureel onderwijs t.b.v. molukse (en
nederlandse) leerlingen verder ontwikkeld wordt binnen het kleuter- en lager
onderwijs. Wij zullen initiatieven om te
komen tot volwassenen-educatie
ondersteunen.
Welzijnsvoorzieningen.
In overleg met de betrokken instellingen
en het ministerie van C.R.M, wordt
gestreefd naar de aanstelling van een
sociaal raadsman/-vrouw. In het
overleg met de Stichting Kapitan
Pattimura wordt nagegaan of/hoe de
stichting nieuwe aandachtsvelden in
haar beleid kan opnemen. Het overleg
over de heroprichting van een open
jongerencentrum in Assen wordt
voortgezet.

Voorlichting.
De systematische voorlichting aan de
molukse inwoners wordt voortgezet en
uitgebreid.
Voorlichting aan de nederlandse
inwoners wordt ter hand genomen;
gestart wordt met de voorlichting binnen
het gemeentelijk apparaat.

Gestreefd wordt naar de oprichting van
een permanente expositieruimte als
voorlichtings- en brugfunctie t.b.v. de
molukse gemeenschap en de Asser
gemeenschap als geheel.

Werkgelegenheid.
Gestreefd wordt naar het opzetten van
een "stroom" van werkgelegenheidsprojecten, welke, in combinatie met
scholing, gericht zijn op het (weer)
deelnemen aan het arbeidsproces door
m.n. jonge molukkers.

Politie
De gemeentepolitie gaat (meer) aandacht
besteden aan de interne voorlichting en
vorming gericht op meer inzicht in en
begrip voor de molukse culturele
geaardheid.
In dit kader wordt de mogelijkheid
bezien om te komen tot aanstelling van
een molukse adviseur.

Huisvesting.
Ten aanzien van de overdracht van de
Domeinenwoningen aan de Stichting
Woningbeheer Assen vervult het
gemeentebestuur een bemiddelende rol.

Ontwikkelingshulp.
Het gemeentebestuur geeft zijn medewerking aan een gericht ontwikkelingswerkproject op de Molukken.

Cultuur.

(overdruk advertentie Koerier dd. 18 juni 1980)
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MolyEckers in de gemeente Assen
In het vorige nummer van „Berichten
van de Brink" plaatsten we een
samenvatting van de belangrijkste
voorgestelde maatregelen uit de nota.
Zodra een volledige maleise vertaling
van de nota beschikbaar is zal een
inspraakprocedure starten.
Ter nadere informatie volgt hierna een
samenvatting van het algemeen
gedeelte van de nota.
De nederlandstalige versie van de nota
is gratis beschikbaar op het gemeentehuis, in „Pattimura" en bij leden van
de molukse wijkraad.
Het gemeentebestuur van Assen heeft
een discussie-nota samengesteld over
„de Molukkers in de gemeente
Assen". Het is de bedoeling dat over
de inhoud van het stuk gesproken
wordt. Door molukkers, maar ook door
nederlandse inwoners van Assen. Op
die manier kan het beleid worden
afgestemd op de wensen en verlangens
van met name de molukse bevolking.
In de nota wordt ingegaan op
verschillende aspecten van het te
voeren beleid, zoals werkgelenheid,
huisvesting, onderwijs, cultuur, enz.
Uitgangspunt daarbij is steeds dat
voorgestelde maatregelen pas worden
uitgevoerd als blijkt dat de molukse
inwoners van Assen daarmee
instemmen.
Het gemeentebestuur is er van
overtuigd dat het open en in het
openbaar nagaan van de mogelijkheden én van de onmogelijkheden de

enige weg is om te bereiken dat iedere
Assenaar het waard vindt samen met
anderen in Assen te wonen en te
leven.
Een stukje geschiedenis.
In 1964 kwamen de eerste molukkers
naar Assen. Later volgden er nog twee
groepen. Om hoeveel personen het gaat
is niet bekend. Het gemeentebestuur
heeft steeds een afzonderlijke registratie
van molukkers van de hand gewezen.
Vooral in de beginjaren bemoeide de
gemeente zich niet zoveel met de
molukse bevolkingsgroep. De contacten
in die tijd liepen vooral via CRM. Later
werden de contacten wel wat talrijker.
Ze liepen meestal via de Wijkraad of de
stichting Kapitan Pattimura.
Naast de vele negatieve gevolgen van de
kapingen en gijzelingen was er één
positief resultaat: De aandacht van de
nederlandse kant voor de molukkers
groeide sterk. De contacten werden
intensiever. Ambtenaren en bestuurders
gingen veel meer tijd besteden aan de
problemen van de molukkers. Maar een
in zijn onderdelen op elkaar afgestemd
beleid was er nog steeds niet. De
bedoeling van deze nota is om in overleg
met de molukse bevolking vorm en
inhoud te geven aan een dergelijk beleid.
Een nieuwe aanpak.
De regeringsnota van 1978 stelt dat
molukkers recht hebben op het behoud
van hun eigen identiteit. De nederlandse
overheid mag de molukse minderheid
niet dwingen die identiteit op te geven.

Wel moet de overheid verlangen dat de
normen en waarden van de nederlandse
samenleving worden geëerbiedigd en dat
men bereid blijft tot gesprek met de
samenleving waarin men woont. Ook
stelt de regering dat zij de rechtmatigheid
van het uitroepen der RMS niet kan
erkennen.
Het gemeentebestuur wil proberen het
landelijk beleid plaatselijk uit te voeren.
Daarbij moet er rekening mee worden
gehouden dat een gemeentebestuur niet
bevoegd is een volkenrechtelijke
erkenning uit te spreken. Ook een
erkenning van het zelfbeschikkingsrecht
kan een gemeentebestuur niet uitspreken. Onder zelfbeschikkingsrecht verstaan we dan de bevoegdheid om eigen
belangen naar eigen goedvinden te
regelen.
Wel erkent het gemeentebestuur het
recht van iedereen om zijn politieke
idealen te hebben, ze te beleven en ze uit
te dragen. Dat alles voor zover dat gebeurt
binnen het geheel van de nederlandse
wetten en voorschriften.
Wetten en voorschriften die niet voor
eeuwig geldend zijn maar veranderen
naar mate de samenleving verandert.
Een samenleving van verschillende
culturen, zoals in Assen, legt verplichtingen op, zowel aan de meerderheid als
aan de minderheid.
Wat kan het gemeentebestuur doen zodat
nederlanders en molukkers zich wél
kunnen voelen in onze samenleving?
Het is zeker niet de bedoeling de
groepsgedachte van de molukkers te
doorbreken. In tegendeel, het is juist de
taak van het gemeentebestuur (als de
groep dat wil) te zorgen dat de groep zich
kan handhaven. Daarom is het belangrijk

dat de molukse bevolking en het
gemeentebestuur met elkaar van
gedachten kunnen wisselen.
Nu kent de gemeentewet de gemeenteraad verschillende bevoegdheden toe.
Een daarvan is het instellen van
commissies „met het oog op de
behartiging van bepaalde belangen".
In Assen bestaan twee van dergelijke
(artikel 61) commissies. Eén voor de
belangenbehartiging van alles wat met
sport én sportieve recreatie te maken
heeft. De andere commissie is belast met
het toezicht op de LEAO-school.
De gemeenteraad kan zo'n commissie
bepaalde bevoegdheden toekennen die
gewoonlijk alleen de raad of het college
van Burgemeester en Wethouders
bezitten.
Volgens het gemeentebestuur zou het
overleg met de molukse bevolking via
een dergelijke commissie kunnen
verlopen. Hoe de samenstelling van de
commissie dan zou moeten zijn en welke
bevoegdheden er aan worden verleend
wordt in de eerste plaats overgelaten aan
de molukse bevolking. Wel is het een
vereiste dat de gehele molukse bevolking
redelijk vertegenwoordigd is. Of een
dergelijke commissie er ook inderdaad
komt, hangt af van de molukse
bevolking. Al eerder heeft het gemeentebestuur de bereidheid tot het instellen
van een dergelijke commissie uitgesproken. Tot nu toe zonder dat uit molukse
kring blijken van instemming werden
vernomen.
Voor alle duidelijkheid: Het is niet de
bedoeling dat zo'n commissie in de plaats
komt van de wijkraad of een andere
bestaande molukse organisatie. De
gemeente kan - en wil r de wijkraad niet
opheffen.

(overdruk advertentie Roerier dd. 25 juni 1980)
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Nota-perbintjangan Bangsa Maluku di Assen
RINGKASAN :

Suatu uraian pendek mengenai daja
upaja jang diambil atau didorong oleh
haminte Assen.
Pada umumnja.
Untuk segala andjuran peraturan
didalam nota ini berlaku. tjuma dapat
didjalankan djika njata bahwa penduduk
bangsa Maluku di Assen setudju
dengannja.
Titik2 permulaan mengenai urusan
jang baharu.
Bestir-haminte meneruskan perundingan
dengan bangsa Maluku mengenai suatu
bangunan tempat jang setudju dengan
hukum dari golongan penduduk ini
didalam masjarakat haminte.
Pembangunan suatu komisi jang berfunksi
mengenai artikel 61 hukum haminte adalah
kemungkinan.
Penerangan.
Susunan penerangan kepada penduduk
bangsa Maluku akan dilandjutkan dan
diperkembangkan. Penerangan kepada
penduduk Belanda akan didjalankan;
sudah mulai dengan penerangan didalam
kalangan haminte.
Kesempatan pekerdjaan.
Akan dituntut pembangunan suatu aliran
dari projek kesempatan-pekerdjaan,
dimana bersama-sama dengan
pendidikan menudju kepada mengambil
bahagian pula dalam proses-pekerdjaan
dari anak2 bangsa Maluku jang muda.
Perumahan.
Tentang penjerahan rumah2 Domeinen
kepada S.W.A. bestir-haminte
memenuhi perantaraan jang penting.
Dengan penjerahan harus berlengkap
dalam pembaharuan rumah2, djuga
menghilangkan pemeliharaan jang
kurang baik. Penerangan mengenai
situasi-perumahan akan digiatkan.

Persekolahan.
Bestir-haminte berusaha dalam bekerdja
sama dengan S.A.B.D., didalam
persekolahan multi-kebudajaan untuk
kepentingan anak2 bangsa Maluku
hendak lebih berkembang didalam
sekolah2 anak2 ketjil dan sekolah2
rendah. Kami akan membantu inisiatip2
untuk datang kepada pendidikan prang
dewasa.
UrusanZ kesedjahteraan.
Atas perundingan dengan badan2 jang
bersangkutan dan kementerian C.R.M,
akan dituntut untuk diangkat suatu
penasehat lelaki/perempuan mengenai
sosial.
Atas perundingan dengan jajasan
Kapitan Pattimura akan diikuti atau
bagaimana jajasan hendak
mengangkatkan kebidjaksanaannja
lapangan-perhatian jang baharu.
Perundingan mengenai pembangunan
kembali suatu pusat-pemuda dikota
Assen akan dilandjutkan.
Kebudajaan.
Akan diusahakan untuk membangunkan
ruangan pameran/pertundjukan jang
tetap sebagai funksi-penerangan dan
funksi-djembatan untuk kepentingan
masjarakat bangsa Maluku dan
masjarakat Assen seluruhnja.
Kepolisian.
Polisi-haminte akan memberi lebih
banjak perhatian untuk penerangan
dikalangan sendiri dan menghadapkan
pendidikan untuk banjak pengertian dan
faham tabiat kebudajaan bangsa
Maluku. Didalam keseluruhan ini ada
kelihatan kemungkinan pengangkatan
penasehat dari bangsa Maluku.
Bantuan kepada negara2 berkembang.
Bestir-haminte memberi bantuannja jang
ditudjukan kepada projek bantuan
-kepada-negara2- berkembang di
Maluku.

(overdruk advertentie Koerier dd. 18 juni 1980)
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het volgende vernomen:

Omtrent bovengenoemde nota heeft B&V van Assen op 10 Juli j.l.
van 20.00 tot 23.00 uur in Pattimura een eerste gesprek met
de Molukse gemeenschap gehad.
De belangstelling van Molukse zijde was behoorlijk te noemen.
Geschat: een vijftigtal personen zowel ouderen als jongeren;
ook uit de wijken II en III.
Door B&W werd een nadere explicatie over de nota gegeven, waarbij benadeukt werd, dat dit een puur gemeentelijke zaak is en
dat e*e.a. dus ook géén erkenning van de RMS betekende.
Vanuit de zaal werden diverse vragen gesteld, ondermeer m.b.t.
woningen, huurverhogingen (na de renovatie), bicultureel onderwijs en sport
Een aantal vragen werden niet direct beantwood of konden dat
niet worden.
Deze zullen in een volgend gesprek in september weer op tafel
komen.
Een van deze vragen was gesteld door
en handelde
over: werk-sollicitatie-antecedenten en de Politie.
stelde ondermeer m.b.t. de Politie, dat Molukkers die
m.n. bij de Recherche of de Vreemdelingendienst komen voor een
bepaald iets, daar over hele andere dingen gevraagd worden dan
waarvoor ze eigenlijk gekomen zijn.
Voorts is duidelijk geworden dat de Gemeente met deze nota
grootse plannen heeft. Er zullen Molukkers worden aangetrokken
als intermediair met bejaardenzorg en Politie, er is sprake
van een jongerencentrum voor Molukkers én Nederlanders, het
starten van een ontwikkelingsproject op de Molukken en Molukkers mogen voorkeur uitspreken voor het wonen in bepaalde
straten.
Overigens was het opmerkelijk, dat de QOHEBA afd. Assen op deze
avond sterk vertegenwoordigd was en zich niet onbetuigd heeft
-2301 A10.919WOF
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gelaten. Van GOHEBA waren aanwezigt
GOHEBA heeft niet zo positief op deze bijeenkomst gereageerd. Zij was van mening, dat er eerst voorafgaand overleg binnen de gemeenschap had moeten plaatsvinden. Een
grove nalatigheid van de huidige wijkraad.
was overigens van oordeel, dat er heel redelijk gepraat was, dat e.e.a. vrij positief was overgekomen en
dat dit een goede vorm van inspraak is.
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het volgende vernomen:
is van mening,
dat de Molukse gemeenschap het BMS-ideaal hebben losgelaten omdat
zij hebben ingezien, dat deze niet haalbaar meer is. Dit, als gevolg
van het verkeerde politieke beleid dat door de iaren heen door
MANUSAMA werd gevoerd.
Steeds meer houdt men zich afzijdig van de (nog spaarzame) RMS-activj
teiten door MANÜSAMA in stand gehouden ter handhaving van zijn
eigen positie.
Steeds duidelijker wordt het dat men zich richt op eigen- en groepsbelangen in het sociale vlak en vooral ook op de Molukse verwanten/
pela-genoten in de Molukken voor wie inzamelingen worden gehouden te]
verbetering van hun levensomstandigheden, etc.
Van een politieke eenheid in Nederland is vrijwel geen sprake meer.
Wel wordt de sociale groepssaamhorigheid steeds duidelijker waarbij
van een politiek streven geen sprake is.
Gelijkluidend waren de uitspraken van ene
uit Vught en
uit Oosterwolde.

MP.
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het volgende vernomen:
Op zondagavond 21 september j.l. heeft het BIK een vergadering
voor de gemeenschap in Assen georganiseerd in het Stichtingsgebouw Pattimura.
Uitgenodigd waren de wijkraad, de kerkeraad, de PPKM, alsmede
personen bij naam*
De opzet van deze vergadering was om e.e.a. omtrent de wijkraad
wederom "recht" te zetten.
Hierin is men niet helemaal geslaagd. Alom en over en weer werden er de nodige verwijten gemaakt. Wijkraadsleden tegenover
elkaar, wijkraad tegenover de rajat en vice versa, etc.
heeft op 18 september schriftelijk aangekondigd te
zullen aftreden. (Hij is oudf en ziekelijk). Hij wilde zich
ook geen candidaat meer stellen, maar wanneer men hem verkoos
was hij toch wel weer bereid. Een soort METIARY-golitiek, die
door de vergadering evenwel in dit geval niet reëel werd geacht.
Tevens verweet
de secretaris dat deze niets deed.
: Ik heb alle brieven en stukken aan
doorgestuurd, maar die houdt de zaak vast.
: Sedert 10 augustus heeft de secretaris niets meer geproduceerd.
Vergadering: Sedert 18 april heeft de hele wijkraad niets meer
gedaan.
Wijkraad: De gemeenschap toont ook geen belangstelling voor
onze vergaderingen.
Enz. enz. enz.
Wijkraad:
laat het afweten. Zit nu naar de T.V. te
kijken.
Vergadering:
heeft geen uitnodiging gekregen, maar
lijkt nog wel bereid.
Hij had weliswaar schriftelijk te kennen gegeven zijn functie
in de wijkraad te willen neerleggen, maar dit was vooral i.v.m.
de huidige omstandigheden. Zijn brief had hij overigens weer
teruggestuurd gekregen.
-2307 A 10 019246F
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Om een heel lang verhaal kort te houden.
Momenteel bestaat er eigenlijk geen wijkraad meer in
Assen.
De lopende zaken zullen tijdelijk door het BIK worden
waargenomen, waarbij oom
evenwel verantwoordelijk blijft.
Om
zal
benaderen om zich weer beschikbaar
te stellen, waarna beiden met de dominee zullen gaan
praten.
En dan te bedenken
dat het BIK ook
Met dat al wordt het behandelen van zaken als de huren,
de renovatie, de Molukken-nota-Assen, enz., wederom voor
onbepaalde tijd uitgesteld.
Noot:

Op 19 oktober is in Assen de Geredja Besar.
(Avondmaal).
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Schiet part 1.1 in Assen
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Gezien door:
HBVD

PHBVD

HC

PHC

Bericht:

Door middel van een telefonische (anonieme) Bolding is de
G.F.-Assen op de hoogte gesteld van een schietpartij, die
vanuit de Molukse woonwijk op vrijdagochtend (02,kk uur) 1*v
november 1980 heeft plaatsgevonden.
Tussen een perceel a/d Klenckestraat in Assen en het Stichtingsgebouw PATTIMÜRA zijn na onderzoek 5 hulzen v/h kaliber .22
aangetroffen.
In de tfn.melding werd eveneens gesproken van minstens 5
schoten die gehoord zouden zijn.
A/h adres Nobellaan 126 is een ruit kapotgeschoten.
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het volgende vernomen:

Van de oudere Molukkers die te Assen wonen; zijn er een aantal
die serieus overwegen zich blijvend in de Molukken te gaan
vestigen. Onder hen zijn er die hieraan al een begin van uitvoering hebben gemaakt door in de Molukken reeds een stuk grond
of huis te kopen.
Dit deed bijv.
, die vroeger als boodschutter diende
bij de KNIL-Luchtmacht.
Hij kocht enige jaren geleden al een stuk grond op Ceram en is
nu doende er een huis op te laten bouwen.
Op het moment verblijven hij en zijn echtgenote in Ceram waar
ze met vakantie zijn. Hierbij hebben zij zich tevens belast
met de overdracht van een kerkklok, waarvoor eerder in Neder,
land een inzameling werd gehouden.
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Betreft:
Schietpartij Assen.
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PHC
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Bericht:
In de nacht van 19 december 1980 te 03.15 *>ur heeft een politiepatrouille schoten gehoord in het Lariics bos in Assen. Sen daartoe
ingesteld onderzoek heaft niets opgeleverd. Ür werden geen hulzen gevonden. Dezelfde cute-ht Km 95.50 uur werd door de GP-Assen waargenomen
dat de Molukkfer
yergezeld van een tweede Molukker richting
wijk liep. VoortT3^bTra"5Hde ia Pattimura nog licht.
GP-Assen concludeerde dat
wellicht verantwoordelijk was voor
de schietpartij.
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Wijkraad Assen
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nr
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het volgende vernomen:

Op zondag 14 december 1900 heeft de wijkraadscommissie tijdens
een druk bezochte vergadering een achttal candidaten voor de
nieuwe wijkraad voorgesteld.
De vergadering heeft deze candidaten daarop verzocht een wijkraad
te formeren, die er nu dus als volgt uitziet:
- voorzitta*
- vice-voorzaRter
- 1e secretaris!
- 2e secretarie
- 1e Penningmeefeten
- 2e Penningmeester
- commissaris,
(secretariaatswerkzaamheden)
- commissaris
Maandag 12 januari a.s. zal de wijkraad officieel in functie trede)
Op genoemde vergadering zijn ook de Goheba-leden aanwezig geweest.
Goheba was de enige die commentaar had op de gang van zaken.
Zij waren van mening dat de commissie niet juist gehandeld had,
omdat de 2e phase van de verkiezing niet was uitgevoerd.
De vergadering evenwel had t.a.v. dit punt geen problemen.
Ditzelfde punt was ook al genoemd in een schrijven van het scholingskollektief Assen gericht aan de commissie*
Daarin
werd tevens voorgesteld dat de functieverdeling binnen de wijkraad door de wijk bepaald zou moeten worden.
Ook dit punt heeft geen meerderheid gehaald.
De nieuwe wijkraad is overigens wel van plan om met Goheba een
gesprek te hebben.
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het volgende vernomen:

Het café Cocon te Assen is geen uitgesproken trefpunt van Molukse
jongeren. Wel komen er Molukse jongeren die zich echter gedragen
als de andere (Ned.) bezoekers.
Er wordt niet over uitgesproken Mol. aangelegenheden gesproken.
Cocon is dan (tot voor kort) ook een gezellige gelegenheid.
De laatste tijd is dit veranderd omdat druggebruikers en tussenhandelaren het café zijn ga»n frequenteren.
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het volgende vernomen:
De nieuwe wijkraad in Assen heeft uitgelaten met een schone lei
te willen beginnen* Zij zal zich zo neutraal mogelijk opstellen
en geen uitgesproken partij-politiek gaan voeren.
Van de contributies zal, zoals gebruikelijk is, 90JÉ worden over*
gemaakt naar het Fonds Nasional.
De wijkraad vergadert op 22 en 23 januari. Op 25 januari is er
een Rapat-Umum.
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het volgende vernomen:

In Assen is inmiddels een nieuwe wijkraad geïnstalleerd.
Zoals te verwachten was, is niet iedereen in de wijk daar
gelukkig mee. Met name op de gang van zaken bij het selecteren
van de candidaten wordt nogal wat commentaar gehoord. Er zou
"gesjoemeld" en "gepushed" zijn, met als resultaat dat 3 familieleden in.de.wiikraad.zit±ing hebben.
Zij zijn allen zwagers van elkaar. Ook zijn deze drie lid van
de voormalige JWG-Ass«üi geweest.
Het beleid van de nieuwe wijkraad zou zich vooral gaan richten
op het wijkbelang en geen BP-stempel willen opgedrukt krijgen.
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het volgende vernomen:
Op zaterdag 28 februari heeft de Molukse wijkraad in Assen een forum
georganiseerd over de drugsproblematiek.
Aanwezig waren o.a. Masiun-Goheba, mensen uit wijk 2, veldwerkers
uit Bovensmilde, dr. TUTUHATUNEWA (sinds kort werkzaam in een
afkickcentrum in Schiedam), alsmede veldwerkers van de Stichting

Tjandu.

MP.
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het volgende vernomen:

De Goheba-afd. Assen ontwikkelt reeds geruime tijd geen enkele
politieke activiteit meer» De leden hebben de werkgroep Masiun
opgericht en houden zich nu bezig met de drugsproblematiek.
Zij zijn daar zodanig druk mee, dat er geen tijd overblijft voor
iets anders.
Ook de oppositie van Goheba tegen de nieuwe wijkraad is volledig
verdwenen.
De Goheba-leden -in de vorm van Masiun- stellen samenwerking
met de wijkraad nu zelfs op prijs, of te wel een draai van 180
graden.
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het volgende vernomen:
In de Molukse wijk in Assen is een nieuwe werkgroep Drugsverslaaf'
den gevormd, die optreedt onder de naam "Kollektief Masiun".
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het volgende vernomen:

De wijkraad heeft op 25-1-1981 in Pattimura een Rapat-Rajat gehouden. De belangstelling was groot (+_ 70 aanwezigen) en er
werden vanuit de zaal veel vragen gesteld.
Tijdens deze vergadering, die door de wijkraad strak geleid werd,
werd een concept-beleid bekend gemaakt:
- Neutralisatie komt op de eerste plaats.
Er zal geen partij-politiek gevoerd worden en men acht zich
niet gebonden aan de B.P»
- Contacten leggen naar buiten met o.a. plaatselijke overheden
(gemeente en politie b*v.)
- Grotere openbaarheid van zaken en een betere presentatie.
- Middels inspraak de gemeenschap nauwer bij het wijkgebeuren
betrekken.
- Prioriteit geven aan de problemen van Huisvesting (renovatie)
werklozen, Drugs (Tjandu) en de Gemeente Nota.
Dit beleid zal consequent worden uitgevoerd en de vergadering
(waarop ook missiemensen aanwezig waren) heeft zijn vertrouwen
in deze nieuwe wijkraad uitgesproken in de hoop dat zij niet zou
terugevallen in de werkwijze van de oude wijkraad.
Tijdens de vergadering heeft
de wijkraad gevraagd
om een afspraak voor een gesprek wijkraad-Goheba te kunnen maken,
(secretaris) reageerde daarop met "dat kan,
stuur maar een briefje".

-2301 A10-019246F
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De wijkraad heeft plannen om het B.I.K* aan de kant te
zetten. De achterliggende gedachte daarbij: de wijkraad
is per definitie al een overkoepelend orgaan.
De wijkraad gaat op vaste tijden spreekuur houden voor
alle Molukse bewoners van de wijk.
De wijkraad wil neutraal én onafhankelijk zijn ook op
financieel gebied. Aangezien zij er is voor alle wijkbewoners is het plan ontstaan om van ieder gezin ƒ1,- contributie per week te vragen. Dit levert in een wijk met
168 gezinnen per jaar bijna negenduizend gulden op. Er is
een begroting opgesteld die ca. elfduizend gulden vraagt.
Uit de opbrengsten van kien-avonden en andere evenementen
moet het verschil gefinancieerd worden.
De wijkraad zal, zeker in de presentatie naar buiten, êên
team gaan vormen. Het elkaar in de haren vlaggen tijdens
een rapat-rajat moet tot het verleden ;gaan behoren* Meningsverschillen moeten eerst onderling geregeld worden.
De volgende Rapat Rajat is gepland op 28 feb. of 1 maart.
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het volgende vernomen:

De wijkraad Assen heeft een concept opgesteld van het beleid dat
zij denkt te gaan voeren
"i. De plannen zullen tijdene
een vergadering aan de gemeenschap ter goedkeuring worden voor
gelegd. De punten van het programma zijnt
I. Neutraliteit.
II. Financien.
III. Contacten intern.
IV. Contacten extern.
V. Vergaderingen.
VI. Spreekuur (sinds 2 februari)»
VII. Wijkraadsvergaderingen (lx p.w.).
VIII. Wijkproblemen.
IX. Verkiezingsprocedure.
X. Zie punt IV.
XI. Adviesorgaan.
XII. Begroting.

Met het adviesorgaan wordt bedoeld, een orgaan waarin vertegenwoordigers van alle organisaties in de wijk Assen zijn opgenomen. Het zal onder de wijkraad functioneren. De wijkraad is
een overkoepelend orgaan. Mede daarom heeft tijdens een bespreking op zaterdag j.l., ds. METIARY zelf al voorgesteld om het
BIK op te heffen en dat is dus ook gebeurd.
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:Wijkraad-contacten extern

Bijl. :

het volgende vernomen:
Maandag j.l. heeft de wijkraad in Pattimura een gesprek gehad
met de GP-Assen.
Doel: kennismaking
betere communicatie
voorlichting van Politiezijde
gedragslijn bij aanhoudingen van Molukkers.
Noot : Het gesprek werd door beide partijen als zeer positief
ervaren.
Gisteravond heeft een bespreking wijkraad-B&W plaatsgevonden.
Onderwerp van gesprek: Huisvesting en renovatie.
In dit kader zijn er ook gesprekken geweest met de St. Woningbeheer Assen (SWA).
Het verzoek om een ander opvangcentrum voor MASIUN te verkrijgen, zal niet gehonoreerd kunnen worden.
De Tjandu-voorlichtingsmiddag op 21-2 is niet doorgegaan,

Uitgesteld naar 28-2*
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het volgende vernomen:

Vrijwel niemand in de Mol. gemeenschap te Assen en Smilde heeft
nog belangstelling voor HMS-aangelegenheden.
Veel wordt gesproken over het druggebruik, en de bestrijding
hiervan.
Vrijwel elk gezin is hiermede bezig omdat bijna in elk gezin wel
een drugverslaafde voorkomt.
Overigens geldt dit ook voor de Molukkers in andere plaatsen in
het Noorden van Nederland.
De druggebruikers zijn te vinden in de leeftijd van 14 tot JO
jaar, zowel jongens als meisjes.
In deze leeftijdsgroep is volgens schatting, 60# druggebruikers.
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het volgende vernomen:
De nieuwe wijkraad is samen met de Politie bezig met drugsbestrijding. Deze wijkraad is overigens erg actief*
In het weekeinde van 28 maart zouden er in Assen kraakacties
hebben plaatsgevonden. Hieraan zou o.a. zijn meegedaan door
de groep rond
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het volgende vernomen:

-Zondag 29 maart a.s. zal ondermeer het concept-beleid tijdens
een Rapat Rajat worden besproken.
Ook zal dan een verdere taakverdeling binnen de wijkraad
worden bekend gemaakt.

-Ene
van BiZa (?)
, wilde in de wijk interviews houden m.n. over het Politie-optreden tegen Molukkers.
Dit i.v.m. een scriptie waaraan deze jongedame zou werken.
De wijkraad, die daar niet van gediend was, heeft haar duidelijk gemaakt om daar direct mee te stoppen.
Noot: Van ID-Assen werd desgevraagd vernomen, dat de dame in
kwestie een officieel onderzoek instelt naar "de relatie
Politie-etnische minderheden". Molukkers behoren daar
ook toe.
-In de wijk circuleren steeds hardnekkiger geruchten, dat de
Nederlandse overheid de drugshandel onder Molukker oogluikend
toestaat ora daarmee de Molukse gemeenschap de "vernieling" in
te helpen.
Als "bewijs" daarvoor wordt genoemd, dat bekende dr^dealers
niet door de Politie worden aagehouden.
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het volgende vernomen:

-Op 13 april wordt er wederom een Rapat Rajat gehouden
met als voornaamste onderwerp de 25 april-herdenking.
Een daartoe ontvangen brief van de BP
heeft
een kleine gedaanteverwisseling ondergaan en werd als
schrijven van de wijkraad in de wijk verspreid.
De wijkraad organiseert ditmaal niet de reis naar Den Haag
op 25 april. Hiervoor zal op de Rapat Rajat iemand (of meerderen) aangezocht worden. De wijkraad zal e.e.a. wel begeleiden.
Noot: Het blijkt dat deze wijkraad consequent een neutraal
standpunt blijft innemen.
Op een vraag tijdens een Rapat Rajat gesteld over de
politieke standpunten van de wijkraad, werd dit nog weer
eens bevestigd: de leden hebben individueel wel een
mening hierover, maar collectief blijft men neutraal.
Op een vraag van
m.b.t. de Gemeentepolitiek (een plaats in de Gemeente Raad), werd geantwoord dat een wijkraad daarorer nog geen standpunt
had bepaald.'
Als pikant detail kan nog worden vermeld, dat de wijkraaksleden afstand hebben gedaan van een vaste plaats
vóór in de kerk. Hoewel dit tegen de wil van ds.
MBTIARY was ("dat is tegen de adat"), heeft de wijkraad toch voet bij stuk gehouden.
-Op maandag 23 maart j.l. vond een bespreking plaats in het
bedrijfsgebouw van de SWA, waaraan werd deelgenomen door 3
personen van de SWA, 2 personen van de Gemeente, 1 persoon
van de NWR en de Molukse wijkraad Assen
Het betrof een oriënterend gesprek over op het verzoek van
301 A10-019246F
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het Rijk tot overname van de Molukse woningen in Assen - nu
onder beheer van de Dienst Domeinen - door de SWA.
Er zijn geen beslissingen genomen.
De wijkraad zal een inventarisatie van de wensen van de bewoners opmaken.
Volgende bespreking op 6 mei a.s» om 19-15 uur in het SWAkantoor.
-In het project bi-cultureel onderwijs is nu ook opgenomen
dat enkele Molukse "tantes" les op huishoudscholen zal gaan
geven. "Hoe maak ik nasi-goreng".
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het volgende vernomen:

Ongeveer twee weken geleden is er met een brandbom een aanslag gepleegd op het Chevron-benzinestation in de Talmastr.
Kort daarop werd een ijsboer, die verderop in dezelfde straat
zit berodü. van J> a k dozen (noot: waarschijnlijk
alleen ijs)
ter waarde van ongeveer ƒ 400,-.
De onrust was ontstaan door onenigeheid tussen leden van
Masiun/Goheba en enkele Surinamers.
Op 22-4-1981 wordt er door de wijkraad een vergadering gehouden over 25 april en over het op 23 en 2k april daarvoorafgaande Internationale congres. Dit congres vindt plaats in de
wijk Oostgaarde in Capelle.
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het volgende vernomen:
Begin juni 1981 hebben dey 'Siwa Lima-aanhangers
en
een rondschrijven opgesteld
en in de Molukse wijk laten verspreiden.
In dit geschrift worden ondermeer de dominees METIARY en HATTU
ervan beticht met Indonesië te heulen. Men zegt hiervoor bewijsstukken te kunnen overleggen.
Ook de Staf Missie Militer (m.n. in de persoon van kolonel
zou in dit schrijven zijn aangeklaagd.
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het volgende vernomen:

Bijgaand een vragenlijst, zoals deze gehanteerd werd door een
Juffrouw,
genaamd, studente aan de universiteit in
Groningen
.
Het zou handelen om een inventarisatie-onderzoek.
Hpoti Recentelijk heeft zich iets dergelijks ook al in Assen
voorgedaan. De juffrouw was toen bezig met een onderzoek
namens het Min. v. BiZa.
zie bijlage.
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Vragen aan de leden van de wijkraad

1. Over de wijkraad

- Uit hoeveel leden bestaat de wijkraad in Assen?
- Is het gebruikelijk dat er ook jongeren lid van de
wijkraad zijn?
- Hoe wordt de wijkraad gekozen?
- Vanaf welke leeftijd mag men aan de verkiezing van
de wijkraad deelnemen?
- Is het bekend hoeveel mensen gemiddeld hun stem
uitbrengen?
- Is er een huishoudelijk regelement?
-' T/at is de taak van de wijkraad?

2. Overleg tussen de wijkraad en diverse instanties
- Met welke (overheids-) instanties overlegt u?
- Is dit min of meer regelmatig of alleen als er iets
te bespreken valt?
- Wie neemt in de regel het initiatief tot overleg?
- Welke zaken stelt u aan de orde?
- Welke zaken stellen de andere organisaties aan de orde?
- Wat verwacht u van het overleg?
- Wordt in de regel aan de verwachtingen voldaan?
- Kunt u voorbeelden geven van positieve resultaten
van het overleg?
- Kunt u voorbeelden geven van overleg dat niet tot
goede resultaten geleid heeft?

- Over welke vragen overlegt u net de politie?
- Hoe vaak overlegt u ongeveer met de politie?
- Wie neemt in de regel het initiatief tot contact?
- Overlegt u steeds met dezelfde mensen/diensten
of wisselt dat al naar gelang het onderwerp?
- Hoe verliepen de contacten tussen de wijkraad en de
politie in het verleden?
- Hoe verlopen ze nu?
- Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van overleg
met de politie?
- Hebt u, als leden van de wijkraad,wel eens problemen
met de politie?

3. 3et_optreden van de centrale overheid en politie
- In de jaren 70 hebben er een aantal acties plaats>

gevonden waarop door de Nederlandse overheid en de
politie uitermate hard is gereageerd. Wat zijn volgens
u de gevolgen hiervan geweest voor de relatie tussen
de Molukse gemeenschap

enerzijds en de overheid en

politie anderzijds?
- Wat zou de overheid kunnen ondernemen om deze gevolgen
teniet te doen?
-• Wat zou de politie kunnen doen?
- Wat zou de wijkraad kunnen doen?
- Krijgt u wel eens klachten over discriminerend optreden
door de politie?
- Zo ja, wat doet u met die klachten?

• Vat zijn volgens u de belangrijkste verschillen
tussen de Nederlandse en de Molukse cultuur?
• Hoe denkt u over voorlichting over de Molukse
cultuur aan de Nederlandse politie?
Wat zou u belangrijk vinden om te vertellen als u
voorlichting zou geven aan de politie?
Hoe denkt u over een Molukse adviseur voor de politie?
Komt in het landelijk overleg tussen wijkraden het
optreden van de politie wel eens aan de orde?
Zo Ja, wat komt er dan aan de orde?
Hoe is de situatie in andere

gemeenten?

Als u Assen vergelijkt met andere gemeenten, hebt
u dan de indruk dat het in Assen beter of slechter is?
Hoe komt het, volgens u, dat de situatie hier beter/
slechter is

Pertan.jaanZ kepada angf=:ota2 devan wi.jk.

1 .

- Dewan wijk di Assen terdiri dari berapa anggota?
- Adakah ini suatu kebiasaan jang djuga anak2 muda mendjad
anggota dewan wijk?
- Dewan wijk .dipilih bagairaana?
- Sampai umur berapa mereka boleh ikut pemilihan dewan wij
- Adakah diketahui berapa orang kira2 membawa mereka punjs
suara?
- Adakah anggaran dasar ruraah tangga?
- Apakah pekerdjaan dewan wijk?
2 . PERUNDINGAN2_ AJITARA P^AN,^^^P^_^^^^^^^^^^2.

- Dengan instansi2 {«penter int ahan) siapa.
berunding?
•

. dewan wijk

• - Adakah ini lebih kurang dengan teratur a t au t juma sadja
djikalau ada ha!2 jang akan dibit j arakan?
- Siapakah jang mengambil inisiatip dalatn hal ini untuk
berunding?
>
— Hal2 apakah dewan wijk memper s oalkan kemuka?
- Hal2 apakah organisasi2 jang lain madjukan kemuka?
— Dari perundingan ini dewan wijk berharap apakah?
— Adakah dalam hal ini mengenai pengharapan memuaskan?
- Bisakah dewan wijk kasih tjonto2 akibat2 postip dari
perundingan?
.
- Bisakah dewan wijk kasih tjonto2 dari perundingan jang
tidak membawa akibat2 jang baik?
- Pertanjaan2 apakah dewan wijk berunding dengan polisi?
- Berapa kali dewan wijk berunding dengan polisi?
- Siapa jang mengambil inisiatip dalam hal ini untuk datar
dalam perhubungan?
•
- Berundingkah dewan wijk selalu dengan orang2/dinas2 jang
sama atau bertukar djika pokok pembit jaraan bertukar?

- Bagaimanakah perhubungan2 antara dewan wijk dan polisi
diwaktu jang lampau?
- Bagaimanakah sekarang ini?
- Apakah menurut dewan wijk hal untung- dan ruginja
perundingan dengan polisi?
- Adakah dewan wijk, sebagai anggota, sudah pernah persoalai
dengan polisi?
3. HALTINAKANDAHIPEMERINTAHANNUMDAN
- Dalam tahun ?O berada béberapa akai2 Jan g telah djadi,
dimana oleh pemerintahan Belanda dan polisi araat keras
mereaksi. Apakah menurut dewan wijk akibat2nja sematajam
itu mengenai perhubungan antara masjarakat bangsa Maluku
dan pemerintahan dan polisi disebelah lain?
- Apa harus diusahakan oleh pemerintahan untuk menghilangi
akibatS ini?
- Apa harus dikerdjakan oleh baiiagian polisi?
-•Apa harus dikerdjakan oleh bahagian dewan wijk?
- Adakah pernah dewan wijk dapat pengaduan mengenai hal
diskriminasi oleh polisi?
r

- Djika ada, apa*dibuatnja dewan wijk dengan pëngaduanZ
itu?
- Apakah jang menurut dewan wijk berlainan jang terpenting,
dari hal kebudajaan antara bangsa Maluku dan bangsa
Belanda?
— Dewan Wijk berfikir bagaimana mengenai penerangan dari
kebudajaan bangsa Maluku kepada polisi bangsa Belanda?
- Apakah jang dewan wijk merasa penting sekali akan mentjeriteraxan, djika dewan wijk kasih penerangan itu kepada .
polisi?
— Dewan wijk berfikir bagaimana mengenai penasihat bangsa
Maluku untuk polisi?
- Adakah dalam perundingan umum antara dewan2 wijk mengenai
tindakanZ dari polisi dibitjarakan?

Djika ada, apakah jang dibitjarakan?
Bagaimana situasi dl harainte2 Jang lain?
Djika dewan wijk bandingkan dengan haminte2 jang lain,
adakah kesan dewan wijk bahwa di Assen baik atau tidak
baik adanja?
Bagairaana duduknja, menurut dewan wijk, Jang situasi
disini baik/ tidak baik adanja?
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het volgende vernomen:

De nieuwe wijkraad Assen I stelt zich op het standpunt het
Volksbelang te behartigen zonder ondergeschiktheid aan de
BP.
Wel aanvaardt zij het presidentschap van MANUSAMA maar behoudt zich het recht voor om kritiek te hebben en druk uit
te oefenen op de regeringsleider om hiermede te bewerkstelligen dat de regeringsleider afstapt van het nemen van
eenzijdige beslissingen.
Be wijkraad Assen I is er in geslaagd om met de gezamelijke
wijkraad Assen II en III betrekkingen aan te knopen die
tot doel hebben, te komen tot een vorm van samenwerking.
Als contactpersonen van de wijkraad Assen II en III treden
Op:
(voorz.) en
(seert
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10 April wijkraadsvergadering.
Betrof voorbereiding van de Rapat Rajat op 13 april i.v.m. 25e
april.
11 April gesprek tussen wijkraad en Mw. SOUMOKIL i.v.m. 12 april
(herdenking SOUMOKIL).
Mw. SOUMOKIL blijkt nog steeds tegen het beleid van MAHUSAMA
i.a. METIARÏ te zijn. Dit is nog terug voeren op o.m. de Vietnamaffaire.
Zij zal de 25e april ook niet in Den Haag aanwezig zijn. Deze dag

behoort haare inziens een politieke dag te zijn en geen reunie.
Zij was het eens met het -neutrale- beleid van de huidige wijkraad en liet zich positief uit over het initiatief tot dit gesprek,
13 April. Middels een rondschrijven werd de geplande Rapat Rajat
uitgesteld naar 21 april.
Enkele wijkraadsleden bleken verhinderd te zijn*
21 April. Rapat Rajat.
Een goede vergadering, die in het teken van de 25e april stond*
Opmerkelijk was echter wel, dat toen op een gegeven moment het
woord renovatie (van de woningen) viel, hier veel sterker op gereageerd werd en de gemoederen duidelijk meer bezig hield dan
het hele gebeuren op en rond de 25e.
Oom
en Oom
allen m.b.t. de 25e de
bussen etc. regelen.
en de andere wijkraadsleden die binnen de wijk
wonen hebben de bijdragen voor de 25e bijeengbracht.
Op de organisatie van e.e.a. door deze wijkraad werd door de
gemeenschap positief gereageerd.

-2301A10-119130F

Vervolgblad nr.
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bij C-rapport nr.

22 April. Rapat Pleno-wijkraad, betreffende de dagindeling
van de 25e.
06.00 uur verzamelen, vlag hijsen etc.
25 April. Van de wijkraad gingen naar Den Haag:

27 April maandelijkse vergadering van de wijkraden van
Assen I en Assen II/III.
In Assen is nauwelijks iets bekend over het op 25 april bekend
gemaakte Patima-gebeuren en de contacten met Vanuatu en New
Caledonia.
"Er wordt nooit wat teruggekoppeld", aldus
, "er wordt
aan alle kanten aan je getrokken, maar we weten zelf nog nergens van".
Ook dominee METIARI heeft hierover (in een preek) geen mededeligen gedaan.
In dit kader heeft de wijkraad een vergadering lapland op
15 augustus a.s., waarvoor de B.P. en het Inspraakorgaan
worden uitgenodigd.
Het ligt ook in de bedoeling om de Kepala Negara uit te nodigen.
Voorlichting ontbrak in het verleden en ook nu nog steeds.
De wijkraad heeft een nieuwe taakverdeling opgemaakt. Nadere
info volgt.
15 Hei - Fattiaura-dag.
De dag werd op 16 mei gevierd.

De ruiten die enige tijd gelden in het Pattimura-gebouw zijn
gesneuveld, waren het directe gevolg van een onderlinge ruzie.
Enkele Maluku*s waren van moolng dat de beheerder,
,
te vaak afwezig was met als gevolg een gesloten bar.
Anderen deelden die mening niet.

301A11 -830883*- 128

1553673
datum
CO
b.

C(CFO )nr.: ff l / ^ <) l

d.d.: U

JÜLI'1981

Aan

:CFB

Betreft

:Diverse Molukse aangelegenheden

Op

--

Info: 1

werd

het volgende vernomen:

(secrt. Wijkraad Assen I) zegt dat de wijkraad vnl. kritiek heeft op de BP die verweten wordt ondemocratisch te zijn.
De wijkraad Assen I heeft in de korte tijd van haar bestaan
bereikt; dat er een goed contact bestaat met de wijkraad
II/III Assen en Smilde.
Voorts werd bereikt dat de GOHEBA, de wijkraad op de hoogte
houdt van alle GOHEBA-activiteiten op het gebied van de
drugbestrijding.
De wijkraad (Assen I) is drukdoende om de plaatselijke
overheid ervan te doordringen dat Molukse aangelegenheden
besproken dienen te worden met de wijkraad en niet met
de stichting Patimura.

301 A10-119130F

-Op zaterdag 13-6-81 werd te Hoogeveen een Moluks voetbaltour*
nooi gehouden waaraan clubs deelnamen uit: Apeldoorn, Waalwijk, Den Helder, Winterswijk, Almelo, Rijssen, Cuyck, Leerdam, Zwolle, Vaassen, Hoogeveen en Delfzijl.
-2-

Vervolgblad nr. 2

bij C-rappoit nr.

Ondanks het feit dat de verschillende clubs behoorden tot
diverse politieke groeperingen hebben zich geen moeilijkheden voorgedaan.
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Op 1-9-1981 werd het stichtingsgebouw (Patimura) ernstig beschadigd en het interieur vernield door een aantal jongere Molukkers,
Hiermede willen zij blijk geven van ongenoegen over het beleid
van het stichtingsbestuur.
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Een melding over "vreemd gedrag" van een aantal Molukkers gekleed
in camouflagepakken. Zij hebben "iets" in de hand en houden zich
op in de omgeving van het recreatiepark in de wijk Pitteloo.
Noot; Het recreatiepark ligt niet ver van de "Tamaela"-wijk in
Assen. (Smetana- en Paganinilaan)
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Voor 1? oktober j.l. waa door de wijkraad een Rapat-Hajat
uitgeschreven. De opkomst die avond was slecht. Na een uur
wachten waren slechts 30 personen aanwezig. Vervolgens werd
besloten om de vergadering uit te stellen naar een andere
datum.
De wijkraad is - intern - besprekingen begonnen om zich te
beraden over de gemeentelijke "Discussienota-Molukkers-inAssen".
De onderwerpen werkeloosheid, drugs en Politie werden als
eerste behandeld*
De Gemeente heeft plannen om te komen tot de bouw van een
Open Jongeren Centrum, bestemd voor Nederlandse, Surinaamse,
Antilliaanse, Molukse en andere jongeren. Hiervoor zou een
bedrag van ƒ V miljoen beschikbaar worden gesteld.
De Molukse wijkraad is het hier niet mee eens, ondermeer omdat een deel van het geld uit de z.g. Molukkenpot zou komen.
Een andere reden is, dat er nu in het eigen jongerencentrum
Pattimura beter toezicht op de Molukse jongeren gehouden kan
worden.
In een Open Jongeren Centrum ligt dat uiteraard anders. De
wijkraad ziet een dergelijk centrum als het vragen t«T onderlinge ruzies en vechtpartijen, terwijl het tevens een
centrum voor drugsdealers zal gaan worden. De wijkraad
distancieert zioh hiervan.
De wijkraad is van plan om het aantal leden van 2 man uit te
breiden. Dit i.v.m. het vele werk.
Een oproep daartoe heeft aangetoond, dat hier niet veel
interesse voor bestaat.
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In de nacht van 8 op 9 oktober j.l. zijn bij de GP-Assen
diverse telefonische meldingen binnengekomen, dat er omstreeks 01.20 uur circa 12 knallen/schoten zijn gehoord in
de Molukse wijk nabij het gebouw Pattimura.
Op 9 oktober omstreeks 09.00 uur zijn 2 knallen/schoten gehoord nabij de kruising Oostermoer-Tumulusstraat. Daarna
werd gehoord, dat een raam van een woning werd dichtgeklapt.
Op dat moment bevond mw. SOUMOKIL zich op de Oostermoer
ongeveer bij nr. 19. Zij is er ogenblikkelijk van door gegaan.
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Op 21-11-'81 werd in Assen een vergadering gehouden van de
BP. Het doel van deze openbare vergadering was het voorlichting geven aan de Molukse bevolking in Assen, zulks op
verzoek van de wijkraad van Wijk I op het jaarcongres
van de BP op 22 en 23 augustus 1901 te Wierden.
Aanwezig van de daerah I van de BP waren personen uit
Bovensmilde, Wierden, Nijverdal, Oosterwolde, Assen en
Appingendam.
Daarnaast waren vertegenwoordigers aanwezig van diverse
Molukse organisaties, zoals de BPP, KPK, het inspraakorgaan, van het Fonds National en van de pemerintah.
Naast een algemeen voorlichtend praatje van ir.MANUSAMA
over de laatste ontwikkelingen (o.a. bezoek aan de VN)
werd er gediscussieerd over verschillende punten, zoals
de strijd, de financiën, de alliantie etc.
Iets wat ook de aandacht vroeg was het bericht, dat oudKNlL-lers zich in de Molukken konden vestigen zonder de
Indonesische nationaliteit aan te hoeven nemen.
Ook gaf de BPP een overzicht van haar activiteiten sinds
het BP-congres.
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De voorlichtingsdag op 21 november j.l. in PATTIMURA is druk bezocht geweest.
Over het resultaat van deze dag was
minder tevreden.
Nadat de vertegenwoordigers van de diverse organisaties hun zegje
hadden gedaan, werd er al snel over niets anders meer gesproken
dan renovatie, drugs en welzijn.
Ook de wijkraden die anders toch een tamelijk grote mond hebben,
lieten het dit keer afweten.
MANUSAMA heeft nog meegedeeld, dat XAVIER "het ook niet gemakkelij
heeft".
Er zou op hem geschoten zijn (een aanslag?). Verder het bekende
geheimzinnige gedoe.
Dit begint zo langzamerhand "een beetje vervelend" te worden, aldu
De B.P.P.-voorlichting werd verzorgd door

van Daerah I.

Tijdens deze bijeenkomst werd afgesproken, dat een commissie zich
zal gaan bezighouden met de samenstelling van een nieuw bestuur
van daerah I-B.P.
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is door de wijkraad Assen I candidaat gesteld voor
het nieuw te vormen bestuur van Daerah I - BP.
Er zal echter nog wel diverse malen vergaderd moeten worden, voor
dat het nieuwe bestuur geïnstalleerd zal zijn.
E.e.a. is aanleiding geweest voor een verschil van mening tussen
de wijkraden van Assen I en Bovensmilde. Laatstgenoemde heeft gekozen voor de BP, terwijl een meerderheid in de wijkraad Assen vasthoudt aan het neutraliteitsprincipe.
Vandaar dat er nu
Bovensmilde. Naar
heid, maar intern
geldt ook voor de
en de groep

MP.
301 A 10 -119130F

in Assen wordt afgegeven op de wijkraad in
buiten toe vormt Bovensmilde weliswaar een eenzijn er veel verschillende stromingen. Dat
wijkraad, waar er sowieso al de groep
bestaat, aldus Assen.
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Op voorstel van de wijkraad Assen I is er een nieuwe jongeren vereni
ging opgericht.
De opzet daarvan is om aan alle jongeren, ook afgekiktedrugsverslaag
den, een neutrale mogelijkheid tot opvang en begeleiding te bieden.
Gebleken is namelijk o.m., dat een vereniging als de PPKM, afd.
Assen, nog slechts vijf leden telt (Moe van het gedram van de domine
?)
De initiatiefnemers van de nieuwe vereniging, die nog geen naam heel
zijn reeds 3 keer in vergadering bijeen geweest met o.m. de wijk-,
raad, de kerkeraad, de PPKM en Masiun.

In dit kader is het van groot belang, dat het vertrouwen van de
gemeenschap in de St. Pattimura hersteld wordt en dat de samenwerking tussen de stichting en de wijkraad verbetert.
Voorts is ook een positieve opstelling een vereiste en het ontwikkelen van activiteiten in Pattimura kan daar een bijdrage toe zijn.
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In de huidige situatie is de positie van de wijkraad Assen in vergelijking met ca. een jaar geleden duidelijk verstevigd en is zij uitgegroeid boven die van de andere organisaties binnen de wijk. Op
zich geen ongunstige ontwikkeling.
De wijkraad handhaaft nog immer een (politiek) neutraal standpunt,
terwijl zij daarnaast formeel overleg met die andere organisaties
op prijs stelt.
Deze - voor de gemeenschap - nieuwe aanpak is voor velen nog steeds
ongewoon en het gewenningsproces is nog gaande.
Door de voortvarende aanpak van deze wijkraad trekt zij - uiteraard
veel werk naar zich toe van de zwakkere broeders, die het laten afweten.
Vandaar dat de wijkraad in onderhandeling is getreden met de gemeeni
Assen over het aanstellen van een vaste kracht voor halve dagen.
Probleem daarbij is evenwel dat de wijkraad geen rechtspersoon is
en derhalve geen aanspraak op subsidie o.i.d. kan maken.
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was bepaald niet te spreken over de voorlichtingsdag die op
21 november jl. in Pattimura was gehouden.
Het was weer hetzelfde als altijd, aldus
. Wat gewauwel over ,
weer en de vraag om geld. Niet alleen i.v.m. de W.M.T.A., maar ook
nu reeds voor de 25 april-herdenking volgend jaar.
Om een voorbeeld te noemen; Dolf LILIPALY deed verslag van de reis
met MANUSAMA en Otto MATULESSY naar New-York. Aan dit verslag viel
evenwel geen touw vast te knopen.
Op vragen daaromtrent werd onvoldoende antwoord gegeven of er werd
gezegd "dat is geheim". Op die manier ben je alleen goed oia geld
op tafel te leggen en verder moet je je mond maar dicht houden.

Anders ligt het met de W.M.T.A., waarover volstrekt geen duidelijkheid bestaat.
Daardoor wordt de gemeenschap weer iets voorgehouden, wordt er
- vooral ook bij de oudjes - weer een bepaalde hoop gewekt. Misschit
dat het deze keer wel zal lukken. En dat, terwijl er in feite alleei
maar op gespeculeerd wordt om de mensen het geld uit de zak te
kloppen. Dat gebeurt al meer dan 30 jaar lang en dat gebeurt nu
weer.
Noot; Over genoemde voorlichtingsdag zal nog een verslag in boekvori
worden samengesteld.
Voorts werd nog bekend, dat de wijkraad Assen er weinig voor
voelt om een geldinzamelingsaktie te houden. Er wordt zelfs
al overwogen om de 25 april-herdenking in Den Haag "te vergeten" en in Assen zelf iets te organiseren.
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Als het aan de gemeente Assen ligt, laat de definitieve opening
van het open jongerencentrum "Brandpunt" niet lang meer op.zich
wachten.
Dit jongerencentrum zou een "heel lage drempel voor Molukse jongeren" moeten krijgen. Niettemin zijn de Molukse wijkraden, de
stichting Pattimura en de stichting Masiun niet onverdeeld gelukkig
met de komst van deze jeugdsoos. Volgens de Molukkers is het centruir
volledig uit de Molukse pot van CEM gefinancierd en bovendien zou
er van inspraak door Molukkers tot dusverre nog geen sprake zijn
geweest.
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Tijdens een bezoek aan Pattimura begin deze maand, was het
opgevallen, dat Pattimura niet goed meer draait. De aanwezigen
- grotendeels uit de leeftijdsgroep van 12 - l? jaar - hingen daar
maar zo'n beetje rond en liepen in feite zichzelf in de weg. Deze
verveling, aldus
, leidt tot crimineel gedrag variërend van
vandalisme tot inbraak en diefstal.
(Recentelijk werd de stereo-apparatuur uit Pattimura gestolen).
Het stichtingsbestuur interesseert zich kennelijk helemaal niet
meer in het reilen en zeilen van Pattimura. Volgens uitlatingen
van
(Beclassering-Assen) is het animo om iets te
doen volledig zoek. Er worden geen activiteiten ontwikkelt, er is
geen begeleiding van de jongeren, de coördinatie is slecht en er
zijn geen andere initiatiefnemers.
Dit heeft er o.m. toegeleid, dat jongeren uit Assen naar Bovensmild«
gaan, omdat Holo Oehoe wél het e.e.a. te bieden heeft. Voorheen
lagen de zaken juist omgekeerd*
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Tekenend voor de inactiviteit thans van de Molukse jongerenorganisj
tie Goheba/Masiun is het feit dat het pand aan de Groningerstraat
63 gebruikt word'nvoor een tentoonstelling van tekeningen en foto's,
en
en
uit Bovensmilde zijn de exposanten.

Het overleg tussen Masiun/wijkraad met de gemeente over de subaidii
is nog niet hervat. In dit overleg wil Masiun ook de Methadonkwestie aan de orde stellen.
Noot rapp«: Het verstrekken van het vervangingsmiddel Methadon is
in Assen voorbehouden aan het CAD (Consulatiebureau
voor Alcohol- en Drugsverslaafden) en niet aan Masiun.
Volgens laatstgenoemde organisatie is dit één van de
voornaamste redenent waarom de opvang van drugsverslaa:
den nog altijd niet "loopt".
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De wijkraad Assen heeft het de afgelopen periode erg druk gehad
met de voorbereidingen van een huis-aan-huis-enquête in de wijk.
De enquête gaat a. s. zaterdag van start en betreft "De Huisvesting". (Renovatie, groot achterstallig onderhoud, huurverhoging,
enz. enz.).
De wijkraad heeft in dit kader een voorlichtingsbrochure verspreid
en een vragenlijst opgesteld.
Zaterdag j.l. werd door de wijkraad over dit onderwerp met het
Inspraakorgaan gesproken.
In een later stadium (na de inventarisatie) zal eyfeen huur- of
bewonerscommissie worden samengesteld die e.e.a. verder zal uitwerken en coördineren.
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In de Molukse gemeenschap in Assen begint zich steeds duidelijker
het beeld af te tekenen van een sterk verminderde beDaigetelling
voor het Molukse politieke gebeuren.
De interesse is verlegd naar (maatschappelijk) welzijn. (Huisvesting, uitkering van het z.g. Krottengeld, drugsproblematiek, etc.)
De mensen zijn "anders" gaan denken, aldus

Gewoon een kopje koffie
drinken met elkaar, wat hapjes eten en een gezellig praatje maken.
En dat laatste dan niet over de "perdjuangan" (strijd).
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Pattimura
De bezoekers van Pattimura zijn voornamelijk tieners uit de
leeftijdsgroep van 13-1? jaar. Zij houden zich bezig met
tafeltennissen, biljarten en tafelvoetbal. Activiteiten
voor deze tieners worden niet of nauwelijks ontwikkeld.
Barkeeper
ziet het allemaal niet meer zo zitten.

301 A I O 119130F

«D 1615059
datum

24 JU; 1982

CO

F
C(CFO)nr.:

d.d. : 1^-06-1982

Aan

: CFB

Betreft

: Assen-wijk I

b.

Lt

d.

—

Info: IV

2 3 JUNI 1982

Bijl. : k

Op

12-05-1982

werd

het volgende

k brieven van de Wijkraad Assen-wijk I (bijl 1 t/m *f) betreffende een oproep voor een vergadering op 05-0^-1982, de agenda
daarvan, een verzoek om financiële steun voor de 25-april viering
van de B.P. in Den Haag en een "antwoord" op de dreigbrief, welke
de wijkraad heeft ontvangen. Deze dreigbrief is ook op de bijlage vermeld.
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1615059

l
DEWAN WIJK
maluku selatan assen l

Djabatan sekertaris: M .Tauran
Vaart 96
9406 CN
Assen.

Kehadapan jang terhormat
sekalian saudara2 saudariS
bangsa Maluku di Assen I
dan jg tinggal diluar wijk,

Pokok: 3 hal jg penting.

ASSEN,

Nimmer surat: 01/29.3.82/AH,

Tantial:

29 maart 1982

Saudara2 dan saudari2 jang terhormat,

Dengan surat ini kami minta perhatian untuk 3 hal jang penting

jaïtu:

1. Eapat rajat pada hari senen tanggal 5 april
1982, djam 19.00 malam di Jeugdlokaal.
2. Surat antjaman jang dikirim kepada Dewan Wijk,
3- Surat untuk bantuan ƒ 25f= untuk perongkosan
perajaan hari peringatan proklamasi R.M.S di
Den Haag pada tanggal 24 april 1982.

Harap 3 hal ini diperhatikan oleh kami semua.

Atas nama Dewan Wijk.
Lfr^ke t ua.
Lampira«:

4.

luk: AMROBANK
KH t ir Kikilltu, AIIH.
luk: 41.JI.1S.OM.

MENA-MURIA,

1615059

1.
DEWAN

WIJK

maluku selatan assen l

Djabatan sekertaris: M.Tauran
Vaart 96
9406 CN
Assen.

Kehadapan jang terhormat
sekalian saudara2 saudari2
"bangsa Maluku di Assen I
dan jg tinggal diluar wijk.

Pokok: Rapat ra jat.

ASSEN,

Nommor surat: 01/RR/29.3.82

Tanggal: 29 maart 1982.

Saudara2 dan saudari2 jang terhormat,
Dengan ini kami Dewan Wijk mengundang sekalian saudara2 dan
saudari2 untuk rapat rajat pada hari senen tanggal 5 april
1982 di Jeugdlokaal pada djam 19.00 malam.
Atjara rapat ialah;
1. Pembukaan
2. Persediaan untuk hari peringatan proklamasi R.M.S. pada tanggal 24 april
1982 di Den Haag dan tanggal 25 april
1982.
3. Sedikit keterangan mengenai rumah2 Domeinen di wi.lk.
4. So'al keliling.
5. Penutup.

Atas nama Dewan Wijk.
Lampiran:

Bank: AMROBANX
Kiotor Nobellijn, Assen.
Nomrair tunk: 43 31.35.093.

MENA-MURIA.

M.

1615059
DEWAN

WIJK

maluku selatan assen l

Djabatan sekertaris: M.Tauran
Vaart ^6
9406 CN
ASSEN.

Kehadapan jang terhormat
sekalian saudara2/saudari2
bangsa Maluku di Assen I
dan jg tinggal diluar wijk,

Pnkok: Bantuan ƒ25,=.

ASSEN,

N o m m o r surat: 01/B .H.P./29.3 .82

Tanggal: 29 maart 1982

Saudara2 dan saudari2 jang terhormat,
Telali kami terima satu surat darl put juk pimpinan Badan Persatuan mengenai bantuan ƒ 25,= setiap orang jang ada pendepatan
untuk membelandjakan perongkosan hari peringatan proklamasi
tanah. air kita pada tahun ini di Den Haag.
Sesudahnja kami mempeladjari dan perbintjangkan surat tersebut
maka Dewan Wijk rasa baik urituk terima soal ini dan dikerdjakan dalam masjarakat kami disini.
Berarti wang bantuan dipungut di rumah2. Sedangkan kepada mereka .lang tinggal di luar wijk maka dimohon supaja mereka membajar langsung kepada Giro BADAH PERSATUAN Den Haag. GIROHOMOR
3562073; "32 tahun R,M.S."
Bersama dengan pungutan bantuan tersebut maka kepada mereka itu
jang mau turut pergi ke Den Haag dengan autobus dibrikan kesempatan untuk masukan namanja kepada Tn:Th.Pesulima dan Tn: A.Sinay,

Atas nama Dewan Wijk,

tua.
Lampiran:

Buk: AMXOBANK
Kintir NotelliiR, AS»B.
Nammor tank: 43.31.35.093.

MENA-MURIA.

F

1615059
DEWAN

WIJK

maluku selatan assen l

Djabatan sekertatis: M.Tauran
Vaart 96
9406 CN
Assen,

Kepada
sekalian "bangsa Maluku
di Assen I dan jg tinggal
diluar wijk.

Pokok: Surat antjaman.

ASSEN,

Nommor surat: 01/SA/29.3.82

Tanggal: 29 maart 1982,

Saudara2 dan saudari2 jang terhormat,
Dewan Wijk Assen I pada hari minggu tanggal 27 maart 1982 tengah malam telah mendapat satu surat kaleng (gelap) perantaraan
ketua Dewan Wijk.
Surat itu ada berbunji jang sama seperti di bawa ini.
"Dengan surat ini kita mintaksatu rapat tentang soa!2 R.M.S.'
"Mengapa kita tidak dengar apa2 lagi."
"Kita minta soal R.M.S. tidak boleh tidor harus hidup."
1. R.M.S. mustih keras kepada bangsa belanda.
2. Satu surat kepada wijk 1,2 dan 3 mustih hadir di rapat.
3. Dan kertas2 di katja2 buat stemmen dilepaskan.
"Mintah hari rapat tedapat pada hari kamis tanggal 1 april
1982 djam 1930 di ruangan Kapitan Pattimura."
Harus bagai surat kepada rajat di wijk2 kita.
" Atas nama,"
" QONQUISTADOR."
"P.S"

"Kalau tidak,

.apa boleh buat."

PÜH DALAM ITU SURAT DJUGA ADA SATU P E L O R ! ! !! !
B u k . AMROBANK
Kintor Nohilliin.
Homract luk: 43.3l.3S.OB3.

-Inilah-

,
landjutan:

Inilah bunji itu surat supaja rajat djuga mengatahui.
Kami minta ra jat tinggal tenang!
Dewan Wijk selalu "bersedia "bei-bitjara dengan siapaun, akan tetapi bukan dengan sikap mengantjam dan paksaan atau kekerasan seperti surat jang tersebut itu.
R.M.S. bukan persorangan punja tetapi itu bangsa Maluku punja,
dan tiap2 anak Maluku itu sudah berdjiwa R.M.S. bukan dengan
antjaman.
Pada achirnja kami menesehatkan djangan kerdjakan perkara2 j'ang
tidak bisa dibertanggung djawabkan !!! !

Atas nama Dewan Wijk.

MENA-MURIA.

1616587
datum

09JUÜ1g82
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b.

Info:

C(OFO )nr.

6

l 8 JUU 1982

Aan

: CFB

Betreft

: Rondschrijven in Assen

:3

Op

-ifi-.fi.. 1.98 ?

werd

het volgende vernomen:

Bijgaand de documenten die kort geleden door
en
in Assen zijn verspreid,
E.e.a. is gericht tegen de activiteiten van de dominees
METIARY, HATTÜ en PESULIMA.

301 A10-119332F

OP

161658
-

). Manuput tv/Manuhutu
>25/05/f82.
>metanalaan 296.
l s s e n.

?okokt

1616587

M e n d a p a t k a m
Jang mutabir Ds.S.Metiary.
De Klenckestr.I09.
9*K)6 KV-A s s e ri.

Surat pend.lelasan.

Melalui surat ini maka kami keluarga
D.f'ianuputty/Manuhutu datang kepada Ptn.S.Metiary dengan meroberi pendjels
tentang dan mengapa karoi keluar dari ge red ja G.I.M.
Pend.iej.asan jang pertaraai
Ptn.suda mengetahui dalara pekerdjaan dari Ptn
sendiri, jang mana Ptn.suda mendjalankan itu. Ini suda ternjata di dalan
surat jang kami suda bagi di tiap2 rumah pada kali jang pertama.
Surat raana jang kami teriraa dari tanah-air, jang mana sekarang kami djuga
ada sisipkan bersama surat ini.
Jang keduai
Suda ternjata djuga dalaro surat jang kami terima dari tanahair itu.bahwa Ptn dan Ds.Hatu dan_ps.Pe_suliina suda raentandatangani untuk
masukan gered ja G.I.K. dan gered ja G. P. K. dari Ds.Hatu dalam peraturan
gered ja Indonesia.
Jang ketigat
Ptn. sendiri, Ds.Hatu dan Ds.Fesulima suda memberi namaZ
anggota dari gered ja G.I.M. dan G.P.M, dari Ds.Hatu kedalam tangan
pemerintah Indonesia.d.k.l. djemaat dari gerëdja G.I.M. dan G.P.M, dari
Ds.Hatu itulah ada terhisap ra jat INDONESIA.
Dan ini d-juga suda
saksikan oleh tn. Chris Tuhumury jang adalah djuga bekas medjelis dari
gerëdja G.I.M. Dan ia saksikan jang memang gerëdja G.I.M. adalah
GEREDJA-INDONESIA-MERDEKA-BARAT. Oleh sebab itu kami tidak setudju
dengan peraturan2 jang sekarang ada berlaku d i dalam gered ja2 G.I.M.,
karena peraturan2 itu adalah peraturan kepunjaan Indonesia.
Jang keempat*
Gered jaVdi bentuhkan oleh karena solidair dengan perdjuangan
R. M. S. guna nusa dan bangsa. Dengan perbuatan jang ternjata ini Ptn
suda melangarkan dasar penbetuhkan gerëdja G.I.M.
Jang kelimat
Pekerdjaan dari suatu dominee adalah memberi nasihat setjara
agama kepada d jemaat.bukan pakai tugas untuk memakai nama2 djemaat untuk
kepentingan diri sendiri.

«iKUANA KhJITJSJCL .

Jang keenamt
Kalu Ptn suda berbuat sedemikian,bagaimana Ptn bisa menasihatkan
djemaat. apaka bagusnja djemaat menasihatkan tuan?
Jang ketud.lui
Oleh karena berbuatanZ ini maka baiklah Ptn mabil putusan untuk
keluar dari gered ja G.I.M. Oleh sebab bèta tidak mau di pimpin oleh seoran,
dalam agama.sedangkan orang ini tidak adil terhadap bèta. bèta tidak mau
di bikin bodo dan di pakai untuk kepentingan orang lain.
Surat ini kami tulis atas kebenaran dengan kesaksian Maha Besar Tuhan kami
jang Maha sutji dan adil (Kitsa rasul-rasul 19*8-10).
'Sekian sadja untuk ketahuan jang mutabir Ds.S.Metiary dengan tersusun hormadan salam dalam Tuhan kami JESUS KERISTUS.

tty-Manuhutu.

PEHDAHA

CHET^TAF AFRI-g,

161658

. • < .•*,-....

rr —

Xebadapan J.-uig Hulia KIjI'ALA .KKGAHA KT.S
Djenderal l7Jr.~Tamal!la
, ,
Kantor PMS di JJew York-Amcrika
-."••-.
melalui

' - f ' . ' • ' • .'V'

. .."• j'V- - '

" •?.•'-• v
juetru jnenjunul curat r««i nr.IV/75 Apr.3,maka nekall laf^ melalui eurat uenakii.i~BöTerai R.I.ini adalab tnsfnud Bcperti tcmjata JJÜjgg^^ra t n r . TV h5 itu,atao adVie
"tuBconpersoon" kani r -o ren g Pegavai Tinggi Makamah LfA'Vf'^aJSS'^S^^SE^^ Berguna pada
perdjuanean >^mi didalaa dan diluar negeri,olehnja kami oerharap lui!! KÏLÏ?C&! JnxSAHA tetap
namanja pun nama Kakil Fem.Rj.I5 fa
. "barusan dipilib denjran cuara bulat oleh
APRMS dan Bariean DlbgHah" Tanah, ialahf ^
G terkenal itu di Tanah-Air.
t
- . Sokali
im tuk ko tal£un
TJÏ7 "Ü7PA1A LECAEA d^n Bclcalian Hajat RMS sedjati jg suncpruh .tclah terbuka patanja dan ber
diri nenjokong perdjuangwa Je ^1 kendalikan ini,bahwa ada dalac tangan ïjuzi satu tialinan
SüllAT PJ3JOAH1AH IKRBJA S/J1A dari ketiga ox pende ta. Knil S. Het is ry, A_.jiatu dan p.resulir.a
di Bc3nnda. ïleroka. "bortica mcnanda tangani c-urat itu,mcnjerahkijj nria2 anccota'CDJ/Gïïï di
Bclanda nendjadi Karga Negara Indonesia supaja bcgitu dapat diporcunakan di PBB dan dimnna cadja untul: mema-tikan perdjuangan eutji ÏJusa dan Bangsa >uimi ini JG PJT-' Vcndalikan di
Aoerlka/PHB serta dibantu oloh Henteri laiar. Kegeri kami PJM Wona Pelpina Ch.'.f.Sahurflta,
pckcrdj.-uin kedua Pahlawan BangB* jg Buncguh telah terdoncar eampai diseluruh Wuc&ntara
Scp.Indoneoia apalagi dlpedalaraan Negara kami sampai di Kusa-Ina dan Halukxi Tcncc*1*- J^mi "berharap PJM KEPALA KBGARA ka"bulkan \iteul kami mengcnal Mcnteri Luar ïlefccri l^ona PJM
.Polpina Saburoka didjadikan Vakll Perdana Menteri RMS utusan Tanah-Air oupaja dapatlah "bc
liau dcncan luaj norobela dan roonolong PJM KEPALA ïrEX}ARA 1XTENDERAL J.J.Taraacla ecba^i U 1 u
ean lEtime>nx dari Tanah^Air, pun pangkatkan Kol, J. J.ManupUtty mendjadi Djenderal llajor
Lt.Xol.J.Loibitu ^cndjadi Kolonel aeal eadja ia dapat membuka ci&ta Rnjat RMS din«Bclanda eebagai Utusan ejah dari Tanah-Air jg PenGhat>i6an jg 'ber.yadjib penuh taiasadari Iain2 anggota micsie jg "berada di Belanda,8elain dari PJM KEPALA NEGARA Eendiri
jg "berkuasa penuh dari semua inereka di Belandat"ber|lar.an SURAT KUASA Mr.T)r»5GUHOKIL j.ing
ealinannja ada dalaa tangan kami Vakll Pero.RHS fH B^agraj^gBj^^ggKlJ^^^|^« tsm ber—
alaean SÜRAT KUASA itu, "baiklau PJM memïeri Pemetjatan Tetap Ta'gi AlgodjoZ/Penghianat RIB
ialab Ir,J.A«Manusamat Pr.Hikijulinf^P.Lokollo jg membunuh Almarhum Mr.Lr.SÖlniOKIL atae pc
ngiripan telegram merefca kepada Pem» H» I. mengaku Hak R.I.membunuh Mr.Dr.SOUMÖKJL. Begitupur.
kepada Kol.L.Tahapary jg adalab deserteur ee'ba'b ingat perdjuangan keinginaikubuh lalu TIDA
! TU1TUT SERTA PERDANA MENTEKI A.VAI1UBAL dan Lt.Kol, I. J.Taiaaëla dalwn membela HAK RMS dalam
j Bidang RIC contra Pen.Belanda Papua di kota Ifar di Hollandia, pun apn. jg Kol.Tahapary te1 lab kerdjakan og SAHGAT >03!PERJ-1ALUKA1I kaai dl Manila Belang kurang lebih 14 disana
itu
t el ah kami djuga berketinggian dan tida heran lafi oebab Belamanja di Nuea-Ina sampai di
'luar neger! Kol.L.Tahapary meroakai HAK ACT IN Q PAnGLJKA-.'untuk tetemomo pada Wanita2 l makan
dipiring "berak dipirlng adalab pepatah karai, Kol.^Wïaüpary tentu Msa membabi Vuta slapa
•pun sebab ia BELUM PKÏINAH di FIlBA-lIfA PlgUMPAH SEBAQAI OPSin TIKGGI OLEH KEPALA KEGARA PJH
Kanuhutu atau PJj< Mr.Dr»SOUMOKIL olehnja apa eadja j g ia akan buatkan,nanti SIAL adanja.
Femetjatan tetap itupun baiklah dliurunkan beraltfeah KUASA PJM METTUHUT 5URAT KUASA itu,
: jpada Kapt» P«Tuankottaf WalanKiton, E^Kakisina. XumatalalealAimaleoil dan eerBanma.jor llus, tamu serta laing anftgota2 mieBJe AK berdosa pada pt-Td.1fcanffan ini atas turut AICCffiJQ RIS.
dVbarikan pada~
Ir.J.A.ManuBama guru aekolab jg TIDA MENDJALAyKAlT 'j'UOAS TANAHWLIHÏÏJA
dengan eebenarnja tertapl EANJA TUADI QUHU OUUA kcpentingan perut
• Sebagai penutup kani Beruhkan kepada eekalian Ra j at RMS di Bela&da|djanganlab KAMU MEH JE
' BAL B1LA KAKU TETAP BERDIRI DIBELAKANO ALOQDJ02 KNS j g sebegitu lama membutakan mata kanu dl Bclanda dan membiarknn kaai di Tanah-JLlr dl8engsarakant8edang mereka itu tetap t ing
gal dl Belanda. Kami di Tanan-Air HANJA AKUI SJAH PEKERDJAAN PAHLAWAK2 HMS JG BERAHIKAH
DIRI TA TAI1P1L DI I'EnSERIKATAN BANOBA2 DI AMERIKA TINGOALKAN RUMAHTAHGGANJA SKBAGAIMAUA
SEXJH-A>ïG TADA BE'.IASA IMI UIDJALAMKAS OLEH PJEHPERAL I.J.TAHAELA KEPALA 1TEGARA R»S dan >TEIï
TERI LUAR ïfrCERI PJïi KOHA FtXPIHA CH«V.5AHUItEKA« SERÜ'A TIDA TEKIMAH PEKERDJAAU HEUEKA DI
ROMBAK ATAU PISABOTIRKAH OLEH .SIAPAPUM DDTEOËRT BELAKPA ,SOAL MAMA TELAR KAMI PEM. Rl-S.TKOASKAN KEPADA PBB PJH KURT VALDHEIM MELALU1 SURAT KAMI MELALUI
Tereubun hornat Tabia Malaabal dari Tanah-Air,
TETAP
•
'
Vakil Peroerintah Rep.MALUKU 5ELATAH.
1
•PEHDATIA KEMTERI.
CHEFSTAP APRI-B,
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: CFB
: Wijkraad Assen I

Bijl. :

Op

werd

het volgende vernomen:

8 Juni j.l. wijkraadsvergadering met de gemeenschap. In de
zaal circa 70 personen. Onderwerpen van gesprek:
11 juni herdenking
Summier besproken. De organisatie was overgedragen aan Boven-

smilde.
Noot: Eerst op 9 juni werd een brief van de BP ontvangen over
deze herdenking en het organiseren daarvan»
KPK
Standpunt wijkraad bekend gemaakt en 'besproken.
Huisvesting
Het bekende probleem plus de renovatie.
Van de nieuwbouwwoningen aan de Talmastraat (tegen de
Molukse wijk aan) zijn al 10 huizen aan Molukse gezinnen toegewezen.
J ongeren/"Individuelen"
Kladacties in de Talmastraat, vernielingen, vormen van straatterreur, enz.
De mensen in de wijk klagen daarover en keren zich daar tegen.
De wijkraad neemt eenzelfde standpunt in.
De vergaderingen van de wijkraad worden sinds kort gehouden ir
het jeugdlokaal en niet meer in Pattimura. Dit als gevolg van
-2301 AIO 119332F

Vervolgblad nr.

bij C-rapport nr.

pesterijen van de Berhitu-groep.
Noot: Als daders van genoemde ongeregeldheden worden de
leden van MASIUN genoemd. Zoals bekend, heeft MASIUN
reeds eerder een claim op de woningen aan de Talmastraat gelegd. Hun panden aan de Rhebsggenstraat zullen binnen afzienbare tijd gesloopt worden»
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II

Bijl. i

nr 12-1Q-1Q82

werd

het volgende vernomen:

In Assen hebben alle Molukse organisaties, variërend van
kerkraden tot sportverenigingen ds. MBTIARY gevraagd een
reactie te geven op het proces wat van 7 t/m 9-10-1982
tegen 8 Molukkers werd gevoerd. Deze zei slechts a titre personnt
te kunnen spreken. Het liefst wachtte hij op de uitspraak,
maar daarop vooruitlopend wilde hij wel kwijt, dat de 8
zich nooit iets aan wie dan ook in Assen of de R.M.S.
gelegen hebben laten liggen, zodat men nu niet kan verwachten, dat men het voor de 8 opneemt. Het was volgens
hei een zaak tussen 8 jongens en justitie en geen R.M.S.
zaak. De wijkraad zou die mening delen.
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PATTIMURA

Bijl. :
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PS-8-1Q82

werd

het volgende vernomen:
Op zaterdag 21 aug .ustus j.l. omstreeks 20.00 uur bevonden zich
een 20-25 tal Molukse Jongens en meisjes in de leeftijdscategorie
van 15-18 jaar in het PATTIMUBA-gebouw.
Hun bezigheden waren kletsen, biljarten en tafeltennissen. Verder
geen bijzonderheden.
Over de schietpartij van 11-6 en de aangehouden verdachten werd
niet gesproken. De gemeenschap distancieert zich daar van.
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Bijl - : 1

OP

werd

het volgende vernomen:

Bijgaand een schrijven van de wijkraad Assen-I» waarin wordt
bekendgemaakt:
a. een demonstratie op 21 oktober 1902 om 13.00

uur.

b. een manifestatie diezelfde middag om ca. 15*30 uur in
Bellevue in Assen*

E.e.a. houdt verband met de uitspraak van de rechter in het
proces tegen 8 Molukse Jongeren (MaBiun-MSK-leden).

301 A10-119332F

1642039
DEWA
m al u

WIJK

elatan assen l

saudari2

Djabatan sekertaris:

M.Tauran
Vaart 96
Assen.
Pokok:

Pengadilan.

Nommor surat: p/20.8.82/a.h.

Saudara2, saudari2 jg terhormat,
Pada hart kamis tanggal 21 oktober 1982 j,a.d. djam 15.00
hakim dari pengadilan Assen membri putusan, mengenai
8 (delapan)
anak2 Maluku Jang sekarang ada titahan didalam pendjara.
Dalam pemiriksaan, justisie ambil tindakan2 terhadap anak2
jarig t i dak senonon dengan hak2 dari orang jang ditahan.
Desebelah lain justisie menrendahkan deradjab Bangsa Maluku
dengan kata2 aeperti "berikufc:
'TA SEORAMG JANG SURU KAMU ORANG PONJA OHANG TUA MAÏÏSK KNIL.
BAN JAK SEKARANG SUDAH MATI DAN DIKUBUR. SEKARAKG KAMU OP.AKG
PUNJA WAKJÜ^jaT^ANGSA^iEil^NDA PAKAI KAMU HANJA SELAKU
JA K M U INI

BANGSA JANG BODOK."

amMl ba ik J !
\s tras i e "besar, menPada tangg
gentan beleid óustisi^7**iTemt:instrasie mulai dari d .j a m. 13.00
dimuka gedung pengadilan.
Dan sehabisnja ada manifestasie di gedung Bellevue raulai
kira2 djam 13*30* i)emonstrasie ini atas tanggung djawab dari
Lampiran:

komité demonstratie.

MENA-MURIA.

djau ada bunji surat edaran ini.
Bank: AMROBANK
"
Kantor Nobellaan, Assen.
Noramor bank: 43.31.35.093.

-_

^^

'

/bn..?. nania dewan v/ijk.

'

u

ACD

1642041

datum

1QNOV.1982

CO

C(CFO )nr.:

82/3001

d.d. :

1 O NOV. 1982

Aan

: CFB

Betreft

: Relatie Wijkraad Assen I - Masiun.

Byl. :

Op,

4-11-1982

het volgende vernomen:

De wijkraad Assen I is niet erg gelukkig met de situatie
rond Haeiun/M.S.K. en alles wat zich verder daar omheen
afspeelt.
Hasiun is een Molukse instelling, waar geen belanda-krakeri
punkfiguren en beroepsderaonatranten thuis horen.
Daarnaast valt op het gedrag van de huidige Masiun/M.S.K.leden ook al genoeg commentaar te leveren. Het Masiunwerk ligt al geruime tijd (zo goed als) stil en men houdt
zich eigenlijk alleen nog maar met M.S.K.-zaken bezig.
Tegen deze achtergrond is de wijkraad besprekingen begonnen met voormalige KPK-leden om te komen tot een nieuwe
ordedienst, die zal reteftlteren onder de wijkraad.
Tevens zijn er contacten gelegd met werkers uit de z.g.
zachte sector, die (deels ook) in de drugsfeer werkzaam
zijn.
Vanuit de Molukse gemeenschap zijn reeds geruime tijd
stemmen opgegaan om de Masiun-kliek aan te pakken. De gebeurtenissen van de afgelopen periode hebben die stemming
alleen nog maar versterkt, omdat negatieve zaken altijd
op de Molukse gemeenschap in haar totaliteit terugslaan.
Voor de wijkraad en een groot deel van de Molukse gemeenschap is de grens van het toelaatbare dus reeds dicht genaderd* Het moet dan ook niet uitgesloten worden geacht,
dat bij een volgende calamiteit de ordedienst wordt ingeschakeld om de zaak schoon te vegen.
Vervolgens zal dan tevens het Masiun-werk door anderen
weer uitgevoerd gaan worden.

301A10-119332F

ACD

datum

1683293
28

DEC 1982

CO
d.
C(CFO

d.

)nr,:

Aan

:

CFB

Betreft

:

Wijkraad Assen.

r>r 2*f-11-1Q82

ÜEC.1382

Info:

werd

het volgende vernomen:

De wijkraad Assen maakt momenteel het Molukse volk duidelijk
dat men het ondslfcs alle geschillen met Masium/MSK niet eens
is met de strafmaat, zoals daeze gehanteerd is in het proces
tegen de 8 vermoedelijke daders van de schietpartij van
11 juni 1982.
De wijkraad is van mening dat er sprake is van een
racistische behandeling.
Een misdaad dient gestraft te worden maar zoals er nu gehandeld wordt kan men niet accepteren.

vdS.

301 A10-119332F

1660231
datum

04MRI1983

co

d.d

C( CFO )nr. :
Aan
Betreft

-3

1383

Info: 1

:CFB
:Wijkraad Assen I

Bul. :

Op.

. werd

het volgende vernomen:

Eerst gisteravond (19-1) is de wijkraad Assen tot overeenstemming gekomen met het college van B&W-Assen, over de
hoogte van het subsidiebedrag over 1982.
Noot: Hierover zijn meerdere besprekingen gevoerd, waarbij
de wijkraadsleden zelfs een kear kwaad uit de vergadering
zijn weggelopen.
E.e.a. hield verband met verschillen van inzicht over het
gebruik van gelden uit de zogenaamde "Molukken-pot".
Oorspronkelijk was over 1982 een bedrag van ƒ 23.000,- gevraagd. Daarvan werd ƒ 12.000,- toegezegd. Gisteravond werd
nog een extra toezegging van ƒ 5000,- verkregen.
De gelden zijn bestemd voor de werkzaamheden van de wijkraad.

Het is de bedoeling, dat de wijkraad eind volgende maand
met een reactie zal komen op de Discussie-Kota van de
Gemeente Assen (Huisvesting, etc.).
Op 26 januari a.s. zal de wijkraad een onderhoud hebben met
de Rijksrechercheur
uit Leeuwarden. Het betreft de
klacht die werd ingediend m.b.t. het Politieoptreden in
Assen.

301 A10-119332F

1669768
datum

07APR1983
CO

b.
C(CFO ) n r . :

&!>/&?•€

d.d.:

<£-

Aan

:

CFB

Betreft

:

Vrijlating Asser MOLUKKEHS

Info:

IV

Byl. :

np 2-3-1983

werd

het volgende vernomen:

De onverwachte vrijlating van de Asser Molukkers, wier
rechtzaak in hoger beroep in Leeuwaren werd behandeld is
voor het Molukse volk een raadsel, vooral voor de Asser
en Bovensmilder jongeren. Wel vindt men sommige reacties
van Nederlandse zijde vreemd. Vooral de teleurstelling over
de vrijspraak wordt als vreemd ervaren.

301 A10-119332F

166977G
datum

07APR.1983

CO

b.
d.d. :

C(CFO )nr.:
Aan

:

CFB

Betreft

:

Assen-diversen

Info:

VII

werd

het volgende vernomen:

De in Assen woonachtige aanhangers van
,
die tot nu toe ook weigerden hun huur te betalen hebben
bij de wijkraad hun spijt betuigd. Hun vertrouwen in
is geheel verdwenen nu ze toch hun achterstallige huur moeten betalen. Tot deze groep behoort o.ra.

301A10-119332F

1669789
datum

07APRI983

CO

b.

C ( C F O ) n r . : êy"?*

Info:

d.d. :

Aan

: CFB

Betreft

: Wijkraad Assen/Masiun-MSK.

II

Bul. :

np

werd

het volgende vernomen:
De wijkraden Assen I, II en III hebben een afvaardiging gestuurd
naar het proces in hoger beroep tegen enkele Maeiunleden.
De afvaardiging bestond uit de heren
,
,
en
.
De wijkraadsleden waren op het proces aanwezig, i.v.m. het
"terugkoppelen" naar de wijk.
De wijkraden hebben t.o.v. de gedetineerden nog geen duidelijk
standpunt ingenomen. Men wil eerst de uitslag van het proces
afwachten.
Overigens is men intern van oordeel, dat de zaak wel duidelijk
is. De eis van 5 jaar kwam zeker niet als een verrassing en men
maakt zich verder geen illusies.

oooOOOooo

301 A10-119332F

ACD
datum

1669790
07AFH.1983

CO

C(

d.d.

CFO)nr.:

Aan

: CFB

Betreft

: Molukse wijk Assen,

Info:

Bul. :

Op_

werd

het volgende vernomen:

Op zaterdag 29 januari j.l. hebben de wijkraden I, II en III
van Assen in het gebouw van de St. Opbouw Drenthe een gesprek
gehad met B.P.- en Pemerintah-vertegenwoordigers, onder wie
freter TATIPIKALAWAN, METIARY
Onderwerpen van gesprek «aren het neutrale karakter van de wijkraad Assen en het huisvestingsbeleid van C.A.Z.
Op zaterdag 12 feb. j.l. om 20.00 uur werd in het Jeugdlokaal
een rapat-rajat gehouden.
Besproken werden:
- krottengeld-kwestie
- huisvestingsproblematiek. Tegen Domeinen zal een aanklacht
worden ingediend
- de hoger beroep zaak in Leeuwarden
- de wijkagent
m8et blijven.

oooOOOooo

301 A10-119332F

ACD

1674642

datum 2 0 M E I 1 9 8 3
CO
b.

C(CFO )

d. d.:

Aan

CFB

Betreft

Molukse wijk Assen.

d.

Info:

Bjjl

Op.

het volgende vernomen:
Met ingang van vandaag zijn enkele medewerkers van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam een inventariserend onderzoek begonnen
naar de werkeloosheidsproblematiek onder de Molukse bevolking
in Assen. Zij hebben daartoe de medewerking gevraagd en gekregen
van de wijkraad Assen.
De eerste reacties vanuit de gemeenschap op dit onderzoek waren
positief.

301 AtO-1l9130F

ACD

1674699

datum 2 0 M E I 1 9 8 3
CO

b.
C(CFO )

d.d. :

19

Aan

CFB

Betreft

Open Jongeren Centrum-Assen

20-4-1983

Info:

d.
2

werd

het volgende vernomen:

Onder de Molukse gemeenschap heerst nog steeds grote onvrede
over de plannen van de gemeente Assen voor de bouw van een
Open Jongeren Centrum. De gemeente wordt verweten dat zij
haar zin in deze doordrijft en de zaak eenzijdig benadert.
Daarnaast wordt men in de onderhandelingen daarover vaak
voor voldongen feiten gesteld.
Het centrum is begroot op een bedrag van ƒ 1,2 miljoen. Een
deel van dat geld zal uit de zgn. Holukkenpot moeten komen.
Dit betekent dat er op puur Molukse zaken bezuinigd moet
gaan worden. Als voorbeeld werd genoemd, dat het plan bestaat
(volgens de begroting 1984) om de kindercrèche in Pattimura
op te heffen.
Vanuit de Molukse gemeenschap is in dit kader reeds enige
tijd geleden een zgn. ad-hoc-commissie opgericht.
De commissie bestaat uit:

301 A 10-119130F

K O Pl ! l

ACD

1674700

datum

2QMEI1983

CO

b.

d.d.: 19 ME! 1983
Aan

: CFB

Betreft

:

d.

Info: 1

Masiun/M.S.K.

Bijl. :

Op.

werd

het volgende vernomen:

Zaterdag 16 april j.l. werd er in het Masiun-pand te Assen
dienst gedaan door
Opvang, voorbereiden van aktiviteiten enz.- Er was ook al
weer een programma opgezet voor de uitvoer daarvan.
Algemene indruk: levendig, netjes (alle pamfletten zijn uit
het pand en van de ramen verwijderd) en weer oude stijl.
Voorts was het opgevallen dat er zich geen belanda's en
vrouwen meer in het pand bevonden.
In totaal waren die dag circa 15 man aanwezig. Naast bovengenoemden bevonden zich daar:
Opmerkelijk is dat Masiun/MSK zich de afgelopen weken heeft
mogen "verheugen" in een toenemende stroom van belangstellende
jongeren, voornamelijk het zgn. loslopende spul en drugsfiguren.

301 A10-1181 SOF

1677069
datum

O 9. JUNI 19 83

CO
b.
nr.:

d.d:

Info: 6

Aan

Betreft

: Assen/Pattimurabrand

Bijl.:

Op

25-5-198?

werd

het volgende vernomen:

Over de brand van het stichtingsgebouw Pattimura in Assen
de nacht van 18 op 19 mei 198? doen verschillende verhalen
de ronde.
Zo zou het stichtingsbestuur drie maanden voor de brand een
dreigbrief hebben ontvangen, waarin werd gesteld dat als
men de koers van het bestuur niet wijzigde men na 3 maanden
een verrassing zou krijgen.
Ook MSK-MASIÜN wordt in de verhalen genoemd.
Na de arrestatie van de MASIUN-top zou de drugshandel zich
van het MASIUN-pand verplaatst hebben naar Pattimura.
Nu de MASIUN-jongens weer vrij zijn zouden ze de handel
willen terughebben en door de brand zou ze dat wel lukken.
Verder zijn enkele felle BMS-sers
van mening, dat door de brand verder kwaad wordt
voorkomen. Ze vonden het stichtingsbestuur pro-RI en zonder
stichtingsgebouw kan de Molukse gemeenschap nJet verder
geestelijk worden vergiftigd.

301 A10-307743LC

ACD 1684459
datum

18JDU1983

CO
b.
d.d.:
Aan

Betreft

Info: 1

CFB
Assen-diversen

Bijl.:

Op

13-6-1983—werd

het volgende vernomen:

De 11-juni-herdenking is zonder problemen en ongeregeldheden
verlopen. Voor de orde-handhaving waren een aantal KPK-leden
persoonlijk benaderd. Zij traden dus op namens de wijkraad
en niet via de KPK-organisatie.
De brandstichting in Pattimura, medio mei 1983, is in onderzoek bij de Politie Assen. V.z.b. zijn er in het onderzoek
nog gean resultaten geboekt.
De brandstichting wordt in Molukse kring gezien als ageren
tegen het bestuur van Pattimura. Dij; wordt afgeleid uit de
inhoud van een eerder ontvangen driegbrief, waarin onder
andere wordt geëist:
1. een financieel overzicht
2. verhoogde activiteiten voor de jongeren
3. inspraak in het bestuursbeleid.
Over de bouw van een nieuw Stichtingslokaal zijn al meerdere
vergaderingen belegd, maar men is het hierover nog niet eens
kunnen worden. Het grote strijdpunt is de rechtspositie van
de Stichting. (Autonoom, dus onafhankelijk van de wijkraad).

301 A10-307743LC

ACD

1687889

datum 2 5 AU6. 1983
CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b. .

d.

Distr:
Afschr.:

Betreft:

"Onvrede" in Assen/Bovensmilde (mogelijk i.v.m.
huuractie in Capelle)
Veel jongeren in Assen en Bovensmilde vinden/lat de overheid
een loopje met de Molukkers neemt. Zo vindt
dat de ouderen veel door de neus geboord wordt. Oude KNILrechten worden door rijk en gemeente genegeerd.
De decentralisatie van het overheidsbeleid wordt ook als
negatief ervaren* Hen is van mening dat daardoor de gefflfeenschap in hokjes wordt verdeeld.
Stae
_
vertrouwt daarom de wijkraad in Bovensmilde niet meer. Deze raad zou onder één hoedje spelen met
de gemeente.
Algemeen is de mening van de jongeren dat de Molukse bevolkingsgroep al rustig is. Men vraagt zich af waarom de overheid
dan toch doorgaat met het kapot maken van allerlei aktiviteiten.

200 A 03

1688418
1 SEP. 1983

l) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

Bijlage(n):

Af schr.:

Betreft:

O

Molukse wijk Assen
Er is sprake van om na de vakantie-periode de groep
aan
te pakken. Deze groep misdraagt zich nog regelmatig en vaak
tot diep in de nacht in de omgeving van de zandbak bij de kerk
in de Molukse wijk.
De wijkraad zal daartoe een aantal personen benaderen. Er hebben
zich overigens reeds een aantal vrijwilligers aangemeld*

200 A 03

m1688885
datum

6 SEP 1983

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

\.

Dlstr.:

Bijlage(n):

Afschr.:

BO:

één

2 DO.

Betreft:

Bijgaand het programma van de 11 juni-herdenking in Assen en
Bovensmilde.

200 A 03

ASSEN/BOVENSMILDE

6 JUNI 83

ATAS NAMA DEWANHIJK

ASSEN II, III
DOVENSMILDE
ASSEM I.

MEXI-MURtA.

SUPAJA SEGEU SESUATU DJALAN TERATUH KAMI HARAP SUPAJA JAflO HADIR
PADA HARI ITU KAU TUflUT APA JANG SUDAH DIATUR DIDALAM UPATJARA
JANG KAMI SÜDAH BIKIN, OISEDELAII LAIN ADA AKAK2 JANG DJUGA ADA
TTJRÖT ATUR DALAK UPTJARA ITU. DIHINTA DARI SEMUA SUPAJA MAU DENGAR
DAS TURUT APA JANG MEREKA BII.ANG.
KEPADA EAUDARA7.-RI2 JANG KEtlRNDAK UNTÜK TARUK KRANS Dl KUBURAN JANG
LAItU KAMi MIHTA DENGAH HORMAT INI BISAH DIBVAT CEHABIS UPATJARA
SUDAH Dl SELESAIKAN.
SEKIAN ADALAH MAKSUD KAMI DENGAN SURAT MAKLÜMAT JANG PENDEK INI DAN
ACHIRNJA KAMI UTJAPKAN SAUM DAN HORMAT KEPADA SAUDARA2-RI2 SEKALIAN.

PADA 11 JUNI JANG AKAN DATANG KAMI BOLEH tAGI MENGINGATKAN HARI
IHI SEUKU SATU HARI PAHLAWAN OLEH KARENA PENGORBAMAN DARI ANAK2
KITA PADA TAHGGAL TERSEBUT DALAM TAHU» 1977 Dl DE PUNT.
KAKI SELAKU DEWAR2 WIJK DARTASSENII.III, 80VENSMILDE DAN ASSEN I
KERDJA SAMA UNTUK MENGADA UPATJARA JANG SEDERHANA SEPERTI TAHUN2
JANG SUDAH LALU.
SELAKU DEWAN2 WIJK KAMI TIDAK HAU SEKALI UNTUK MENGPAKSA 5IAPAPUS UNTUK AMBIL BAHAGIAN DALAM HARI PERINGANTAN FADA TANCGAL 11
JUNI JAKG AKAN DATANG.
KAMI HARAP SADJA JANG SEBANJAK-BANJAK ORANG MALUKU MAU HARGAI DAN
INDAHKAN PENGORBANAN ANAK2 KITA UNTUK NUSA DAN BANGSA.
DENGAN MAKLÜMAT JANG PENDEK KAMI MAII UNDANG SEGALA ANAK MALUKU
UNTUK SAMA DENGAN KAMI DAN MEREKA JAKG KAMI UNDANG UNTUK DATANG
SECANJAK-OANJAKNJA UNTUK MENGINGATKAN HAHI NASIONAL INI.

SAUDARA2-RI2 J A ff G TERHORMAT,

POKOK i PERINGANTAH 11 JUNI 1983.

MAKLUMAT.===

CX)
CX)

oo

CX)

Atas n aan dewan w i j k : Accén I I , III
Bov«
Assc

.^
u

19.45
20.30 ....

D Jam
D Jam

^>

ua b'jrsama2 bcrtolak \ !:n
d i V; .v: n.
KcbaV'.ian.
Ser.'i.:l,ilin|a itn mnka n n i ' i k r'-wi-i r.-Ti l.dl uri'l.infj 0-it'itif; -)l .TO'i'j 31o'"i-il A-iagnr .-.upa j a dnp-it ritn prir'i' 'l
"soep dan roil".

19.30

D jam

Unl.il': saudara.1 darl As-on .3in novc
maka ada satu Bus ]<j dl r'-'d i-V'.-n.
Bovansmilde.. .dimuka Jo'rt)l'->'.i.il
Assen
.dirnuka

U p a t j a r o di Kijburan A.-.r.ou .-••:|»!rt.l jg
berlaku di Kuburan Dovon'. r ill. li ,

jg a:

bor.iamaï taeroivikal. Vr i'-Hmr-in -V-r.'
,np"
porhatlan u n ' i J k i n r ' H r i r l n ' - i J i

19.15- 19.30

19.00...

b'i-2

l.Mcn-Tru krans olcli: Fe-nor IT' oh P.T,
Pui,juk Pimplnan dan k a (.11.1.1 'J.rva
. An-^on l» 2/3 dan
2.Ben.Uam satu nwnit.
3.^ioè^ja^jI L.O7U
Bla-i'muzlok.

berdjalnn,
dan kondoraan j . l . l .

'cenderaan ser'.a para h»U.rUi
berk'jmpul dan kamt bort-.ol-ik '-;-3 V'ib

Pencrimaan di Jeugdlokaal A.T-ort
(kopie dan thee)

D jam

D jam

18.30 - 19.00

D jam

- 18.00

18.00

17.00

D jam

D Jam

Kebangsaan pada hari Ini dlnaikkan s -i t-..'i
dari djam 6.00 (enam) pagi sampai djam 20.00 (delapan) pst 4113.

UPA fJARA TAMGGM, 11 J'.f:ilj.933

1699264

ACD
datum t 7 OKI. 13fci

d.

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
DlBtr.:

B0: 3. o /

Af SChr. :

Betreft;

3

St. Pattimura
Een aantal bewoners van de Molukse wijk Assen I heeft hun ongenoege
kenbaar gemaakt over de wederopbouw van het stichtingslokaal op
dezelfde plaats als waar het afgebrande gebouw heeft gestaan.
Zij prefereren een andere locatie

200 A 03

ACD 1699286
datum 1 l OM. 1983

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b. ^-

Distr,:

Bijlage(n):

Afschr.:

BO:

Betreft:

d.

—

Wi.1krnad Assen-I
is de wijkraad Assen I niet aanwezig geweest op het
BP-congres in Wierden op 3 september j l,,
De voorzitter van de wijkraad,
,. heeft daarover
uitgelaten dat de wijkraad "met vakantie" was en daarbij "is het
toch elk jaar hetzelfde". Verder gaf
te kennen maar
weinig invloed op zijn mede-wijkraads'leden te hebben. Deze zijn
niet zo BP-minded.

200 A 03

ACD

1699960
1883

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

Bijlage(n):

Afschr:

B0=

Betreft:

Molukse wi.i'k Assen-Diversen)

Het stichtingslokaal Pattimura zal worden herbouwd, naar
alle waarschijnlijkheid op dezelfde plaats waar ook het vorige
gebouw stond. Financieel is een en ander nagenoeg rond.
Er moet nog wel een "invulling" worden gemaakt, waarbij de
Molukse gemeenschap van Assen inspraak zal hebben.

200 A 03

ACD

1699961

datum * t O KT. 1983

1) Zo nodig andere rubricering aangaven.

.—

d.

Bijlage(n):
Afschr.:

Betreft:

Problemen rond OJC in Assen»

Tegen de achtergrond van de problemen rond het Openbaar
Jongeren Centrum in Assen '
zijn enkele nieuwe ontwikkelingen te sfenaleren in de Molukse gemeenschap aldaar.
Een groepje "initiatiefnemers" heeft het plan opgevat om
allerlei activiteiten in de wijk te gaan ontplooien, (popfestivals, e.d.). Zij zijn daartoe gekomen, omdat zij "van
de grote jongens niet meer naar het OJC mogen gaan".
De groep bestaande uit:

heeft op maandag 2.6 september j.l. een gesprek met de wijkraad over genoemd onderwerp gehad.
Uit dit onderhoud is het volgende bekend geworden:
1. de groep had reeds eerder gesprekken gevoerd met Masiun
en Pattimura.
2. de groep wilde de namen van "de grote jongens" niet noemen.
3. de groep heeft toegezegd het opgestelde werkplan met activiteiten (n._b_«) t/m febr. 1984 aan de wijkraad te overhandigen.
4. de groep wilde van de wijkraad een bedrag van F. 800,-.
Dit in verband met het te organiseren popfestival in Bellevue
(Assen) op vrijdag 28 oktober a.s., dat was begroot op
F. 4000,-.
Verder wilden zij niet over het geld dat al beschikbaar was,
praten. Ze vertelden nog wel dat ze 58 man achter zich hadden staan.
Noot; 1. Het vermoeden bestaat dat de groep is voortgekomen
uit Masiun-kring.
"Deze kleintjes zijn niet zo inventief en zeker niet
in staat om een werkplan van ca. 4 maanden op te zetten",
2. Toen het Pattimura-gebouw nog bestond, had bedoelde
groep geen enkele belangstelling voor het ontwikkelen
van activiteiten zoals nu bedoeld.

200 A 03

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. 2a

Bij ojfö«K-/inf. rapport nr. 2

De wijkraad neemt ten opzichte van het OJC het standpunt in:
negeren. Daarnaast zal de wijkraad naar de gemeenschap het
advies doen uitgaan om het OJC niet te bezoeken. Gaat men
toch, dan gebeurt dit op eigen risico.
En daarmee zit de wijkraadAus in feite op dezelfde lijn als
Overigens zijn er nog wel steeds onderhandelingen gaande tussen de
Molukse ad-hoc-commissie (wijkraad, Masiun, Pattiraura) en de
wethouders
en
. (Het gaat om een bedrag
van F. 2,5 miljoen gulden uit de z.g. Molukkenpot).
De Molukse visie op de situatie met betrekking tot het OJC is
nog steeds zo, dat er iedere dag iets kan gebeuren. Is het vandaag niet, dan morgen. Een oplossing daarvoor is niet voorhanden.
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Gijzelingsgeruchten
In Assen e. o. zouden geruchten de ronde doen over nieuwe g/^Ljzelingen. Deze zouden in de wereld gekomen zijn door een cassettebandje.
Op dit bandje zijn fragmenten te beluisteren van nieuwsbulletins
en actualiteitenrubrieken uit de periode van de eerste gijzelingen in 1975meest belangrijke punt geldt een mededeling dat ir. MANUSAMA van diverse particulieren ƒ 1.000.000,- zou hebben
ontvangen. Dit geld zou bedoeld zijn geweest om de voorlichfting van de R. M. S. in het buitenland te verhevigen. Dit om het
imago van de Zuid-Molukkers weer wat op te vijzelen.
De makers en verspreiders van het bandje beweren nu dat de
K.N. zich heeft laten omkopen de kapers tot overgave over te
halen. Zij vinden dat e. e. a. rechtgezet dient te worden.
Bij de groep jongeren die nu ontevreden is over dit geheel,
zitten jongeren uit Oosterwolde, Foxhol, Hoogkerk, Almelo,
Wierden en Assen.
In totaal telt de groep nu zo 'n 20 a JO man.
uit Bovensmilde is van mening dat men het bandje en de verhalen niet serieus moet nemen. In Assen is men
echter voorzichtiger. Over de hele linie staat de bevolking
van deze twee plaatsen wel negatief t. o. v. een eventuele
nieuwe kaping.
N. a. v. dit bandje en de geruchten is contact opgenomen met ir.
MANUSAMA.
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Molukse nota-Assen.

De Molukse wijkraden I en II/III in Assen hebben gezamenlijk
een "Koncept Nota Reaktie Diskussie-nota'Molukkers in Assen' "
opgesteld
Deze concept-nota is door het Inspraakorgaan vervolgens gecorrigeerd.
De nota is overigens een deel-nota. Er zullen nog Z aanvullende
deelnota's worden opgesteld.
Na nog enig onderling overleg zal de eerste deelnota
op 7 november a.s. aan het gemeentebestuur van Assen worden
gepresenteerd.
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Vernomen werd, dat leden van Masiun bedreigingen hebben geuit
tegen jongere Molukse bezoekers van het Open Jongeren Centrum
in Assen. Hetzelfde zou gebeurd zijn tegen deelnemers aan een
pop-concert, dat op ik oktober a.s. gepland was.
Op één na alle groepen hebben zich voor dit festijn teruggetrokken.
Ook is het voorgekomen dat Masiun-leden in het OJC zijn geweest,
pils hebben gedronken en niet wilden afrekenen omdat het OJC
wordt gefinancierd met gelden uit de z.g. Molukkenpot.
De wijkraad zou zich achter het standpunt van Masiun in deze
opstellen.
Helaties laatste opmerking: "de zaak escaleert".
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Molukse wijk Assen.

De nieuwe activiteitengroep, ondermeer organisator van het
pop-festival op 28 oktober a.s.,
zal verdere activiteiten gaan ondernemen, maar dan wel in
overleg met de wijkraad Assen en onder verantwoordelijkheid
van de St.Pattimura.
De z.g. ad hoe-commissie heeft zichzelf onlangs opgeheven. De
nu nog lopende zaken zullen door de wijkraad worden behandeld.
Noot: Genoemde commissie onderhandelde met B.enW.-Assen
ondermeer over het OJC. T.a.v. het OJC heeft men nu
het standpunt ingenomen: "ze bekijken het maar l"
De wijkraad Assen is momenteel met de volgende onderwerpen bezig:
1. De nota die op 7 november a.s. aan het gemeentebestuur Assen
zal worden aangeboden.
2. De woningkwestie.
De wijkraad ziet dit als een interne, plaatselijke aangelegenheid.
Zij zal niet met landelijke activiteiten meedoen, maar
heeft zich wel solidair verklaard met het Landelijk Comité.
3. Ontwerp Rijksregeling Welzijnswerk Minderheden.
Het Inspraakorgaan heeft in een nota deze Rijksregeling in
zijn huidige vorm afgewezen.
De wijkraad Assen wil hier nu ook nog een reactie op geven.
k. Subsidie 1984.
De wijkraad is bezig met de subsidie-aanvragen voor 1984
voor de St.Pattimura en de St. Masiun.
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Betreft: Assen/St-Pattimura.

In Assen wordt gesproken over de herbouw van de Molukse
stichting Pattimura.
In verband met de bezuinigingen lijkt de gemeente niet de medewerking te verlenen, welke de Molukse gemeenschap had verwacht.
Enkele Molukse jongeren hebben nu het dreigement geuit, dat
als zij geen eigen "huis" krijgen, dan niemand daar recht op
heeft. 2e zouden dan overwegen het Assense gemeentehuis of het
Drentse provinciehuis "stuk" te maken
.
Jongeren uit alle drie Assense en de Bovensmilder wijken
^teunen deze actie.
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Amboina
De Molukkers in Assen en Bovensmilde zijn ontevreden over de accomodatie van de voetbalclub FC Amboina. Deze is ruim onvoldoende
gezien de omvang van de club en de positie van Amboina 1.
De supportersclub
zouden bij een negeren van
de wensen door de gemeente Assen acties a la Capelse huuractie
overwegen.
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Molukse wijk Assen
- De wijkraad Assen zal binnenkort een gesprek hebben met de
Gemeentelijke commissie van Openbaar Bestuur, (o.i.d.).
Onderwerpen van gesprek zullen zijn:
a. De z.g. Assense Molukken-nota
,
b. het instellen van een gemeenteraadscommissie volgens art.6?
van de gemeentewet. E.e.a. naar voorbeeld van de situatie
in o.m. Zwolle en Deventer.

De situatie t.a.v. het O.J.C., sinds kort AXIS
genoemd,
is ongewijzigd. Er wordt echter wel overwogen om een aantal
voorwaarden te stellen aan het bestuur van het O.J.C. Hierover moet eerst nog intern overleg worden gevoerd.
Over de bouw en de plaats van het St. PATTIMÜRA-gebouw wordt
nog onderhandeld. Maar het zich laat aanzien komt het gebouw
weer op de hoek van de Oosterraoer/Kobellaan, maar in verband
met klachten van omwonenden zal het pand dichter bij de straat
neergezet worden.
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Werklozenproject Indonesië'
Het Ie project zal n.a.w. zomer 198** van start gaan. Na de z.g,
intake-gesprekken met de kandidaten wordt een groep van circa
20 personen geselecteerd.

Deze groep zal 3 a ** weken in een soort "trainingskamp" gaan,
onder andere in de Ardennen, waar cursus gegeven wordt in de
Indonesische taal (het Bahasa Indonesia), de cultuur, etc.
E.e.a. wordt door enkele QAB's begeleid.
Naar verwachting zal de eerste groep omstreeks september a.s.
naar Indonesië kunnen vertrekken.
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Molukse wijk Assen
De wijkraad Assen is momenteel met de volgende zaken bezig:
Omtrent de positie van de wijkraad t.o.v. het gemeentebestuur
Assen worden besprekingen gevoerd met de Commissie Algemeen
Bestuur. De wijkraad zal op korte termijn een begroting indienen
waarna er weer verder gesproken zal worden.
De relatie wijkraad-Masiun is danig verslechterd. Masiun heeft
namelijk de "brutaliteit" gehad om de wijkraad te instrueren
hoe te handelen, ondermeer m.b.t. de huizenkwestie. Daarbij was
Masiun er op uit om die zaak op de spits te drijven en zodoende
een "grote rotzooi" te creëren.
De wijkraad zal op k april a.s. met Masiun-vertegenwoordigers
een bespreking houden.

M.b.t. de nieuwbouw van PATTIMUHA heeft een groep wijkbewoners
geprotesteerd tegen de lokatie van het stichtingsgebouw.
In een handtekeningenactie werden 121 handtekeningen verzameld.
In de motivatie werd ondermeer ingespeeld op de angtneurosaflb
bij de omwonenden voor pantserwagens en beschietingen.
(Huiszoekingsactie september 1977).

Zondag l april a.s. wordt in de wijk een Rapat Rajat gehouden.
Ondermeer zullen bovengenoemde punten ter sprake komen.
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Wijkraadsverkiezingen Assen

In Augustus 'Sk zullen er in wijk I verkiezingen voor een nieuwe
wijkraad worden gehouden.
Met uitzondering van
, die niet goed mee kan komen,
stellen de huidige leden zich beschikbaar.
Verwacht wordt dat er ook uit de Masiun/MSK-hoekiemand zich
kandidaat zal stellen.
Van de wijkraad Assen 2/3 zijn momenteel nog maar drie leden
in functie, zodat ook daar binnenkort verkiezingen worden
gehouden. In deze wijkraad resteren nog
i,
en
Vernomen werd dat
en
zich kandidaat
hebben gesteld voor een fractie in deze wijkraad.
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Molukse Wijk Assen
Op maandag 9 april jl. heeft de wijkraad Assen-I een
Rapat-Umum gehouden, waarop ruim ?0 bewoners aanwezig
zijn geweest.
De wijkraadsleden
en
waren afwezig.
Onderwerpen van gesprek:
a. Sollicitatie
Vanuit de vergadering kwam vrij veel oppositie, vooral
van ouderen en Masiun, tegen de sollicitatie van Molukse ingezetenen van Assen bij het gemeentelijk politiekorps. Dit moet vooral gezien worden als een
soort bescherming vooraf van de eventuele candidaten
die het - eenmaal in functie - ongetwijfeld erg moeilijk zullen krijgen. (Familierelaties, pellaschap etc.)
b. Huisvesting
Een van de grootste zorgen op dit moment zeer problematisch, aldus werd vernomen.
De wijkraad heeft advocaat
ingeschakeld om de
volgende zaak nader te bestuderen. De Stichting Woningbeheer Assen accepteert de overdracht van de woningen
in de wijk pas nadat Domeinen het achterstallig onderhoud heeft weggewerkt.
Een steekproef in 5 woningen heeft aangetoond dat, mede
als gevolg van de slechte staat waarin de woningen
verkeren, het gasverbruik tot absurde hoogte is gestegen. (Er wordt gesproken over 6000 nr per jaar aan
gasverbruik).
c. Alg. Conaissie van bestuur
Door een wijkraad werd hierover uitleg gegeven.
De begroting die in dit verband opgemaakt moest worden
is inmiddels bijna klaar. Uit het gesprek over dit punt
alsmede het punt huisvesting (b.) is uit de vergadering
duidelijk geworden dat men en m.n. de ouderen weinig
vertrouwen meer heeft in de Badan Persatuan. Men wil
zich vooral op de plaatselijke sociale activiteiten
richten. Een RMS is niet houdbaar, mede ook omdat de
jongeren daar niet warm voor lopen, maar dat zal voorlopig nog niet hardop gezegd worden.
d. Pattimura
De handtekeningenactie die i.v.m. de nieuwbouw van Pattimura is gehouden, heeft deels op een misverstand berust.
De actie was in ieder geval niet bedoeld als oppositie-
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middel tegen de wijkraad.
2. Eet gesprek dat de wijkraad begin april 'S'f met twee
leden van MASIUN zou hebben is uitgesteld. Hogelijk zal
dit nu volgende week plaatsvinden.
3. Op 7-^-84 heeft een wijkraad in Bellevue-Assen een geeprek
gehad met enkele leden van de plaatselijke PSF-afdeling
en het PSP-Tweede Kamer-fractielid Andrée van ES.
Onderwerp van gesprek was huisvesting, bejaarden,
Politie en Discriminatie.
k. Ook dit jaar zal er in Assen weer een programma worden
opgesteld ivm. de 25 april herdenking.
's-Horgens vlag hijsen etc.
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In Assen voelen de fervente B.P.-leden zich in de steek
gelaten door de wjjkraad van wijk I. Vooral de jongeren in
die wjjkraad worden beschouwd als de boosdoeners. Zij zouden
zelfs steun verlenen aan het M.S.K.
b
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De vacature van Molukse politieagent in Assen heeft redelijk
veel sollicitaties opgeleverd. Veel R.M.S.-aanhangers beschouwen het binnenkort optreden van een of meer Molukse
agenten als positief, vooral als voorbereiding op de organisatie
van een politiekorps in een zelfstandige R.M.S.
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Situatie Molukse wijk Assen
De(bekende) problematiek in de Molukse wijk in Assen is nog steeds
dezelfde als die van enige maanden geleden, evenwel met dit
verschil dat de stemming onder de Molukkers er niet beter op §pworden is.
l» In de kwestie van de woningproblematiek in de wijk zijn geen
vorderingen geboekt.
2. De sollicitaties op vacatures bij het politiekorps in Assen zijn
een teer punt. waarover nadere gegevens totaal ontbreken.
In kringen van de wijkraad is daar de nodige wrevel over ontstaan. Er wordt slechts zijdelings iebs vernomen over l? sollicitanten, bezoeken aan Apeldoorn en enkele afgewezen kandidaten.
3. M.b.t. de nieuwbouw van PATTIMURA stagneert het overleg.
Daarnaast wordt door de overheid kennelijk weer het bekende
verdeel- en heersprincipe toegepast, doordat in besprekingen
tussen WVC/gemeente Assen en het bestuur van PATTIMURA, de wijkraad nadrukkelijk hiervan wordt uitgesloten.
Het ongenoegen ra.b.t. de gang van zaken rond PATTIMURA en het
OJC (zie punt 4) heeft al geleid tot vandalisme buiten de wijk
gepleegd door jongeren en op instigatie van Masiun, Eet brein
achter deze daden. Er is gesproken over het mobiliseren van de
jongeren en er zijn de nodige dreigementen geuit, o.a. richting
OJC.
Zoals reeds eerder gerapporteerd is het PATTIMURA-gebeuren bij
veel van de oudere wijkbewoners een gevoelig punt.
Het gebeuren van september 1977 (huiszoekingen, pantservoertuigen, etc.) ligt nog vers in het geheugen.
k. Het Openbaar Jongeren Centrum (OJC) is ook al zo'n gevoelig
punt.
"Dat loopt gegarandeerd fout. Er staan zomaar een paar honderd
man klaar om er tegenaan te gaan.n
Een uitspraak die verder aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.
Al met al een situatie die zonder twijfel leidt tot een confrontatie tussen in eerste instantie de gemeenschap en de wijkraad.
In dit stadium aangeland krijgt laatstgenoemde het daar nog
moeilijk mee, omdat zij door stagnerende onderhandelingen in.
feite machteloos is komen te staan. Desondanks zal de wijkraad
partij moeten kiezen en die keuze laat zich raden.("De wijkraad
kan de eigen mensen niet in de steek laten.").
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E.e.a. impliceert dan wel een duidelijke stap terug, waarmee
tevens een alleszins redelijke verstandhouding tussen de Molukse
gemeenschap i.c. de wijkraad en de (plaatselijke) overheid te
niet wordt gedaan. Het alle mogelijke consequenties van dien.
Voor "outsiders" mag de toestand in de wijk Assen uiterlijk
rustig lijken, maar onderhuids kriebelt er wat. De mogelijkheid
van een "lange, hete zomer'1 moet zeker niet uitgesloten worden.
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Molukse wijk Assen (Piv.)
A. Wijkraad
De wijkraad Assen, die voornemens was om - in overleg met B & W
Assen - over te gaan tot het aanstellen van een beleidsmedewerker
en een administratieve kracht, is noodgedwongen op deze plannen
teruggekomen.
De in dit kader aangevraagde subsidie (een bedrag van f.170.000,is "slechts" voor de helft toegekend, waarbij nog aangetekend
moet worden dat daarbij tevens inbegrepen is het bedrag voor de
werkzaamheden van de wijkraad zelf (ca f. 12*000,-.).

B. St.Pattiaura
Het nieuwe wijkgebouw van de St.Pattinrara is op tekening klaar.
Dat geldt nog niet voor de financiën, waarover men in onderhandeling is.
Wel is al vrijwel zeker dat de nieuwbouw niet gepleegd zal worden
op de oude plaats, hoek Oostermoer/Nobellaan.
Als nieuwe lokatie wordt genoemd een plaats bij de terreinen
van de voetbalvereniging LTC aan de Europaweg tegenover de
Molukse wijk.
C. Woning-problematiek
Dé wijkraad zal zeer binnenkort een aanvang nemen met gesprekken
met de wijkbewoners (per huizenblok) over de overdracht van de
woningen in de Molukse wijk van Domeinen naar een Woningbouwvereniging.
De wijkraad heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat het
politiek én juridisch geen haalbare kaart is om in dit kader
verzet te blijven plegen tegen de plannen van de Nederlandse
overheid. Men hoopt eind december deze gesprekkencyclus met een
inventarisatierapport af te sluiten.
Volgend jaar zal e.e.a. dan een vervolg krijgen d.m.v. detailvoorlichting aan de wijkbewoners over renovatie, achterstallig
onderhoud, huursubsidie, etc. E.e.a. dus met name gericht op de
nieuwe situatie.
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Assen

Tijdens een onlangs bij de Nobellaan gehouden braderie of kerais
heeft een vechtpartij plaatsgevonden tussen Molukse en Hollandse
jongeren. Bij deze vechtpartij zou van Molukse zijde een wapen
zijn gebruikt.
In verband hiermede heeft de politie bij enkele jongeren huiszoeking laten verrichten met medeweten van de wijkraad*
Hiertegen kwamen de ouders van die jongeren, opgehitst door MSK in
opstand. Zowel het MSK als de ouders zijn van mening, dat de
wijkraad hen heeft verraden.
Andere verraders zijn volgens MSK
, werkzaam bij
de gemeente, en de binnenkort in de Molukse wijk actief te worden
Molukse wijkagent. Tegen deze laatste zouden eventueel acties
worden overwogen.
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Wijkraad Assen
Be wijkraad Assen heeft met het college vah B & W-Assen besprekingen gevoerd over de aanstelling van een beleidsmedewerker
en een administratieve kracht*
Volgens
de begroting is uitgegaan van respectievelijke
salariskosten t.b.v. f. 85.330,- en f. 47.250,-.
Daarnaast is een post van f* 38.399»- opgevoerd voor apparaatskosten»
E.e.a. houdt verband met het geven, van vorm en inhoud aan
lokale Molukse inspraak.
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Wilkraad Aas en
Bij het zg. driehoeksoverleg in Assen (t.w. Burgemeester
O.T.J. en Politie) op 15-1-05 werden voor de eerste keer
ook de Molukse wijkraden Assen I, II en III uitgenodigd.
Voorafgaande aan dit oyerleg hebben de wijkraden op genoemde
datum een voorbespreking gehouden

De volgende vergadering van het driehoeksoverleg - wederom
met de Molukse wijkraden - is gepland op 12-3-1905 a - B «
om 19-30 uur.
heeft op 21-1-85 namens de wijkraad
een onderhoud gehad met de heren MASMAH en HULSHOF, resp.
burgemeester en wethouder van Assen. Daarbij zijn in ieder
geval 2 zaken aan de orde gekomen, t.w. de wens van MASHJ)|
voor het aanstellen van vaste betaalde krachten (e.e.a.
in het kader van de minderhedennota) en het wijkraadskantoor. T.a.v. dit laatste punt werd door de heer MASHAM
de toezegging gedaan om nog v66r het einde van deze maand
(29 jan.) uit te zien naar een geschikte ruimte op het
gemeentehuis als tijdelijk onderkomen.
Op dinsdag 29 januari a.s. vindt er weer een vergadering
plaats van de wijkraad met het college van B en W van de
gemeente Assen. Dan zal ook opnieuw het wijkraadskantoor
weer ter sprake komen. De afgelopen paar maanden ie daar
al heel wat over te doen geweest.
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Molukse jongeren uit Assen en Bovensmilde willen "vanuit een
gemeenschappelijk gevoel van verbondenheid" op 11-5-85 een z.g.
ontmoetingsdag organiseren in de St. Molo Oekoe.
cie dag zal naast sport en spel ook een forumbijeenkomst over
welzijn en politiek en een muzikaal-cultureel gedeelte omvatten.
Noot i In de bijlagen ataan vermeld de samenstelling van de
coördinatiegroep, een lijst van genodigden
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Aan de Molukse Wijkraden en
Welzijnsinstellingen te
Assen en Boven-Smilde

Assen, 12 maart 1985
Onderwerp : ontmoetingsdag (hari pertemuan)

Beste mensen.
Een aantal Molukse jongeren uit de wijken 1,2, en 3 te Assen en de
Molukse wijk te Boven-Smilde, hebben vanuit een gemeenschappelijk
gevoel van verbondenheid besloten om in de maand mei van dit jaar,
een gezamelijke ontmoetingsdag te organiseren voor jongeren uit
Assen en Boven-Smilde.
Wij zijn van plan deze dag vanwege de praktische mogelijkheden in
Boven-Smilde en in de stichting Molo-Oekoe te houden.
Wij richten ons op deze dag op de jongeren in de leeftijdsgroep van
18-40 jaar.
De aktiviteiten die zullen worden opgezet zijn sport en spel, een
forumbijeenkomst en een muzikaal-kulturele gedeelte.
Wat is de gedachte achter dit initiatief?
Wij hebben als initiatiefnemers gekonkludeerd dat hoewel de Molukse
gemeenschap, vanwege de gezamelijke herkomst uit Schattenberg, sociaal
en politiek sterk met elkaar verbonden was, de onderlinge kontakten
soms zeer beperkt zijn.
Op verschillende gebieden hebben zich onderlinge tegenstellingen
ontwikkeld waardoor de verhoudingen zijn verslechterd, zowel tussen
organisaties als de de jongeren onderling uit Assen en Boven-Smilde.
Wij overleggen niet meer met elkaar en de informatie over elkaar krijgen
wij via anderen.
Wij vinden dit, evenals vele anderen, een slechte ontwikkeling en
met deze dag hopen wij hieraan iets te kunnen veranderen.
Wij willen dit doen door middel van een gezamelijke sport en spel-

aktiviteit waar aan diverse teams in Assen en Boven-Smilde meedoen,
het opzetten van een forumbijeenkomst over welzijn en politiek en een
muzikale-kulturele programma voor de avond.

Over de opzet van deze dag zullen wij nog gesprekken voeren met
de bestaande organisaties en groepen in de wijken in Assen en Boven-Smilde
Haast een'aktieve deelname van Uw organisatie aan deze dag, willen wij
U middels dit schrijven om een financiële bijdrage in de kosten van
deze dag verzoeken.
Wij zijn hiertoe gedwongen omdat wij er naar streven om de deelname
aan deze dag voor een ieder vrijwel kosteU2QS_te stellen.
Het bedrag dat voor deze dag niet subsidiabel Is, bedraagt ongeveer
ƒ 1.100,=.
Voor nadere bespreking van zowel de deelname van Uw instelling/organisatie

als het verzoek om een vrijwillige financiële gift zullen wij i.v.m.
de tijdsplanning, spoedig telefonisch of mondeling kontakt met U opnemen.
Met vriendelijke groeten.
Namens de initiatiefnemers,
De Coördinatiegroep:

Freddy Sekewaël
Mietjie Hully
Rudy Lumalessil
Sophie Tuhusula

Antis Marijanan
Efus Nanuru
Anis Sihasale, kontaktadres, Nobellaan 65, telefoon werk (11641.

i.a.a : Masium

Wijkraad 1,2 en 3 Assen
Wijkraad Boven-Smilde
Stichting Kapitan Pattimura
Stichting Molo-Oekoe

/u
Assen, 10 april

Saudara-Saudari jg terhormat,

Ter gelegenheid van onze "hari-pertenuan" op 11 oei a.B in het
gebouw van de stichting Molo-oekoe te Boven-Smilde, nodigen wij
U hierbij uit om deel te nemen aan een forum, met als gespreks.thema

H

Welzijn en Politiek".

Ter voorbereiding hiervan hebben we een bijeenkomst gepland met
alle forumleden op zaterdag 20 april a,a. in Molo-oekoe om
19.30

uur.

De organisaties die hiertoe uitgenodigd zijn verzoeken we, in het
geval de aangegewezen forum-leder! niet aanwezig kunnen zijn op
20 april, in ieder geval een vertegenwoordiging te P turen.
Op deze bijeenkomst willen we de vorm en de vragen die tijdens het
forum gesteld worden in het kort met U allen bespreken.

Met vriendelijke groeten,
Namens de initiatiefgroep

J. Sihasale(tel.werk 0592011641).
Bijlage lijst van genodigden.

Bijlage

jli.let genodigden.

Groep 1 Velgl.1ni

Wijkraad Aosen 1
Wijkraad Assen 2/5
Vijkraad Boven-Smilde
Stichting

Molo-Oekoe

"

Pattimura

11

Masiun.

Slchting Werkgelegenheid Zuidmolukkera

Aktiviteiten - cotnaessie 2/J.
PeMa (Peauda Maluku Bovensmilde).
Vrouwengroep Assen.
Comaité Perumahan Bovensmilde
P.P.K,H. Asaen/Bovenemilde.

Groep 2 Politiek:

M.S.K. (Moluks Scholings Kollectif).
Missie
Badan Persetuan Assen/Bovensallde
Ria de Fretee, Theo Thenu, Noes Soliea, Noes Titapasanea.

Bung Onny Sahalesay, Anis Titahena, Piet Simatauw,
Junus Birioase, Seth Tabarima, Janus Berhitu dan Maria Sohilait,

1799091
1 9 JUN11985
1} Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr,:

r

Afschr.:

Betreft: Woningproblematiek Molukkers

Een inventarisatie onder de bewoners van de Molukse wijk
Assen betreffende de woningoverdracht van doaeinen naar een
woningbouwvereniging heeft het volgende resultaat opgeleverd;
82
52
36

gezinnen zijn tegen overdracht
"
" voor
"
"
geen mening

170

totaal

De problematiek van de woningoverdracht gaat zich ook nog
voordoen in de volgende Molukse wijken:
Vught

Almelo (2*t gezinnen)
Leerdam
Moordrecht

Vliasingen
O-Souburg
Oosterwolde
Alphen a/d Bijn.

A.s. zaterdag. 2-6-1985 zal op initiatief van de wijkraad Assen
een vergadering worden gehouden waarbij 15 Molukse wijken in
het Noorden des lands zijn uitgenodigd»
Naast eerder genoemde woningproblematiek zullen onderwerpen
ter sprake komen als:
decentralisatie, welzijn, bejaardenproblematiek, het gebrek
aan onderling contact en een evaluatie van de tot dusver
bereikte resultaten.

200 A 03

F

ACD

1799101

datum

1

g JUN| Ig85

—

A —

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
Dlstr,

ft

f

F

h

BlilaneCnV

BO: J// 992.

Afschr.:

Betreft: Molukse terroristen.

Recentelijk zijn de zg. "tfijster-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 (en de andere actievoerders) meer aandacht te besteden. 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 juniherdenking '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 (aett uitzondering van
de provinciehuisbezetters). In concreto betekent dat,6 man van
Wijster, 7 van het consulaat, 3 van de Punt en ^ 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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Betreft: Molukse wijk Assen.

Het ziet er niet naar uit dat het wijkraadskantoor op korte
termijn gerealiseerd zal kunnen worden. Het gebouw was oorspronkelijk begroot op F. 170.000,. Dat bedrag is daarna
teruggebracht op F. 90*000,- en volgens de laatste gegevens
zou er nog maar F. 55.000,- voor beschikbaar zijn.
De wijkraad is met deze gang van zaken niet echt blij.
Het nieuwe stichtingslokaal van PATTIMURA, gepland aan de
Europaweg-West (zie bijlage), zal niet volgens plan gebouwd
kunnen worden.
Met een begroting van F. 1,2 miljoen was voorzien in de bouw
van het St.lokaal, de grondprijs (F. 100.000,-) inventaris,
exploitatie, activiteiten, opbouwwerkster, sociaal raadsman,
adm. kracht, beheerder, peuterspeelzaal, crèche, etc.
Volgens burgemeester MASMAN van Assen zal er echter ("slechts")
een bedrag van F. 800.000,- beschikbaar worden gesteld.
Dit betekent een tekort van een half miljoen gulden op de
begroting en dat betekent tevens dat er dit jaar (volgens de
planning '85) niet meer met de bouw begonnen zal worden,
ondanks bepaalde toezeggingen die MASMAN in een eerder stadium
van de onderhandelingen gedaan heeft.
Burgemeester MASMAN heeft overigens wel toegezegd om na zijn
vacantie een en ander nog eens te bespreken met de staatssecretaris van WVC.
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Betreft:

Molukse huur- en woningproblematiek
vergadering over bovengenoemde
problematiek, gehouden op l juni j.l* in Assen.
Deze vergadering heeft een vervolg gehad op 29 juni j.l. eveneens
in Assen.
Vermeld kan nog worden, dat
voor beide vergaderingen veel belangstelling bestond.
Op landelijk niveau zal op 6-7-85 in Vught een "rapat kilat"
over eerdergenoemde problematiek worden gehouden.
Zoals bekend bestaan in een 11-tal Molukse wijken nog de z.g.
Domeinen-woningen, die t.z.t. aan een woningbouwvereniging
worden overgedragen. Hier wordt door 8 wijken bezwaar tegen
gemaakt (3 wijken varen een eigen koers) en overwogen wordt om
actie tegen te gaan voeren. Dat kan in de vorm van prikacties,
bijvoorbeeld enige maanden geen huur betalen, maar ook wordt
gedacht aan een totaalweigering analoog aan de situatie in
Capella van enige tijd geleden. E.e.a, zal afhankelijk zijn van de
steun van de andere Molukse wijken in den lande aan de 8 eerdergenoemde, alsmede van het standpunt dat de Nederlandse overheid
in zal nemen t*o.v. het Molukse ondejrhandelingsteam
Het ligt in de bedoeling dat "alles" tegen mei 1986 (bevredigend)
afgesloten moet zijn. Men verwacht namelijk met de Tweede-Kamerverkiezingen op de achtergrond enige politieke druk uit te
kunnen oefenen
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Door rapporteur (n te vullen
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Datum
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:

Door BVD In te vullen
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Betreft:

850917 063
H.SER 1985

d. —

Molukse wijk Assen

Het BP-congres zal dit jaar op 21-9-1985 in Assen worden gehouden.

De wijkraad Assen is van plan om een pand aan de stationsstraat in
Assen aan te kopen en dat als wijkraadskantoor in te richten. Met^
B & W van Assen wordt overleg gevoerd. Probleem is nog de financiën
een bedrag van ca f. 50.000,-.
De huurophaler in de Molukse wijk Assen heeft onlangs een tweetal
dreigbrieven ontvangen. In de laatste brief werd hen aangeraden om
de molukse wijk niet neer binnen te konen.

Masiun bestaat nog wel, naar in het werk zit geen enkele lijn meer.
Zij lijken zichzelf in een isolatiepositie gemanoeuvreerd te hebben
doordat hun benadering van het werken met verslaafden niet strookt
met de behandelingsmethodiek van het CAD.
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Molukse woningproblematiek
De huisvestingsproblematiek in de Molukse wijk in Assen kan worden
aangemerkt als een wezenlijk probleem. De wijkbewoners zijn niet
bereid om alleen over de overdracht van de (Doneinen-)woningen te
praten (onderhandelen). De overheid stelt zich op het standpunt
dat er alleen nog maar over overdracht gesproken kan worden (geen
onderhandelingen)* De St.Woningbeheer is van oordeel dat zij bij
overdracht ook door de huurders geaccepteerd moet worden (i.v.m.
betalen huur). In feite dus een soort patstelling.
Momenteel staat "Assen" nog achter de landelijke actie, met onderhandelingspunten als KNIL-rechten en de bijzondere positie van de
Molukkers in Nederland. Het moet echter zeker niet uitgesloten
worden dat het een puur plaatselijke zaak wordt, waarna er een soort
Capelse situatie zal ontstaan (o.a. geen huur betalen).
Er heerst op dit moment weliswaar nog een stemming in de trant van
"we zien wel wat er gaat gebeuren", maar dat kan snel veranderen.
Onder meer omdat er geen normaal onderhoud meer plaatsvindt. Kleinere
dringende zaken worden nog wel aangepakt, maar de dakgoten bijvoorbeeld rotten gewoon weg. Men ervaart dat als het uitoefenen van
psychische druk op de bewoners om maar toe te geven aan het overheidsbeleid.
Noot:
In Molukse kringen, met name bij enkele wijkraden en onderhandelaars
is bekend dat er aan het beleid van de Nederlandse overheid - ook
t.a.v. bovengenoemd punt - weinig veranderd kan worden. Voorts, dat
men eigenlijk tegen beter weten in met deze zaak bezig is, maar men
heeft ieder voor zich niet de moed of het lef om tegen "de ouderen"
te zeggen: zo liggen de feiten en vergeet het nu verder maar*
Daarnaast hebben waarschijnlijk slechts enkele Molukkers zich eerst
achteraf - en dus te laat - gerealiseerd dat met het verlenen van een
mandaat aan de BP deze aangelegenheid daarmee in het politieke vlak
is getrokken. Accepteert de Nederlandse overheid de BP als onderhandelingspartner, dan zou dat tevens een al dan niet (in)directe vorm van
erkenning van de RMS betekenen. De Badan Persatuan is - per definitie
dé politieke partij van de BMS-gezinde Molukkers in Nederland.
De overdracht en alles wat daarmee samenhangt gaat dus door. Dat is
onmogelijk tegen te houden, maar desondanks zullen de Molukkers ook
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Informatierapport nr.:

1.

doorgaan met hun pogingen om te onderhandelen in de stille hoop om
er toch nog iets wijzer van te worden. Al was het maar een extra
uitkering of een verhoogde subsidieregeling o*i*d. Het zal voor de
Molukkere nog een hele moeilijke dobber worden.
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H. JAN. 1986
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Molukse wijk Assen
D* wijkraad AsswÉ^bestait momenteel nog uit 5 personen,

Het pand gelegen aan de Stationsstraat 7 te Assen ie - in overleg
met het gemeentebestuur - door de wijkraad aangekocht voor een
bedrag van f.180.000,--. Van overheidswege krijgt de wijkraad over
1986 een subsidie van f.90.000,- toegewezen. (In 1985: f.55.000,—).

In de wijk zelf is het verder rustig. De blik is gericht op de
aanstaande feestdagen.
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e Shatenber

Op 30-8-86 wordt in gebouw Bellevue te Aas en voor de tweede keer een
reünie georganiseerd voor de Molukse ex-bewoners ran kamp Schattenberg
te Weaterbork.
Voor nadere bijzonderheden zie bijlage.

200A03

86Ci16 077
Beste Schattenber<»ers/sters,
Langs deze weg willen wij jullie er op attend maken dat wij het voornemen hebben
op zaterdag 30 augustus 1986 de tweede reünie "Schattenberg 50" te organiseren
en wel in de BELLEVUE te ASSEN.
De vele leuke reakties hebben ons geinspireerd tot het nog groter opzetten van
dit gebeuren. Wij hebben gemeend -gezien de goede ervaring in Deventer- het in
1986 te organiseren, daar de mensen nog vol van zijn over de leuke dingen die
zij in Deventer hebben ervaren.
Om meer Schattenbergers/sters te betrekken in dit heugelijk gebeuren hebben wij
de leef tijdgrens gehanteerd van 35 jaar en ouder. Naar boven is geen grens vastgesteld daar wij menen ook de"oudjes" die leuke ervaring te laten beleven die wij
in Deventer hebben gehad.
Jullie begrijpen wel dat een grotere opzet nog meer kosten met zich meebrengt.
In verband hiermee vragen wij jullie om een bijdrage groot ƒ50, -per paar of
ƒ30,- per persoon tot de leeftijd van 55 jaar. Alle Schattenbergers/sters boven
de 55 jaar betalen ƒ30, -p. paar of ƒ15, -p. p.
Het verschil in de financiële bijdrage hebben wij bedoeld als dankbetuiging aan
hen die ons een fijne jeugd hebben bezorgd in Schattenberg.
Het verschuldigd bedrag kunnen jullie geheel of in gedeelten(2-keer) voldoen door
overmaking op de RABO-bank Deventer onder no. 37. 77. 06. 523 of op giro no. 858900
tgv no. 37. 77. 06. 523. In beide gevallen niet vergeten te vermelden reünie " Schattenberg 50" Het inschrijfgeld is bij terugtrekking niet terug te vorderen
Bijgaand sturen wij jullie een aanmeldingsformulier die wij uiterlijk voor 31 juli
1986 in ons bezit willen hebben. Het is voor ons van zeer groot belang dat jullie
je hieraan houden met het oog op inkopen etc.
Wij wijzen jullie er op dat brieven na 31 juli niet meer worden geaccepteerd
want zonder aanmelding en de daarbij financiële verplichting j.s^(leelnemen niet
mogelijk.
Voor verdere informaties kunnen jullie bellen 05927-13838.
Alle sportieve Schattenbergers/sters raden wij aan hun sportkleding mee te nemen.
Wij hopen dat jullie in grote getale zullen komen. Tot ziens.
Met de vriendelijke groeten,
De initiatiefnemers
de heer P.Hiariej
- Krimpen
echtp. O.Kaihena
- Deventer
de heer T.Kakisina
- Assen
de heer J.Laisina
- Vaassen
mevrouw E.Manuputty
- Assen
de heer J.Manusama
- Wierden
de heer N.Noya
- Oostgaarde
de heer W.Ririmasse
- Assen
echtp. E.Ririmasse
- Deventer
echtp. S.Samallo
- Deventer
de heer R.Saptenno
- Smilde
de heer S.Saptenno
- Smilde
de heer A.Sapulette
- Smilde
de heer M.Sapulette
- Vaassen
echtp. F.Sihasale
- Smilde
de heer J.Singadji
- Apeldoorn
de heer J.Titarsole
- Assen
de heer M.Tuapattinaja - Smilde
echtp. J. Veerman
- Krimpen
de heer B.Wairata
- Assen
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Kehadapan Jang Terhormat, Saudara2 jang bekas dari Schattenberg,
Dengan pengantaran surat ini, kami perluh memberi tahukan bagi Saudara2 sekalian,
bahwa karai bermaksud akan mengadakan pertemuan "Schattenberg 50" jang kedua pada
hari sabtu tanggal 30 augustus 1986 di Bellevue di Assen.
Oleh karena banjak perasaan jang baik, jang mana sudah dikeluarkan dalam malam
pertemuan di Deventer, maka kami terdorong untuk mengadakan pertemuan jang lebih
besar dari jang pertama itu, berhubung kegiatan jang timbul dari pada sekalia*
jang hadir begitu tinggi dan semangat»
untuk menambahkan banjak lagi Saudara2 jang bekas dari Schattenberg untuk datang
dalam maksud kami jang indah ini, kami telah menentukan umuT, jaTtu mulai dari
35 tahun keStas. Kami tidak pastikan sampai berapa tinggi umur, oleh karena kaai
perlu, agar supaja orang tua2 kami dapat djuga merasa persefcutuan pertemuan»
seperti jang kami telah alaod. di Deventer itu.
Sedang Saudara2 dan Ibu2 Bapa sama tahu. bahwa pertemuan jang besar ini menuntut
banjak perongkosannja. Oleh karena demikian, raaka untuk membelandjakan segala
sesuatu itu, kami memohonkan sumbangan dari sekalian jang mau ambil bahagian
dalam persekutuan pertemuan tersebut* Sumbangan besarnja f» 50,- satu pasang
(suami/isteri) atau f. 30,- satu orang» Sedang jang berumur lebih dari 55 tahun
keatas, djuga Ibu2 Bapa,
satu pasang f. 30,- atau f. 15,- satu orang.
Memang ternjata bahwa ada perbedaSn dalam angka2 pembajaran jang tersebut diStas
ini, itu oleh karena kami amat merasa terima kasih sebab orang tua2 kami telah
memeliharakan kami dan memberikan kami kesenangan kemudaan kami dari ketjil.
Sumbangan tersebut dapat dikirimkannja aekaligus atau dalam dua bahagian melalui
fiabo-bank di Deventer dengan nomor 37.77*06.523 atau giro nomor 858900 tgv.
37.77»06.523» Djika Saudara2 mengirimkan sumbangan tersebut, Saudara2 djangan
lupa sekali-kali pada menjatakan "REUNI SCHATTENBERG". Wang jang telah dikirim
itu tidak dapat lagi dikembalikan, ketjuali sakit atau meninggal dunja*
Bersama ini kami ada raengirim satu lembar surat kenjataSn, bahwa Saudara2 siapa
jang mau hadir pada hari jang sudah ditentukan itu. Surat kenjataSn ini harus
difsi dan dikirimkannja kembali dimuka tanggal 31 juli 1986. Kami harap agar
supaja Saudara2 mau memperhatikan segala sesuatu jang ternjata diatas ini,
mengingat akan pengurusan jang harus diadakan untuk maksud kami jang indah itu.
Sedang surat2 jang roasuk sesudab tan^gal 31 juli, kami tidak terima lagi»
-Dan dengan tidak kenjataSn akan kedatangan SaudaraS dan sumbangan2t maka keha^ircj
->audara2 tidak sempat dj.terima.»
ïfeteraagan jang selandjut bisa didapati melalui nomor telepon 05927 - 13838.
Bagi sekalian Saudara2 jang bekas dari Schattenberg dan jang mau hadir pada bari
pertemuan itu, diharapkan untuk membawa pakaian sport*
Dengan pengharapan jang sungguh Saudara2 mau datang sebanjak - banjaknja untuk
meogramaikan hari itu. Sampai bertemu kembali»
Salam dan horraat dari kami, pengurusj
tn. P. Hiarij
- Krimpen
tn» R. Saptenno
- Smilde
tno O* Kaihena
- Deventer
tn» S. Saptenno
•> Smilde
tn. T. Kakisina
- Assen
tn. A. Sapulette
- Smilde
tn» J» Laisina
- Vaassen
tn„ M. Sapulette
- Vaassen
n j. £• Manuputty
- Assen
tn/na:» Sihasale
- Smilde
tn. J. Manusana
- Wierden
tn. J. Singadji
- Apeldoorn
tn. N. Koya
- Oostgaarde
tn. J. Titarsole
- Assen
tn. W. Hirimasee
- Assen
tn„ M. Tuapattinaja - Smilde
tn/nj» Ririmasse
— Deventer
tn/nj. Veerman
— Krimpen
tn/nj. Samallo
Deventer
tn. B. Wairata
- Assen

86C;16 077

PROGRAMMA REUNIE SCHATTENBERG 30 aug.1985 te ASSEN

10.00 uur

Ontvangst
Kop koffie plus praat uurtje

11.30 uur

Excursie naar Schattenberg per bus
Wandelen en rondkijken 1i uur.
In de bus worden er lunche-pakketten verstrekt

15.00 uur

Sport
Voetbal voor de heren
Korfbal voor de dames

18.00 uur

Diner

20.00 uur

Feestavond
Danswedstrijden
Moppen tappen
Kwis
Bedendang

02.00 uur

Sluiting

86C;i6 077

Van uit Groningen doorrijden tot
de afslag Smilde.dan richting
Hoogeveen nemen.Bij de stoplichten
rechtsaf en verder zie schets.
Deelnameformulier voor 31 juli 86 retour aan de heer O.Kaihena Kon.Julianastr 88

55 JAAR EN OUDER
Ondergetekende geeft zich op als deelnemer (s ter) aan de
Reunie op 30 augutus 86 te Assen
Naam.................................. ...........
Adres
.............................................
Woonplaats .............................................
* Komt alleen/met echtgenoot/met echtgenote/met vriendin
/met vriend
* Betaalt het verschuldigd bedrag in eens/ 2 keer

* doorhalen wat niet van toepassing is.
Turut ambil feahagian dalam pertemuan pada tanggal 30 Augaatua 1986
dl Aaaen»
Naitta

»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••»••••••••••••••••••••••••••••••»»

A Dataag aendiri/dengan auami/dengan iateri/teman lelaJdL/teman parampuen
at Nanbajar BTunbaagan aakaligos/dua kali
X garis jang tidak dlperlcücan.

Informatierapport
Door rapporteur In te vullen

Door SVD in te vullen

Volgnr, : 1.

BO :

Datum

Bijl. :

datum

Distr:

CO

: 21-4-1986

Evaluatie:

ACD

b.

860715 055
g 9. JUL11986

d. , .

Betreft:

Molukse wijk Assen

Het ligt in de bedoeling om in juni 86 verkiezingen voor een nieuwe
wijkraad te houden.
Er zal voorts naar gestreefd worden om de wijkraad met 3 personen uit te breiden.
De wijkraad Assen heeft de afgelopen maanden geen contacten met Masiun
gehad. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat Masiun nauwelijks
enige activiteiten heeft ontwikkeld.
De wijkraad is onlangs weer eens in aanvaring gekomen met dhr.
,
korpschef van de GP-Assen.
E.e.a. was een direct gevolg van discriminerende opmerkingen van de
wachtcommandant tegen
, die voor e.o.a. delict in een cel
op het politiebureau was ingesloten. Deze affaire wordt door de wijkraad
zeer hoog opgenomen.

200A03

Informatierapport
Door rapporteur In te vullen

Door BVD In te vullen

Volgnr. : 2 •

BO : .

Datum : 19-8-1986

Bijl. : .

datum

Evaluatie:

Dlatr.:

CO

.

ACD 86092I* 0 7 5

b.

Betreft:

19. SER 19 86

-

d.

Molukse Commando's - Assen
In en om Assen traint regelmatig een groep van 10 Molukse commando's
al dan niet in gevechtspak en/of in militaire formatie. De groep
wordt ook regelmatig waargenomen in de bossen bij Westerbork.

200A03

Informatierapport
Door rapporteur in te vullen

Door BVD in te vullen

Volgnr

•

T

B0

Datum

:

<lk_7

*A&

Evaluatie:

.

Bijl. •
Dlstr :

F

J/f.S)ff£

datum

1».
A-> /, ^^

MOlttk««

WiJkr»a< l

07.0KT.19B6

f+r\

'

F
Betreft:

ACD 861003 0 1 4

b.

Acs*n 2-3.

Sinda Jmai 19S6 h*bb*m d« Mmlmkk.m wijk «a. 2 «m 3 i» A»««»
ai«mv« wijkraad.

20QA03

d. —

GEMEENTEPOLITIE
INLICHTINGENDIENST

8 90712 136

nummer: 10 33/89
datum : 10 juli 1989.

U 1 1 JULI 1989

«L ~
Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

s-Gravenhage.
[Evaluatie:

Dutum bericht:

10.7.89

Bijlage(n)

Betreft: schiatincident.

5 op 6 juli 1989,

betreffende aen schietincidsnt

in of nabij de Plolukse wijk.
Tot op naden heeft het onderzoek niets naders opgeleverd. De indruk beitaat
dat een en ander moet uordan beperkt tot »en kWrongena streek*. Blijft
echter gevaarlijk als dergelijke jongetje* met vuurwapens gaan spelen.

1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A37M

