Ambonese woonoorden
Groningen

ing 54.
1/77.

3 AÜ6.1977
Onderwerp: Zuid-Molukkers,

GO
t
Be jongeren

uit de woonwijk de Weijert te Groningen

hebben de laatste weken kontakt met ^uid-molukse jonge
ren uit Assen- Smilde- Öosterwolde— Marum- en Hoogkerk
In bovengenoemde plaatsen hebben zich groepjes gevormd
In Groningen is dit gebeurd rond:

Er wordt zaterdags vergaderd in het jeugdlokaal in de
^an Edenstraat.

Eén van de plannen van de groep Groningen zou bestaan
uit het oppikken van lifters en deze op een daartoe
geschikte plaats te vermoorden? Doel van deze akties
zou zijn om onrust te zaaien en de reeds aanwezige ang
te versterken.
Onder de Zuid-Molukkers in de Veijert is de tendens aa
wezig om voorraden aan te leggen.
Verder is bekend geworden dat enige weken geleden, de
juiste datum was niet meer te achterhalen, ongeveer 5
dagen na de afloop van de jongste gijzelingen in de
Weijert een vergadering is gehouden waarop Zuid-Molukh
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uit deze vijk besloten dat zij vreedzaam samen moesten
leven met de Nederlandse bevolking. Ook de jongeren
die op deze bijeenkomst aanwezig varen varen dezelfde
mening toegedaan. Volgens
is achteraf geblek
dat de jongeren het hiermee niet eens zijn en dat zij
eventuele harde akties niet zullen schuven.
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. Moluks comité De VQBYEHT-Groningen-

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen:

op 1-12-1977

Onder leiding van
en
kwam
in de woonwijk De Weyert een Moluks comité tot stand
welk zich gaat bezighouden met cultureel- maatschappelijk werk; speciaal gericht op de Molukse jongeren.
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Molukse gemeenschap "De Weyer/^t" (Groningen.)
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Op 22-2-1978 werd het navolgende vernomen

In januari 1978 werd een nieuw wijkbestuur gekozen,
dat in de plaats is gekomen van de gecombineerde
Wijkraad en WijkcomitéDit bestuur bestaat uit negen personen.
Gelijktijdig werd overgegaan tot de samenstelling
van een plaatselijk bestuur van de Pemuda Masjarakat; bestaande uit vier personen.
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: Door Holukkers gefrekwenteerde bar/dancing
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Van
het navolgende vernomen:

op 11-11-1978

De bar/dancing "Talk of the Town", gevestigd Nieuwstad 13 te Groningen wordt druk bezocht door Holukkers.
In deze gelegenheid zouen>ok drugs en wapens worden
verhandeld.
.
Op één der binnenmuren van deze gelegenheid is de
Molukse vlag geschilderd.
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Molukse wijk te Groningen/de Wijert.
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werd
van TD—Groningen t» a. v. de wijk "de Wijert11

het volgende vernomen:

De Molukse wijk "de Wijert" wordt gevormd door ca. 300 personen, die
praktisch in zijn geheel achter MANUSAMA staan. De "TAMAELA-aanhang"
moet worden verwaarloosd. Van de beide andere groeperingen zijn geen
gegevens bekend.
Er bestaat slechts incidenteel contact tussen wijkraad en Nederlandse
overheid. Aan beide kanten bestaat niet de behoefte de banden nauwer
aan te halen.

Op politiek gebied zijn er geen initiatieven, op crimineel gebied dei
te meer, doch het concentreert zich voornamelijk op diefstallen en
heroïnegebruik.
Het criminele gedrag ontstaat ook meestal bij diegenen, die veel gele
nodig hebben voor de aankoop van drugs.
Relatie Merkt niets meer van het bestaan van de KPK c.q. commando's.
Van oefeningen is zeker geen sprake.
Relatie vraagt zich dan ook af of er nog wel een KPK bestaat. Naar
zijn mening zijn de mensen langzamerhand in gaan zien, dat een RMS
geen haalbare kaart is. Men houdt zich dan ook voor een groot deel
bezig met het ophalen van herinneringen en voorts is men spaarzaam
om een reis naar de familie in Indonesië te kunnen bekostigen.
Of er vergaderingen in "de Wijert" worden gehouden was relatie niet
bekend. In ieder geval niet in het wijkgebouw.
Dat dient voornamelijk voor gezelschapsavondjes, maar dat zou nooit
een politieke achtergrond hebben.
- 2301A10-819172F

Vervolgblad nr. - 2 -

bij C-rapport nr.

Het wijkgebouw wordt beheerd door de wijkraad, daar er geen
stichting is, die met de organisatie is belast. Volgens
relatie functioneert een en ander naar tevredenheid.
Eventuele problemen tracht men zelf intern op te lossen.
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Molukkers "De Weyert"

Van
het navolgende vernomen:

werd op 13.11.'79

In de Weyert wordt door steeds meer gezinnen gesproken (en
plannen gemaakt) over een vakantiereis naar de Molukken.
De Molukse gemeenschap in de Weyert vormt geen hecht geheel
omdat zij behoren tot verschillende groeperingen en daarbij
nog weinig geïnteresseerd zijn in het RMS-ideaal.
Met uitzondering van een enkel geval van spanning tussen twee
familie's
contra
om persoonlijke
redenen.
•>,
De families kunnen elkaar goed verdragen.
Onder de jongeren is sprake van druggebruik.
De drugs verkrijgen en gebruiken zij tijdens hun bezoeken aan
een jeugd opvangcentrum te Groningen, genaamd "het viaduct".
Een wijkraad kent de Weyert niet. Wel zijn er twee personen
die in de wijk (vooral gericht op de jeugd) zo'n beetje
orde houden en feitelijk het beheer voeren over het jeugdlokaal.
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27.11.1979
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het volgende vernomen:

De woonwijk telt circa kO Mol. gezinnen die voor het grootste
deel behoort tot de 2 groeperingen: BP en Siwa Lima. Hierbij moet
echter gesteld worden, dat deze aanhangers van beide groeperingen niet actief zijn en in feite niet meer geïnteresseerd zijn
in het RMS-gebeuren.
Een klein aantal gezinnen onderhoudt betrekkingen met de Papuabeweging; dit omdat een gezinslid Papua is of omdat zij zelf
geruime tijd in Nw Guinea verbleven hebben en een soort
betrokkenheid met de Papua's hierdoor is ontstaan.
De overigen (een klein aantal) bezitten de Ned. nationaliteit.
Behoudens een voorkomende ruzie tussen twee gezinnen, bestaan
er geen spanningen tussen de gezinnen onderling.
Een uitzondering hierop vormen de gezinnen
die reeds jaren vyandig tegenover elkaar staan.
De Weyert_kent geen wijkraad. Vroeger was deze er wel; en wel
onder leiding van:
en
In de wijk bestaat een soort stichting die echter geen naam heefl
en tot doel heeft de jongeren te interesseren voor sport, cultuur, e.d. De leiding heeft
, bijgestaan door
een vijftal jongeren.
Onder de jongeren komt nogal wat criminaliteit voor; hoofdzakelijk diefstal, kraken van automaten en dergelijke.
Een vrij groot aantal is druggebruiker. Zij betrekken deze
drugs in Groningen, van Surinaamse dealers.
Genoemd moet nog worden een kleine groep GOHEBA-sympathisanten;
Gesteld kan wordefirdat, Tsehoud'ens de hierboven genoemden, de
jongeren uit De Weyert geen contacten hebben met jongeren uit
andere plaatsen en derhalve als groep, zichzelf isoleerden.
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: Viering 25 april in de Weyert
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Van
navolgende vernomen:

werd op 23A'80 het

Op initiatief- en onder leiding van
wordt
25 april herdacht met een korte bijeenkomst in het
jeugdhuis in de Weyert*

29-^-1980
8-5-1980
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: Moluks culturele dagen Groningen.
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Op initiatief van
,«it Groningen,
uit Oosterwolde,
uit de W*»yert en"
uit
Utrecht - redactielid TJENGHH, werd van }5 t/m 1?.5.80 in gebouw
Oostèrpoort te Groningen, (speciaal op de; jongeren gericht) een
Moluks culturele manifestatie gehouden onder de naam BUMAL (afk.
Budaja Maluku).
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:Culturele dagen te Groningen
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14-3-1980
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vernomen, dat op 15 t/m 1? mei a.s. in Groningen in
"de Poort" enkele Molukse culturele dagen worden gehouden.
Noot rapporteur:
bedoelt w.s. "de Oosterpoort".
Het geheel wordt georganiseerd door de wijk "De Veiert".
Tijdens deze drie dagen wordt een tentoonstelling ingericht van
Molukse kleding en kunst, er worden films vertoond etc.
Daarnaast zullen enkele zang- en dansgroepen een optreden verzorgen en kan men genieten van de Molukse keuken.
heeft de organisatie op zich genomen van de komst
van enkele zang/dansgroepen en ook zal MASSADA op de laatste
avond een optreden verzorgen.
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Jongeren in De Weyert
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het volgende vernomen:

Sinds korte tijd worden in De Veyert weer wekelijks bijeenkomsten
gehouden. Ouderen worden op deze bijeenkomsten niet toegelaten*
Ook enkele jongeren uit Assen zijn hierbij aanwezig.
Een leidende rol in deze vervullen:
en
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Molukse manifestatie op 18-9-1982.
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het volgende vernomen:

In de Oosterpoort in Groningen heeft een Molukse culturele
manifestatie plaatsgevonden t.g.v. de afsluiting van een
tentoonstelling over de Molukse cultuur h.t.l.
De manifestatie werd door _+ 1100 man bezocht*
Er werden diverse Molukse dansen opgevoerd.

Daarnaast speelden er diverse Molukse baads.
Het geheel duurde tot _+ 01.00 uur.
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Molukken-tentoonst elling
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het volgende vernomen:
In Groningen zal op 28 september 1982 een tentoonstelling worden
geopend die een beeld geeft van de Molukse cultuur in het algemeen en die van de diverse eilandengroepjes daarvan in het bijzonder.
Aan de Molukse inwoners van Groningen en omliggende plaatsen is
medewerking gevraagd voor de samenstelling, iets wat doorgaans
wel is gegeven.
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