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Betr.: Molukkers te Hoogeveen

Op 15-8-1972 werd
het volgende vernomen.
De Molukse gemeenschap te Hoogeveen bestaat hoofdzakelijk
uit TAMAELA-aanhangers» Slechts k a 5 gezinnen behoren tot
de aanhangers van MANUSAMA. Tussen hen en de TAKAELAaanhangers bestaat een koele houding t.o.v. elkaar.
De TAMAELA groep kent als hoogste Cmdt. (te Hoogeveen) de
Molukker
die ook Hoofd van de commando's is in de
rang van "kapitein.
Hij wordt bijgestaan door de leiders
en
Alle drie
wonen in de Molukse wijk.
In een
gesprek
heeft
de mededeling gedaan dat de hoogste leiding
-Van <ïe M.M. korte tijd geleden instructies heeft uitgevaardigd waarin uitdrukkelijk er op wordt gewezen, dat rust
en orde gehandhaafd moet worden en dat verboden wordt dat
M.M.-leden deelnemen aan demonstraties of andere activiteite
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Op 21-9-1977 werd het navolgende vernomen

Sinds omstreeks een week wordt door Molukse jongeren
uit de wijk die aan de van der Wyckstraat grenst; in
de nachtelijke uren, geschoten op auto's, die rijden
op de hoofdweg tussen Zuidwolde en Pesse.
Zij maken hierbij gebruik van lichte vuurbuksen en
hogedruk luchtbuksen.
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Op 6-6-1978 werd
het volgende vernomen:
De gemeenschap onder de Molukkers in Hoogeveen bestaat voor
het overgrote deel uit CRAMS-aanhangers.
Deze groep is nimmer gemotiveerd geweest bij het streven naai
een RMS en legt het accent van haar activiteiten in hoofdzaak op de sociaal/maatschappelijke problemen.
De TAMAELA-aanhang bestaat uit ca. 8 gezinnen. Dan zijn er
nog enige Molukse gezinnen, die afkomstig zijn uit NieuwGuinea, die weliswaar contacten hebben met de anderen, maar
in feite toch een apart groepje vormen. Zij maken zich helemaal niet druk om de RMS.
De MANUSAMA=aanhang in Hoogeveen is zo klein, dat deze is te
verwaarlozen.
Voorts is geconstateerd, dat het druggebruik onder de jongen
in Hoogeveen ernstige vormen heeft aangenomen.
Afgezien van de fysieke gevolgen hieraan verbonden, leidt
dit ook tot criminaliteit.
De plaatselijke Molukse Stichting, die goed werk zou kunnen
doen, functioneert echter niet omdat er van de leidende figu:
niets uitgaat.
Sporadisch wordt er met medewerking van de Stichting wel
iets georganiseerd, een muziekavond, een lezing o.i.d.,
maar de opkomst is dan minimaal, vooral als het om een lezin
gaat.
heeft een enkele maal een lezing gehouden
met het doel de jongeren politieke bewustheid bij te brengen
De belangstelling was echter te verwaarlozen.
Gesteld kan worden dat - met uitzondering van een klein
aantal ouderen- het RMS-streven in de plaatselijke Molukse
gemeenschap, niet wordt beleefcL.
Gezien dit alles en de minimale politieke betrokkenheid, is
vanuit de Hoogeveense_g_emeenschap geen RHS-activiteiten. te
verwachten en zeker geen die tot terreuracties zullen
escaleren.
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Op 25-1-78 werd het navolgende vernomen
De Molukse gemeenschap te Hoogeveen houdt zich rustig en
gesteld kan worden dat men weinig interesse heeft voor
het RMS-gebeuren.
Terloops wordt wel eens gesproken over de komst van
(als gevolg van de perspublicaties) maar dit
heeft de gemeenschap niet in het minst beroerd.
Van de z.g.n. groep
gaat ook geen activiteit uit.
Deze groep die nog steeds te zien is als aanhang van
houdt zich voornamelijk bezig met eindeloos
getheoretiseer waarbij er vanuit wordt gegaan, dat m.b.t.
het RMS-streven, het nutteloos is om in Nederland activiteiten te ontplooien c.q. actie te voeren.
Alleen activiteiten in de Holukken zelf bieden een kleine
kans dat deze vruchten zullen afwerpen»
Het ligt dan ook niet in de verwachting dat deze groep
enige actie naar buiten uit zal uitvoeren. Zeker zal zij
zich niet bezighouden met gewelddadige activiteiten.
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Op 12.7.78 werd
het volgende vernomen:
De Molukse gemeenschap te Hoogeveen is vrijwel niet
geïnteresseerd in - en voor zover er over gesproken werd,
was dit slechts terloops- het ontbinden van de commissie
KoBBEN en in de door Min.WIEGEL gedane uitlatingen voor
de TV, o.m. in de uitzending van Brandpunt.
Noot rapp.: deze gemeenschap bestaat overwegend uit
TAMAELA- en CRAMS-aanhangers. Slechts enkelen
behoren tot de MANUSAMA/BP-aanhang.
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De Mol. gemeenschap te Hoogeveen bestaat uit twee groepen die
feitelijk geheel gescheiden van elkaar leven. Eén groep, de
kleinste, woont in een kleine, enigszins apart staande Nederlandse woonwijk waar de Molukkers enigszins tussen de Ned. in
wonen.
Het zijn Molukkers die afkomstig zijn uit Nw Guinea. Op een
enkele uitzondering na hebben allen de Ned. nationaliteit.
Zij vormen geen aaneengesloten groep en hebben ook geen gezamenlijke politieke aspiraties.
Wel spelen in de groep verwachtingen op financieel/maatschappelijk gebied z.a. niet uitgekeerd KNIL-salaris, personen
e.d. Hierbij wordt echter geen gebundelde activiteit gevoerd.
Ook kerkelijk zijn de families bij verschillende kerken aangesloten. Deze groep telt circa 30 gezinnen.
Zowel ouderen als jongeren laten zich niet in met die groeperingen die een RMS voorstaan. Van de jongeren kan gesteld worden dat zij nog steeds (afgemeten naar de tijdsomstandigheden)
het gezag van de ouders erkennen.
Opmerkelijk is (en waarschijnlijk een uitvloeisel hiervan) dat
criminaliteit onder hen vrijwel niet voorkomt. Ook het aantal
druggebruikers onder deze jongeren is niet groot; niet meer
dan een vijftal, die in tegenstelling tot de anderen, contact
onderhouden met de jeugd uit de andere Mol.groep.
De jongeren hebben een goed georganiseerde voetbalclub, genaamd
"FC-Boeroeng".
De tweede groep Molukkers te Hoogeveen bestaat uit circa 50 gezinnen die in een Mol. woonwijk verblijven.
Deze groep is onder te verdelen in:
- een aantal die de Ned. nationaliteit hebben;
- een aantal die pro-Indonesisch is;
- een klein aantal SMM-sympathisanten;
- een aantal Siwa Lima-aanhangers;
- een aantal BP-aanhangers;
- een groep behorend tot de CRAMS.
-2301A10-81917»
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In naam bestaat er ^n wi jkraadj deze functioneert
echter niet.
De leden zijn:

Plaatselijk geniet

enig aanzien omdat hij

lid is v.h. Inspraakorgaan. Hij is plaatselijk leider
v.d. CRAMS.
jSoogeveen kent een stichting genaamd Salawaku, o.l.v.
. Andere bestuursleden zijn:

Te Hoogeveen fungeren 3 kerken; t.w.s de GIM; GPM en
Geredja Nasional.
De GIM kerkeraad staat o.l.v. ds.
Er is een afd. v.d. PPKM o.l.v.
en een afd.

v.d. vrouwenbeweging Fikim.
Er zijn 2 Mol. voetbal verg.; FC Tunas
en FC Puma
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De Molukse gemeenschap te Hoogeveen bestaat uit aanhangers van
verschillende groeperingen, t.w.:
CRAMS, 4^ 60 leden en enige sympathisanten. Plaatselijke leider
is
(ex-) Siwa\Lima-aanhang, + 15 gezinnen.
Leider:
Aanhang MANÜSAMA, circa 15 gezinnen. Geen leidende figuur.
Pro-R.I.; 5 gezinnen.

r*--

Niet behorend tot enige groepering +_ 20 gezinnen.
De Hoogeveense Mol. gemeenschap heeft geen wijkraad.
Ondanks de verscheidenheid van politieke opvattingen bestaan er
geen spanningen tussen de verschillende groepen.
Waarschijnlijk is dit vooral te wijten aan het feit, dat geen
enkele groep politiek actief is.
Van alle gezinnen kan gesteld worden dat zij kerkelijk zijn,
maar ook hierbij verdeeld,en wel behoren tot de GIM, de GPM of
de NOPMB.
Te Hoogeveen bestaat de stichting Salawaku waarvan de bestuursleden zijn:-

*f.1.1980
17.1.1980
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Opvallend is dat sinds geruim»' tijd bij de Molukse
gemeenschap Hoogeveen niets neer wordt vernomen over
de HMS of activiteiten die daarmee samenhangen.
Voor alle groepen geldt, dat geen politieke activiteit
valt waar te nemen. Ge -éonstateerd kon worden dat de
grootste groep ( de CtfAMS) nog slechts 65 leden telt,
die ovèrigensbok in geen enkel opzicht politiek
actief^afc^. Het heeft er de schijn van dat het
proces van integratie aan gang is.
Dit valt af te leiden uit het feit dat zowel ouderen als
jongeren a*h.w. ,meer contact zoeken met Nederlanders
uit hun omgeving. Ook met de plaatselijke overheid
( politie en gemeente) wordt door de min of meer
vooraanstaande figuren in de wijk contact gezocht ( individueeel of via de Stichting), ter bespreking enoplossing
van diverse zaken ; z.a. onderlinge ruzies; drug gebruik,
criminaliteit, etc. In dit verband valt te vermelden dat
in de afgelopen periode van één jaar *tO naturalisatieverzoeken zijn ingediend. Het totaal aantal genaturaliseerden beloopt dus een veel hoger aantal omdat de
minderjarige kinderen van deze aanvragers automatisch
mede worden genaturaliseerd.
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het volgende vernomen:
De wijk te Hoogeveen bestaat voor ca. 75$ uit aanhangers van
de z.g.n. CRAMS. Be overige bewoners zouden meer de gedachten
van de Siwa Lima-groepering aanhangen. Drie gezinnen te Hoogeveen staan achter de activiteiten van MANUSAMA
Binnen de wijk is geen wijkraad werkzaam, wel kunnen de mensen
met hun problemen ttrecht bij de verschillende kerkraden.
Onderling bestaat veel wantrouwen, wat voor een groot deel
wordt gevoed door de angst, dat Siwa Lima-aanhangers trachten
informatie over CRAMS-mensen te verzamelen.
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Vat de Molukse gemeenschap te Hoogeveen betreft, kan gesteld worden
dat men niet meer meelevend is met het RMS-gebeuren, hetgeen inhoudt

dat van politieke activiteiten ook geen sprake is.
Duidelijk is dat dit ook wordt begrepen door de Molukse organisaties
(als bv. de Siwa Lima, BP, etc.) waarvan dan ook niets meer uitgaat
om deze gemeenschap te activeren.
Kennelijk hebben zij deze gemeenschap al opgegeven als aanhang, die
in het Moluks politiek beleven te betrekken is.

Het is dan ook daarom dat hun activiteiten zich (noodzakelijkerwijs)
richten en afhankelijk zijn van de Siwa Lima activiteiten in het
Noorden van Nederland, hoofdzakelijk Oosterwolde,
Teleurstelling en het langzamerhand besef misleid te zijn door de
Molukse leiders, heeft gemaakt dat de gemeenschap Hoogeveen zich afzijdig ging opstellen t.a.v. het RMS-gebeuren.
Natuurlijk hebben ook andere factoren hiertoe bijgedragen, bv. eigen
belang.
- Men vond dat de steeds weerkerende verzoeken om financiële offers
(aan de organisaties) in een bodemloze put verdwenen en dat men
dit geld beter tot zijn recht kan doen komen door het ten eigen
bate te besteden.
- Begrepen werd dat het RMS idee geen haalbare kaart is en dat, moch
dit toch wél het geval zijn, zij zelf zich nimmer in deze nieuwe
staat zouden vestigen omdat zij dan alle "rijkdom", die ze in
Nederland bezitten in één slag kwijt zouden zijn.
Noot; Opgemerkt moet worden dat deze Molukse gemeenschap zich deze
- rijkdom ook werkelijk als zodanig realiseert. Immers een Moluk
gezin heeft een hoog inkomen omdat veelal man en vrouw werken

- 2301 A10-919260F
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en verdienende kinderen een deel van hun inkomsten
afdragen, waardoor het gezin zich veel luxe kan permitteren.
Opmerkelijk is, dat men zich steeds meer interesseerd voor
de levensomstandigheden van familie en dorpsgemeenschappen
in de Molukken en daadwerkelijk steun verlenen in de vorm
van kledingzendingen, medicijnen, geld, etc.
Dit vaak individueel maar sinds geruiemetijd ook in groepsverband.
Zo is bv. een aktie aan de gang waaraan vrijwel allen uit
de Hoogeveens§emeenschap deelnemen en waarvan het doel is,
geld te verzamelen ter financiering van studie/verblijfkosten, etc. voor jonge Nolukkers die te DJakarta een hogere opleiding willen volgen.
Deze aktie (met medewerking van het Gemeentebestuur) bestaat uit de verkoop van zelf klaargemaakte etenswaren, die
te koop worden aangeboden gedurende 13 weekends in kraampjes, die zijn opgesteld in het winkelcentrum.
Te constateren valt ook, dat men familie en/of vakantiebezoek in Indonesië vrijelijk onder elkaar bespreekt en zulke
reizen is gaan beschouwen als normaal.
Maandelijks gaan dan ook een aantal personen naar Indonesië.
Een probleem in de Molukse gemeenschap te Hoogeveen vormt
het druggebruik onder de opgeschoten jongeren. De PPKM is
zeer actief in haar pogingen dit probleem op te lossen door
vooral gesprekken te voeren met deze jongeren maar ook met
de ouders, hetgeen helaas nog niet tot gewenste resultaten
heeft geleid.
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DÉS FIKIM heeft haar naam gewijzigd inRPIKIM
Kristen Maluku).

;\Perkumpulan

Ibu

De afdeling Hoogeveen van de PIKIM houdt, vanaf vorig jaar,'
jaarlijks een inzamelingsactie ten behoeve van studenten in
de Molukken. Vorig jaar werd voor dat doel bijna ƒ 10.000,opgehaald, een bedrag waarvoor deze maand bij B&W van Hoogeveen een kwijting binnenkwam van. de rector van de Universiteit
in Ambon. Deze maand is ook de nieuwe actie van start gegaan,
nu in samenwerking met de gereformeerde vrouwenbond, een en
ander in overleg en met goedvinden van de Gemeente en B&W.
De Tamaela-groepering in Hoogeveen is bijna ter ziele. De leden
van deze groqp, behorende tot de Gereja Nasional, gaan al niet
meer naar Oosterwolde ter kerke waar hun kerkgebouw staat. Ze
gaan nu gewoon naar de GIM in Hoogeveen.
Onder de groep, die tot de MANUSAMA-aanhang gerekend mag worden
is weinig politieke belangstelling. Dit bleek vooral uit de
uitermate geringe belangstelling bij het overlijden van mevr.
MANUSAMA. Ondanks allerhande activiteiten van de wijkraad
daartoe bezochten slechts 6 gezinnen de crematie en of de
activiteiten daaromheen.
Steeds meer komt tot uiting dat de (gehele) Molukse gemeenschap
meewerkt aan verdere integratie. Dit blijkt o.m. uit politieke
voorlichtingsavonden (PIKIM) georganiseerd door de gereformeerde
vrouwenbond, deelname aan het vrouwencafé en samenwerking op
kerkelijk gebied. Zo vond op 26-12-80 een gezamenlijke dienst
plaats tussen N-H-kerk en GIM.
De situatie rond het druggebruik onder de jongeren is nog steeds
zorgelijk, hoewel het gebruik nu enigszins is verminderd door
de arrestatie enkele maanden geleden van de Mol. drugshandelaar
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De herdenking 25 april zal door de Molukse gemeenschap
Hoogeveen niet intens worden meebeleefd. Hiervoor staat de
gemeenschap al te veraf van het streven naar een RMS.
Desondanks zullen toch een aantal gezinnen een bezoek"brengen aan de Houtrusthallen omdat zij het Molukse gebeuren
aldaar aangrijpen als motief voor een uitje, een gezellig
samenzijn, ontmoeten van vrienden, kennissen en familie en
het zoeken van vertier in de stad Den Haag.
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Nog steeds bestaat er geen belangstelling voor het RMS-gebeuren
bij de Mol. gemeenschap te Hoog*veen.
Over het Patima-Alliantie gebeuren wordt in het geheel niet
gesproken*
Het enige waar belangstelling voor bestaat is het totale gebeuren/
de behoeften op economisch/sociaal gebied*
Ook personen die destijds actief waren in de RMS-beweging houden
zich er niet meer mee bezig*
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Onder de Hoogeveense Molukkers wordt veel gesproken over de
renovatie van woningen. De bevolking is verdeeld in twee
groepen, die beide weliswaar de renovatie willen zien verwezenlijkt doch die van mening verschillen over de financiering.
Het animo om op 2k aprils naar 's-Gravenhage te gaan voor de
25 april-viering is erg gering. Er is weinig belangstelling
meer voor de politiek en de bevolking is verdeeld in W
groepen, te weten: aanhangers van MANUSAMA '•
"
" SIWA LIMA L l
"
" Mw.
3- . .
"
" CHAMS.
«—
Het is welhaast zeker, dat er drie herdenkingen gehouden zul
len worden, één door de BP in 's-Qravenhage, één door de
SIWA LIMA en één door de groep
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Bond de renovatie van de woningen in de Molukse wijk zijn enige
problemen gerezen. De groep CRAHSbleek een feil*
tegenstander, die zich onder de naam De Kern fel verzette tegen
alle mogelijke compromissen. Tenslotte kwam er eeiyvoorstel volgens
welke alle anti-s in één of twee huizenrijtjes bij elkaar moesten
gaan wonen, welke niet gerenoveerd zouden worden. Op het laatste
ogenblik haalde De Kern toch mokkend bakzeil, zodat de renovatie
eindelijk in gang kon worden gezet.
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In Hoogeveen zijn na de problemen rond de verduistering van de
stichtingskas nieuwe problemen gerezen.
Deze zijn een gevolg van het feit, dat er in Hoogeveen feitelijk
2 groten Molukkers wonen, te weten zij die in 1951 naar fruiaKLo-.
kwamen en een groep Molukkers die na de souvereiniteitsoverdracht op Nieuw Guinea hier kwamen. De Nieuw Guinea-Molukkers
traden in de stichting zelden op de voorgrond. Nu echter de
verduisteringsaffaire aan het licht is gekomen zijn ze van
mening, dat ze beter zelf een stichting kunnen oprichten.
In verband hiermee hebben ze een verzoek aan de gemeente gericht i
toekenning van subsidie. De gemeente is nu van plan de subsidie
welke eerst aan de ene stichting werd verleend over 2 stichtingen
zal worden verdeeld.
De groep CBAMS(o.a. groep van 1951) tracht nu de
N.G.-Molukkers te "indoctrineren" om van de door hen ingeslagen
weg terug te keren.
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Over een mogelijke scheuring inde Stichting Salawaku is niets
bekend
Er hebben zich wel enkele problemen voorgedaan rond de renovatie
van de Molukken-woonwijk waardoor het scheurings-gerucht mogelijk
is ontstaan*
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De renovatie van de Molukse woonwijk vordert goed. Slechts de renovatieweigeraars doen nog van zich spreken. Doen zij dit niet door
woorden, waarbij vooral hun voorman
uit
,
dus buiten de wijk, op de voorgrond treedt, dan komt huijfweigering
tot uiting in de reeds gerenoveerde blokjes, waarbij hun in oude
staat verkeerde woningen opvallen als de vlag op de welbekende
schuit.
De bouw van het nieuwe stichtingsgebouw vordert snel.
Een probleem is echter, dat de gemeente Hoogeveen het failissement
van de Stichting Salawaku heeft aangevraagd. Nu kan binnenkort de
situatie ontstaan dat de stichting wel een gebouw heeft, doch
failliet is zodat daarvan geen gebruik meer van kan worden gemaakt
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het volgende vernomen:

a. De Molukse wijk heeft de afgelopen weken een periode
van inkeer gehad, veroorzaakt door een zelfmoord van
een Molukse jongen. Het hoe en waarom zijn omtrent
deze zelfmoord niet bekend.
b. De renovatie vordert gestaag en schijnbaar nu zonder
problemen.
28 maart 1983
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Renovatie in Hoogeveen
De renovatie van de Molukse wijk in Hoogeveen vlot goed.
Slechts de QRAMS-aanhangers ron$
weigeren aan de renovatie mee te doen.
Opvallend is wel dat die aanhang langzameffiand' slinkt
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Hoogeveen diversen

a. In Hoogeveen is het in^de Molukse gemeenschap redelijk rustig.
Rond de zo goed als beëindigde renovatie doen zich geen problemen voor.
b.

I.v.m. de Capelse huuractie zijn enkele oudere Molukkers op
2? augustus 1903 naar Capelle gegaan voor het bijwonen van een
landelijke vergadering over dit onderwerp. Hun reis derwaarts
heeft echter niet, zoals in andere Molukse woonwijken het geval
isageleid tot de oprichting van een actie-comité.

c.

De Molukse stichting Salawaku ie geopend. Tegelijkertijd is
een nieuw bestuur in functie getreden. Dit bestaat voor 90$
uit zgn. Nieuw-Guinea-Mulukkers uit de Nachtegaal, een straat
buiten de Molukse wijk. Deze mensen hebben allen de Nederlandse
nationaliteit. Van enige RMS-aanhang in dit bestuur is geen
sprake. Dit kan op langere duur problemen gaan geven, vooral
bij de herdenking van de 25e april. Hoe dit zich verder gaat
ontwikkelen kan nog niet gezegd worden.
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