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Betr.: Molukse gemeenschap Oosterwolde (zie ook CO 108103Q)

Op 20-3-1972 werd van
S.P.-Oosterwolde het navolgende vernomen.
Belangrijke c.q. invloedrijke figuren te Oosterv/olde zijn:
a3 .van de B.P.:
en
b' van de M.M.: .

Een ziekere binding tussen B.P./M.M. valt te constateren bij
de jeugd. Dit manifesteert zich naar buiten uit in de sport
waarbij uit wedstrijden bv. een voetbal-elftal wordt geforuiee
uit zowel B.P. als H.M.-jongeren. Ook gebeurt dit bij korfbal
en volleybal.
Bij plaatselijke (onderlinge) competities worden wel M.M. en
B.P, teams gevormd die tegen elkaar uitkomen. Wordt er echter
gespeeld tegen buitenstaanders (niet i-iolukkers) dan v;orden
weer teams gevormd uit B.P./M.M. samen.
Overigens dient vermeld, dat zowel B.P. als M'.M.-jongeren
individueel ook lid zijn van plaatselijke (Ned.) sportverenigingen en daarin actief deelnemen.
Bij interne Molukse comptetities en hun training maken do
Molukkers gebruik van de sporthal. Opmerkelijk is dat zij
zich hierbij uiterst correct gedragen en zelfs een opruimploet
inzetten om na het gebruik het sportveld weer in nette staat
achter te laten.
De laatste tijd geeft de Molukse gemeenschap geen last meer.
Destijds heeft men ervaren dat B.P./M.H.-jongeren gezamenlij!
optraden bij het provoceren van politie en burgers.
De ouderen vormen een groep die geen moeilijkheden geeft. Des
menseu (merendeels ex-KNIL) zijn gedisciplineerd en gedragen
zich nimmer provocerend.
Hun eisen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het effectueren do<
de Ned. Regering van de oude KNIL-rechten.
Hoewel zich de laatste tijd geen excessen voordeden bestaat <
toch een duidelijk waarneembare onrust onder de jeugd. Waarschijnlijk komt dit doordat zij zich niet voldoende kunnen u:
reageren omdat te Oosterwolde hiertoe de gelegenheid niet bestaat. Een uitgaansleven (bars/dancings) is er niet. Hiervcoj
moet de jeugd naar Groningen, lieerenveen of Assen..
Vroeger begaf de Molukse jeugd zich voor deze vorm' van verti(
naar Drachten maar dit gebeurt niet meer o-a da t de Molukse
jeugd aldaar hen afwijst op grond van hun onbehoorlijk gedra;
Een aantal jongeren schermen met Black Panther-toestanden5
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z.a. badges op de kleding bevestigd, ophangen van affiches
thuis, groeten met gebalde vuist, etc."
Personen die hierbij duidelijk de leiding hebben zijn niet
aan te wijzen.
Het is niet bekend of en in welk aantal de K.P.K. of de
commando's te Oosterwolde zijn vertegenwoordigd.
Oefeningen op militaire leest werden nimmer waargenomen.

Los van de politieke organisaties is een organisatie/comité
opgericht die zich tot doel stelt de jongeren in het gareel
te houden. £ij tracht dit te bereiken door de jongeren te
interesseren voor sport, culturele uitingen, etc.
Leidende figuren hierin zijn:

De dominee die nogal gezag' heeft bij de jongeren te Oosterv/oü.
is genaamd
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Van

het volgende vernomen*

werd op 21-9-1973

Tussen de MM- en BP-aanhangers te Oosterwolde is enige
wrijving ontstaan als gevolg van het feit, dat de
plaatselijke Stichting "Qundng Nona" geleid wordt
door leden van de BP en de MM hierin geen zeggenschap
heeft.

Om hierin verandering te brengen heeft"
een gesprek met de burgemeester gehad en getracht
hem er van te overtuigen dat het Stichtingsbestuur in
handen van de MM moet komen.
I)e voorzitte_r van de Stichting is thans:
; secretaresse is
Hdö zich è.ê.a. zal ontwikkelen is vooralsnog^nlet te
overzien*
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Molukse gemeenschap Oosterwolde
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—

Van
werd op 16-1-79 het navolgende vernomen:
De Molukse gemeenschap te Oosterwolde bestaat uit circa
50 gezinnen; waarvan ongeveer 65% geacht moet worden
te behoren tot de Manusama-aanhang. Een groot aantal Molukkers (vooral onder de jongeren) is echter niet actief
en feitelijk weinig of geheel niet geïnteresseerd in het
RMS-gebeuren.
Zij die te rekenen zijn tot de Missie Militer-aanhang
zijn ook lang niet alleen actief; maar er is toch wel
sprake van een grotere geïnteresseerdheid/medeleven met
het RMS- (feitelijk) organisatie-gebenren.
Te Oosterwolde heerst onder de Molukkers absoluut geen
onrust. De onderlinge verhoudingen MM/Manusama-aanhangers
is ook goed te noemen.
Voorzover valt te constateren bestaat er (nog?) geen belangstelling voor de GOHEBA.
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: Kolukse gemeenschap Oosterwolde

Bjjl. :

Van

werd op *t/12'79 het navolgende vernomen.

De Molukse gemeenschap te Oosterwolde bestaat in hoofdzaak uit
RMS-aanhangers. Vooral in het afgelopen jaar echter viel op te
merken dat er een zekere passiviteit heerst voor wat betreft het
beleven v.d. RMS-gedachte.
Er valt een zekere twijfel te onderkennen omdat men zich afvraagt
of een RM3 nog wel haalbaar is.
woonwijk.ondergebracht,
De Mol. gemeenschap is hoofdzakelijk in een
Gezinnen:

k& gezinnen in de wijk en 8 buiten.

Pol.groepen:

't gezinnen Nederl^ J> gezinnen Indon.De overigen
zgn.R.M.S<;rverdeelt in 2 groepen: 1e groep
MANUSAMA-en 2e groep TAMAELA-aanhang.

Kerk:

Aanhangers van B.P.jbezoeken de nooci^kerk buiten d<
woonwijk terwijl aanhangers van TAMAELA
de oude kerk in de woonwijk bezoeken.
De kerk van B. P .-aanhangers is G.I.M. en van
TAMAELA is Geredja Nasional.
Geredja Nasional heeft "5 kerkraadleden
G.I.M. heeft k kerkraad leden:

Wijkraad;

Stichting:

Deze stichting heet "GUNUNG NONA",
Begeleidt door:

Beheerder was
301A10-819172F
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Vervolgblad nr. -* 2 — bij C-rapport nr.

De jongeren;

V1 ' 80
21/1'80

301A11 -830363*- 128

De jongeren van deze woonwijk trekken, veel met de
Ned. jongeren op. Zij komen vaak in hun Stichtinga
gebouw maar bezoeken ook het Jongeren Centrum
"Openhuis" in Oosterwolde of het jongeren centrum
in Appelscha.
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werd

na

het volgende vernomen:

Op 21.2.81 zullen de jongeren te Oosterwolde vergaderen over de oprichting van een plaatselijke volksvertegenwoordiging, di* in de
plaats moet komen van de wijkraad.
,
Initiatiefnemers zijn:
Het ffkA heeft, buiten de wijkraad om, de gemeente Oosterwolde om
subsidie gevraagd ter financiering van culturele activiteiten.
Het druggebruik onder de Molukse jongeren te Oosterwolde is onrustbarend.
Twee Molukse drugstussenhandelaren
werden
gearresteerd.
Twaalf gezinnen te Oosterwolde hebben de Indonesische nationaliteit.
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Kerkproblemen in Oosterwolde

Bijl. :

np

18-8-1981

werd

het volgende vernomen:
Door het ministerie van CRM, worden de door dat ministerie t.b.v.
de Molukkers gebouwde kerkgebouwen voor symbolische bedragen overgedragen aan de kerkeraden. Voor de kerkeraden doet zich naast
de financiële problemen in Oosterwolde nog een probleem voor,
namelijk: 2 kerkgenootschappen (G.I.M. en G.N.) maken gebruik van
één gebouw .
Enkele jaren geleden heeft dat gezamenlijk gebruik al eens geleid
tot grote spanning en dreigende onlusten, die gelukkig konden wordi
afgewend door het vinden van een voor beide partijen acceptabele
oplossing.
Nu echter het kerkgebouw wordt overgedragen aan w.s. één van deze
twee kerkgenootschappen, kan een situatie van gespannenheid ontstaan ^«| zou kunnen escaleren tot een toestand, erger dan die van
enkele jaren geleden (brandstichting).
Van de zijde van de G.N.werd vernomen, dat men van die kant geen
gewelddadige acties hoeft te verwachten, behalve natuurlijk indien
de andere partij zich ten koste van de G.N. hieraan schuldig maakt
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werd

het volgende vernomen:
Op 20-2-1982 vond in Oosterwolde een bijeenkomst plaats waar de
B.P., de B.P.F, en het Inspraakorgaan aan de Molukse bevolking
van Oosterwolde uiteenzetten wat ze precies deden. Deze bijeenkomel
was de eerste in zijn soort in die plaats sinds 25 jaar, iets waarover men toch wel ontevreden was.
Aanwezig waren: van het kabinet:
van de B.P.
:
van de B.P.P. :
van het Inspr.O:
Uit Hoogeveen was een drietal personen aanwezig die belangstelling
hadden voor aspecten van de renovatie van woningen.
De B.P. zette uiteen, dat ze bezig was eenheid te scheppen onder
alle pro-RMS-Molukkers, zodat één vuist gemaakt kan worden, ook
tegen de Nederlandse overheden als die een zgn. verdeel- en heer
politiek wilden volgen.
'
De B.P.P. legde uit wat het doel en de reden van het front waren.
Daarnaast vroeg de B.P.P. of er in Oosterwolde mensen" Waren die
lid van de organisatie wilden worden.
Het inspraakorgaan hield een betoog over de aangelegenheden welke
komen kijken bij renovatie van woningen.
riep tenslotte andermaal de Molukkers op om niet
te veel naar Indonesië te gaan op vakantie, omdat op die wijze
de R.I. indirect financieel gesteund zou worden.
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PROGRAMMA

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST

DD. 20 FEBRUARI 1982 TE OOSTERWOLDE.
<

_

11.00

- 12.00

uur

12.00 - 13.00 uur
—•
13.00 - 13.15 uur

Ontvangst.

-Middageten voor B.P.Hoofdbestuur,
R.M.S.-vertegenwoordiging, Inspraakorgaan en Fonds Nationaal.
Opening + welkomswoord voorzitter

Wljkraad Oosterwolde.
Uiteenzetting situatie Oosterwolde
door sekretaHs.
13.15 - 14.45 uur

Voorlichting.

14.45 - 15.00

Koffie of thee.

uur

15.00 - 16.00 uur
16.15 uur

"~
/-

Vrije dlskussle.
Sluiting.

Namens de VHJkraad
B.P. te Oosterwolde,
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en 5-1-

werd

van

R.P.-Oosterwolde

het volgende vernomen:

l_ plaatseli;

In de nacht van 2h op 25 december 1982 vonde in het Molukse
stichtingsgebouw te Oosterwolde een schietpartij plaats.
Volgens geruchten zou dit feit twee oorzaken kunnen hebben.
Ten eerste zou de sluimerende vete tussen Siwa Lima en B.P.aanhangers (zie kerkstrijd in ?0-er jaren) de oorzaak van dit
alles geweest kunnen zijn.
(De vermoedelijke schutters kwamen uit beide kampen en zouden
het op elkaar gemunt hebben).
Ten tweede zou het hier kunnen gaan om een erg ver geescaleerde ordinaire ruzie tussen 2 groepen jongeren, die
ontstaan zou zijn tijdens en na een zaalvoetbalwedstrijd
tussen de 2 groepen
In de zaal werd al gevochten.
Later op de avond werd de ruzie voortgezet in een van de /_
proeflokalen, waarbij men na afloop van e.e.a. elkaar meedeelde de ruzie in de kerstnacht te zullen beslechten.
Aan de hand van diverse getuigenverklaringen zijn 9 jongelui
aangehouden.
Hoe e.e,a. opgelost gaat worden is nog onbekend.
Wel heerst er in de molukse wijk in Oosterwolde een gespanner

sfeer.
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Schietpartij Oosterwolde.
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Bijl. :

Op

5-1-1983

werd

het volgende vernomen:

In de kerstnacht van 1982 heeft in de Molukse wijk van
Oosterwolde bij het stichtingsgebouw een schietpartij
plaatsgevonden tussen B.P. - en Siwa Lima-aanhangers.
De oorzaak hiervan zou gelegen zijn in een ruzie tussen
jongens van de families
en
aan de ene en
die van
aan de andere kant*
Eerder zou er bij een café gevochten zijn, zodat er sprake
zou zijn van een smeulende vete*
In Oosterwolde zou ook nu nog een gespannen sfeer hangen,
waarbij mensen van de twee groepen als wachtposten optreden,
Het onderzoek naar de schietpartij is in handen van de
Rijkspolitie.
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Op-

werd

het volgende vernomen:
De schietpartij, welke tijdens de kerstnacht van 1982 in Oosterwolde plaatsvond zou als volgt zijn ontstaan:
In het najaar van 1902 vond een zaaTsroetbaltoernooi plaats tussen
ploegen uit de diverse straten van de Molukse wijk, georganiseerd
door de Stichting en de drugsopvangorganisatie aldaar. Een van de
teams bestond uit leden van de families
en
, beiden
B.P.-leden. Jongens van de families
en
, aanhangers
van de Siwa Lima stookten een van de andere voetbalteams op, zodat
de finalewedstrijd ontaardde in een partijtje schoppen en slaan.
Deze confrontatie werd later verlengd tijdens een ordinaire caflruzie waarbij de Siwa Lima aanhangers versterking hadden gekregen
van L
Na het sussen van de ruzie zei
dat
ze de families
en
wel zouden krijgen op 2k december
Op de feestavond op de Kerstavond zouden de Siwa Lima mensen die
de ruzierekening wilden vereffenen, hun vrouwen en meisjes hebben
thuisgelaten, waaruit zou blijken, dat de aanzet tot de schietpartij van die kant is gekomen.
De jongens van de familie
zijn pas na 2^.00 uur in de stiel1
ting verschenen.

zou in de vroege morgen als eerste met een revolvei
hebben lopen zwaaien,aldus het hele zaakje aan het rollen hebben
gebracht.
Opvallend is echter dat
en
als hoofdverdachten worden beschouwd. Zij hebben allen enkele dagen in voorarrest gezeten en zijnru op vrije voeten in afwachting van een
proces.
Volgens de ouders
bezaten hun zoons geen vuurwapens. De
gezinsband zou zo goed zijn, dat de jonges wel tegen hun ouders
hadden gezegd, dat ze wapens hadden, als dat zo was geweest.
oooOOOooo
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11-5-83

werd

het volgende vernomen:

Na de schietpartij in Oosterwolde van 25 december 1982 zijn
er problemen gerezen rond het stichtingsbestuur.
Men is nu van mening, dat er een nieuw bestuur moet komen oi
in de toekomst onenigheid tussen Siwa-Lima- en B.P.-aanhangers te voorkomen. Dit bestuur zou dan ook uit leden van de
twee partijen moeten worden samengesteld.
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Afschr..

BQ:

Betreft:

Oosterwolde diversen
In Oosterwolde zijn op de muren van de Molukse Stichting
Gunung Nona leuzen gekalkt.
De tekst hiervan luidt:1'De B.M.S. heeft geen sociaal maar
een politiek probleem J'
De kalkers doelen waarschijnlijk op de huidige onderhandelingen tussen de B.P.-vijkraad en de gemeente over het
aanbrengen van verkeersdrempels in de Molukse wijk.
In Oosterwolde zijn twee Molukse groeperingen, aanhangers
van de BP en die van de Siwa Lima.
De leuzen zijn mogelijk aangebracht door leden van de laatste
groep.
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1) Zo nodig andera rubricering aangeven.
Distr.:
Afschr.:

Betraft:

Oosterwolde
In Oosterwolde is men bezig, naar voorbeeld van Capelle
a.d. IJssel, een huuractie op touw te zetten.
Opvallend hierbij is het feit dat in dit kader samengewerkt wordt door de B.P.-wijkraad en die van de Siwa-Lima.

van de B.P.-wijkraad wordt hier geheel buiten
gehouden
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