07Ambonese woonoorden Middelburg

datum

23JU8I1978

CO
d.

C ( CFO ) nr:
Aan

: 'CPB

Betreft

: Themadag ia Middelburg

Bijl.:

Op 11-5-78 werd via ID-

het volgende vernomen:

Op 6-5-1978 werd in de Mr. Dr. Soumokil-stichting te
Middelburg een themadag georganiseerd net als thema's
Politieke Gevangenen en Oost-Timor.
Over deze beide onderwerpen werd gesproken door respectievelijk
en
Volgens bijgevoegde brochure* kan deze themadag beschouwd
worden als een "voorman!festatie" voor de Landelijke Solidariteit smanifestatie met Oost-Timor op 20 mei in Moordrecht .
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Onderdrukking en verzet . ,

au. 6 mei 1978

'stichting'

Vanaf november '77 hebben de Indonesie^o generaals een £root offensief ingezet tegen h<?t FRETILIW in Oo^t-Timcr. Grootscheeps? materieel
en manschappen worden aangevoerd. Dagelijks vallen bij bombardementen
van de Indonesiese luchtmacht honderden slachtoffers onder de OostTimoreee bevolking. Documenten uit Oost-Timor spreken van VOLKERENMOORD.
Door de recente gebeurtenissen in Indonesië rond het studenter.ver^et
in de grote steden, waar ze demonstreerden tegen het bankroete ekonomisch beleid, korruptie, sterke inflatie en de herkandidaatstelling
van Suharto ale enige kandidaat voor het presidentschap, heeft het
Suharto-regiem weer eens haar ware FASCIS7IESE karakter laten zien.
Tientallen studentenleiders werden gearresteerd. Leden van de oppositie werden in de gevangenis gezet. En eer. aantal kranten kregen een
verschijningsverbod opgelegd. Ket is duidelijk dat de studentenprotesten niet op zich zelf staan; het vormt een uitdrukking ver. de
steeds groeiende ontevredenheid cnder de bevolking.
De POLITIEKE GEVANGEK3X in Indonesië vornen een onderdeel van het
cr.derdrukkings- en uitfcuitingssysteem var. het Suharto-regiem. 3en
regiem dat de demokratiese rechten vertrapt, de bodemschatten aan
buitenlandse 'verkoopt'. Dit terwijl de volkeren in toenemende armoede en onderdrukking r.ceten leven.
De gevolgen van het beleid van het
regiem zijn dannock or de MOLUKKE1J
voelbaar. 10.000 tot '5-000 politieke gevangenen bevinden zich i n
concentratiekampen or het eiland
EURU. Onder het zogeheten transmigratiebeleid wordt docr Jakarta
EURU als transmigratie-eiland aangewezen, v/aar de "vrijgelaten" pclitieke gevangenen uit andere gevangenkampen naar toegestuurd werden <Mn in feite v/eer achter de tralies te ir.neten leven.
Le MOLUKKEK wordt ekcr.crr.isch verwaarloosd. De visrijke zeeèr. in de melukken woorden leeggeroofd door de
Japanners. Bessen cp Cerarr. worden
gekapt sonder herbepl&nting.
De plundering van de rijkdommen var.
de Molukken door het militaire regiem is in hun eigen belang en dat
van het buitenlandse kapitaal en
brengt uitbuiting, -j.rr.cede, ellende
er. onvrijheid met ;:ich .r. e e.
Het kar. dan ook nooit g-eroeg zijn
cm steeds weer aandacht te schenker.
aan de ontwikkelingen in indoesië.

hebben enkele molukse
jongeren besloten een dag
te organiseren over de situatie in indonesië met als
thema's : dé POLITIEKE GEVANGENEN en OOST-TIKCR.
Dit tevens als 'vocrmanifesTatie' van de Landelijke
Solidaritcitsmanifes-atie
r.et Oost-l-Timcr op 20 ^iei a. s.
in MOORDRECHT.
PROGRAMMA SA. 6 mei a. s.
's ir.i.ddags 1^4.00 -.'7.00 uur
- fototentoonstelling
- 'stands van pattimura,
indonesië' komité, verkoop
molukse bladen, w. c.. Soearc. Ha j & t
- dia's over onderdrukking
op de Molukkon (net geluid)
!s avond g v. i. "!9.00 uur
- b. ric^kott--". over politie-

- füpi 'r.c-er d-itr. c f- niiljoen
jw ' .
- t. t>i.hapary over Frctilin
- f i l n ever "JTr*. ti.lir.

ACD
daturn ObM.' s i.Tj78

CO

b.
C ( CFG ) nr:
Aan

:

CFB

Betreft

: Kalkaktie _Middelburg.

re APR.

Bijl.:

Op 6.2.1979 werd
vernomen.

het volgende

Hoewel er geen duidelijke bewijXen voorhanden zijn, is
van mening dat de daders van de kalkakties in Middelburg,
eind januari, gezocht noeten worden in het groepje Molukse
jongeren rond
,
en
k*

Dit mede gelet op de recente contacten tussen dit groepje en
jongeren van Goheba uit het Noorden des lands, waar ook kalkakties zijn uitgevoerd.
Noot: In de Molukse wijk in Oost-Souburg zijn geen leuzen op
muren van gebouwen gekalkt.

MP.
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GEMEENTEPOLITIE

Middelburg

INLICHTINGENDIENST

nummer:

ID 87

datum • 20 juni 1979

datum

2 6 JUN1 197 9

Co
b.
Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhage.
Evaluatie:

—

Datum bericht:

Bijlage(n): geen

—

Betreft:
In £e nacht van vrijdag 8- op zaterdag 9 juni 1979
is kennelijk gepoogd om door middel van een molotov-cocktail brand te
stichten in het gebouw van de Provinciale Griffie in Zeeland, Abdij 6
te Middelburg.
De molotov-cocktail was door één der ruiten van de
benedenhal van het gebouw naar binnen geworpen. Aangezien er zich geen
brandbare voorwerpen in de onmiddellijke nabijheid van de binnengeworpen
gebrand hebbende molotov-cocktail bevonden, is er geen brand ontstaan.
De molotov-cocktail is op de in de hal aanwezige plavuizen terecht gekonu
en opgebrand.
Op enkele ruiten van het gebouw waren de letters
"EMS" aangebracht, terwijl op de toegangsdeur de datum "11-6-77" was
aangebracht. Op een aanduidingsbord van het aan genoemd gebouw grenzend
restaurant was de volgende tekst aangebracht: " 11-6-77 Wraak voor de
6 Z-M". Met deze tekst wordt kennelijk bedoeld, de dag waarop de zes
Zuid Molukse jongens bij het beëindigen van de gijzelingaaktie in de
trein bij Wijster, om het leven kwamen.
Genoemde letters en de tekst waren vermoedelijk met
een spuitbus - witte verf - aangebracht.
In die nacht en wel omstreeks 01.25 uur is door
iemand gezien, dat twee personen, vermoedelijk een Zuid Molukker en een
blanke, door één der ruiten van eerder genoemd restaurant naar binnen
keken.
Elke indicatie omtrent het signalement en de identiteit van deze twee personen ontbreekt.
Tot op datum van sluiting van dit rapport zijn er
geen gegevens met betrekking tot de dader(s) bekend geworden.

De

1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A37M

GEMEENTEPOLITIE Middelburg
INLICHTINGENDIENST
ACD

x

nummer : ID 88

datum • 20 juni 1979

datum 2 6 J U N 1 1 9 7 9
Co
b.

Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhage.
Evaluatie:

Datum bericht:

—

Bijlage(n): geen

Betreft:
In de nacht van vrijdag 8-op zaterdag 9 juni 1979
werd door leden van de surveillancedienst van de gemeentepolitie te
Middelburg geconstateerd, dat in het gebouw van de Soumokilstichting aan
de Koudekerkseweg 141 te Middelburg, licht brandde en dat op het terrein
daarvan, de volgende auto's geparkeerd stonden:

Voorts werd door leden van de surveillancedienst vaj
de gemeentepolitie te Middelburg geconstateerd, dat in de nacht van woen
dag 13-op donderdag 14 juni 1979 zich een paar Zuid Molukse jongens,
waarvan de identiteit bij genoemde collega's niet bekend is geworden,
in voornoemde Soumokilstichting ophielden.
Deze jongens vertelden de collega's dat zij het gebouw 's-nachts bewaakten, omdat zij wilden voorkomen dat daar ingebroken
zou worden.
Op woensdag 20 juni 1979 had ik een gesprek met een
- informant -.
1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A57M

- 2-

Informant.
Deze deelde mij mede, dat reeds diverse nachten
het gebouw van de Soumokilstichting bewaakt wordt door:

De reden voor deze bewaking zou zijn, dat genoemd
Zuid Molukkers bang zijn, dat Zuid Molukkers uit Oost Souburg,
gemeente Vlissingen, het gebouw van genoemde stichting in
brand zullen steken, om reden dat men in Middelburg een geheel
nieuw gebouw dan wel een eigen stichtingsgebouw in Vlissingen
wil hebben. Namen van de betreffende in Oost Souburg wonende
Zuid Molukkers waren informant niet bekend.
Informant vermoedde, dat de eerder met name genoemde Zuid Molukkers uit Middelburg, mogelijk in aanmerking
zouden kunnen komen voor de vermoedelijke poging tot brandstichting in de nacht van 8-9 juni 1979 (zie rapport ID 87,
dd. 20-6-1979)» ^middels een molotov-cocktail in het gebouw van
de Provinciale ''riffie in Zeeland, Abdij 6 te Middelburg.
Hij baseerde dit vermoeden op het feit, dat het
hem bekend was dat deze personen, zich in het verleden ook
schuldig zouden hebben gemaakt aan het met verf aanbrengen van
letters "RMS" en leuzen op gebouwen, zoals ook gebeurd was op
enkele ramen van het gebouw van de Provinciale Griffie voornoemd .

Op vrijdag 22 juni 1979 te 04.45 uur werd wederom
door leden van de surveillancedienst geconstateerd, dat in het
gebouw van de Soumokilstichting licht brandde en dat op het
terrein daarvan de auto stond van
en verschillende fietsen.

De rAppoj^teur,

A C D ^.

datum

3 1 ÜKÏ.VJ79

CO

C( CFO)nr.:
Aan
Betreft

'ƒ

d.d .:

31 0!'T.t279

Info

:CFB
:Sou «66

Bjjl.:

np

8-10-79

werd

het volgende vernomen:

De Sou '66 zal op korte termijn geen vervanger kiezen voor de afgezette secretaris. Diens werkzaamheden worden nu door andere bestuursleden waargenomen.
Er is een commissie benoemd om de vereniging "door te lichten".
Daarna zullen verdere stappen ondernomen worden.
Op zaterdag 29 september j.l. heeft Sou '66 weer vergaderd in het
Stichtingsgebouw in Middelburg.
Tijdens deze vergadering is besloten om eind oktober voorlichting
aan de Molukse gemeenschap te geven over verdovende middelen.
In een later stadium zullen zeden en gewoonten het onderwerp
zijn.
Voorts werd er nog van gedachten gewisseld over het enige tijd
geleden gestarte project, waarbij enkele werkeloze Molukkers zijn
ingeschakeld bij de bewaking 's nachts van het stichtingsgebouw en
onderhoudswerkzaamheden overdags.
Tot dusverre is e.e.a. geheel volgens wens verlopen, en dat geldt
voor beide kanten.

301A10-819172F

ACD
datum

15 JAN. 198 O

CO
b.

C( CFO )nr. :

~ / Q i-/

d.d. :

Aan

: CFB

Betreft

: Z.M.-DIV. - Zeeland.

Info:

d»
2

Bijl. :

Op

3.12.79

werd

het volgende vernomen:

In de SOUMOKIJ^L-Stichting in Middelburg zullen op 7 en 14 december bijeenkomsten worden gehouden, waarop door de bekende
explicatie zal worden gegeven over de Molukse
cultuur en - geschiedenis.
zal daarbij o.m. het boek behandelen dat door de 13e
eeuwee prins "DJOJO BOJO" geschreven werd over de geschiedenis
en de toekomst van Indonesië.
Uit dit cultuurpatroon zou ondermeer blijken dat iedere
Maluku een geheime bijnaam heeft die slechts onder uitzonderlijke omstandigheden bekend gemaakt mag worden.
Idem zo, dat
,
en
namen zijn van de
échte leiders en dat er voor een Maluku toegerust met de
berang.2 (de ceremoniële rode doek om voorhoofd, wijsvinger
en middel) geen weg terug meer is.
Daarnaaat zullen uiteraard nog diverse andere onderwerpen
ter sprake komen.

17.12.79
27.12.79
EB u

301A10-819172F

ACD

V/&6SV.

datum

18 kb. m u

CO

C( CFO)nr.:

d.d. :s

C/

18 FB. 1980

Aan

: CFB

Betreft

: Stichting dr. SOÏÏMOKIL te Middelburg

Info:

II

Bjjl. :

np

29-11-1979

werd

het volgende vernomen:

Eind november 1979 waren rond de dr. SOUMOKIL-stichting te Middelburg moeilijkheden naar buiten toe bekend geworden*
De Molukse bevolking verweet het stichtingsbestuur, dat zij geld
zou achterhouden. Door al de verwijten aan haar adres, die ze
echter pertinent ontkent, heeft het bestuur besloten om af te
treden. Men had echter alle administratie meegenomen.
De onder de stichting ressorterende werkgroep, die in het verleden nogal actief was geweest, had laten weten voornemens te
zijn via een notaris het bestuur hoofdelijk aansprakelijk te
laten stellen voor eventuele financiële gevolgen. Met name denkt
men aan
en
De werkgroep wil haar activiteiten voortzetten en een begroting opstellen.
Het probleem doet zich daarbij voor, dat er door het stichtingsbestuur nooit een behoorlijke boekhouding is bijgehouden.

MJ

S01A10-81917ZF

ACD

datum 18APR1980
CO

d.d. 17 A.P11980

C( C F O ) n r . :
Aan

;CFB

Betreft

tSOUMOKIL-Stichting-Middelburg

Info: II

Bijl. :

nr

25-2-1980

het volgende vernomen:

Tussen de SOUMOKIL-Stichting en het Min. van CHM zijn -uiteraard op financieel gebied- enkele problemen gerezen, (eind jan,
Dit hield ondermeer verband met het verplaatsen van het stichtingsgebouw naar het scholencomplex aan de Rijnstraat.
E. e. a. was voor een groepje van 5 m&n uit Moordrecht (Hoa-Moa) ,
onder wie
en
, aanleiding om daarover op 1
f eb. j.l. een tamelijk opruiende bespreking in Middelburg te
houden. Daarbij werd gesproken over solidariteit met de stichting Hoa Moa (die ook problemen met CRM heeft), het oprichten
van stakingscomité* s en actie-comité' s enz.
Dat e. e. a. in rustiger vaarwater terecht is gekomen, was te
danken aan enkele gematigde figuren in Zeeland, die er van
uitgaan, dat eerst alle mogelijkheden die nog open staan benut moeten worden voordat er dergelijke stappen worden gedaan,
aangezien het geld uiteindelijk toch van CRM moet komen.

301 A10-919260F

ACD

datum

30JL11980

CO
b.

C(CFO)nr.:

ffV/t+VI

Aan

: CFB

Betreft

:

d.d.

—

d.

_

Info:

Z.M.-Diversen, Zeeland.

Bul. :

Op-

3.6.'80

werd

het volgende vernomen:

Er bestaat sinds kort een S.K.W. (Sociaal Kulturele Werkgroep)
in Souburg. Tot deze groep zouden behoren, de bekende
f !
e/r_
. Deze leden hebben zich aangesloten bij de. Femuda-20-Mai.4_ De S.K.W. heeft een subsidievraag
ingediend.
De problemen tussen de'Sourojkil-Stichting en CRM zijn opgelost.
CRM heeft een subsidie toegezegd van in totaal ƒ 128.000,—.
Eind deze maand zal een Moluks voetbalelftal naar Indonesië vertrekken voor een tournee van ca. 3 weken. Het elftal, samengesteld
uit spelers van diverse clubs, speelt in Nederland nog een aantal
selectiewedstrijden, o.m. tegen Ajax.
De reis gaat via Kuala Lumpur (2 dagen aclimatiseren) en Djakarta
naar Ambon.
Vanuit Zeeland zullen k spelers aan de selectiewedstrijden deelnemen, vanuit Assen - naar verluidt - ?•

Omtrent de 11 juni-herdenking zijn nog geen bijzonderheden bekendgemaakt. Het is nog de vraag of er vanuit Zeeland Molukkers naar
Assen zullen gaan.

9.6.1980
25.6.1980
EBu

301A10-B18MOF

ACD

1510686

datum
L d ... J. i C' J U

CO

b.

C(CFO )nr.:

d.d. :

<**

28 AUG. 1980

Aan

: CFB

Betreft

: Soumokil-stichting-Middelburg

Info:

Bjjl. :

nr

17-7^1980

werd

het volgende vernomen:

Het Stichtingsbestuur, momenteel bestaande uit 3 personen aangevuld met twee tijdelijke vrijwilligers, heeft op dinsdag
8 juli in Souburg en op vrijdag 11 juli in Middelburg «et de
gemeenschap vergaderd.
Hét punt van gesprek was de voorbereiding voor het verkiezen
van een nieuw stichtingsbestuur. Men hoopt, dat in het nieuwe
bestuur een vertegenwoordiger van de diverse organisaties e.d.
in Zeeland zitting zal nemen (P.P.K.M., Q.I.M., G.P.M., F.I.K.l.M
Sou '66 enz.). Er wordt gestreefd naar een 16-tal kandidaten,
waarvan er 9 in het bestuur gekozen zullen worden.
Ken ander onderwerp van gesprek vormden de lopende zaken. (Activiteiten, subsidies, enz. E.e.a. loopt heel goed, aldus
).
Vanuit Vlissingen/Souburg zijn stemmen opgegaan voor een eigen
stichting(s-gebouw).
Reeds eerder had "de groep Pentury" daar een poging toe ondernomen met het voorstel om een documentatiecentrum in te richten.
Ditmaal kwam
met een dergelijk voorstel, waarbij
hij o.m. aanhaalde dat de gemeenschap zich "maatschappelijk bezien happy moet voelen"t en dat de afstand Souburg-Soumokil stich
ting voor velen te ver tas.
De ideeën van
werden gehekeld door
, die tijdelijk aan het stichtingsbestuur is toegevoegd.
betoogde
ondermeer, dat daardoor aan de eenheid van de Molukkers in Zeeland afbreuk zou worden gedaan. Hij bedoelde daarmee eigenlijk
te zeggen, aldus
, dat anders de wat radicalere jonge Molukkers meer grond onder de voeten zouden krijgen.
De toch al niet zo goede verstandhouding tussen
en
werd er in de daarop volgende discussie ntt beter op, toen
-in overigens nette bewoordingenc.s. met
onkruid vergeleek.
Verder herhaalde
zijn uitdaging om ƒ 500,- op tafel
te leggen voor degene die een discussie met hem over de RMS wilde
aangaan en hem
van zijn ongelijk zou kunnen overtuigen
301A10-918MOF

-2-

Vervolgblad nr.

2

bij C-rapport nr.

Tot op heden heeft nog niemand deze uitdaging aangenomen*
Beide vergaderingen hadden een behoorlijke opkomst te zien
gegeven.

301A11

ACD

1529985

datum

02FEB.1981

CO

b.
C(CrO ) n r . :

Aan
Betreft

d-d-:i

2 FEB. 1981

Info: 1

:CFB
:Molukkers-Zeeland

syi.:
op

werd

het volgende vernomen:

Er is nog steeds g««n ni«uw bestuur voor de Mr. Dr* Soumokil-stic
ting gekozen. Eerst was er het overlijden van
, daarna
de vakanties»
Op de 22e november a.s. heeft de stichting een culturele dag
georganiseerdt die ditmaal gehouden zal worden in de WellingenLTS in Middelburg.
Oorspronkelijk was deze dag gepland op de 29e in de MTS in
Vlissingen, maar deze was er niet happig op geweest om aan
Molukkers te verhuren, hoewel er in het verleden nimmer problemen zijn geweest.
M.b.t. Daerah-III van de BPP zijn geen nadere bijzonderheden
bekend geworden.

301 AIO 019246F

ACD

1536653

datum

0 9 htif 'n 01

CO

d.

C(CFO )nr. : 8 (
Aan

: CFB

Betreft

:Zeeland-diversen

r>r

d.d. :
:

f 9 W

Info:

werd

het volgende vernomen:

Er komt een nieuw stenen stichtingsgebouw. Dit komt op de
plaats van de school aan de Rijnstraat te Middelburg. Hierover
zijn onderhandelingen gaande met CRM.
Ook met de Gemeente Middelburg werd gesproken. Een ambtenaar
van die Gemeente heeft toegezegd medewerking te verlenen bij
de realisatie van de plannen.
Er is een commissie gevormd ter voorbereiding van de verkiezingen voor een nieuw stichtingsbestuur. Hierin heeft o.a.
zitting.
Bij de aanvragen om subsidie bij CRM is gebleken, dat door
gewijzigde regels voor de verlening daarvan ook kleine groepjes
Molukkers bezig zijn voor aparte doeleinden steun te vragen.
Hierdoor wordt de verbrokkeling zeer in de hand gewerkt, iets
wat men poogt door één stichting te voorkomen.
Een voorbeeld van de afbrokkeling is wel een groepje mensen uit
Oost-Souburg die op eigen houtje een documentatiecentrum willen gaan opzetten

301 AID 019246F

1547615
datum

f)
L

M Uu •, v i p 1
L.'

i ' i u I l J L»

l

CO
b.
d.d. :

C(CFO )nr.:
Aan

:

CFB

Betreft

:

Zeeland diversen.

1 9 MEI 1981

Info:

..

d.
II

Bjjl. :

Op-

27. lf. 1981

werd

het volgende vernomen:
Bij de begrafenis van ds.
kwam een CD-auto van de Indonesische ambassade. Uit hel; toespraakje van een van de Rl-mensen
bleek, dat men uitermate goed op de hoogte was van de situatie op
Walcheren.
De lijst, die gemaakt zou worden over de politieke richting van de
Zeeuwsehè Molukkers is nog niet klaar. De heer
is nog
druk aan het werk. Of de lijst, als hij klaar ie, spoedig zal worden
uitgedeeld is nog de vraag.
uit Middelburg tracht nl. met
iedereen beste maatjes te worden, iets wat door het uitkomen van de
lijst natuurlijk gefrustreerd wordt.
Er wordt verondersteld, dat de werkgroep Obat Putih gemanipuleerd
wordt. Men kan dit nu nog niet met bewijzen staven, maar zodra dit
kan, dan zal men niet nalaten alles in de openbaarheid te brengen.
Nog steeds bestaat er animositeit tussen de stichting en het documentatiecentrum. Hoofdzakelijk gaat het over de versplintering en
subsidiegelden.

MP.
301 A10 119130F

s

ACD 1566^55"
datum

• '

JL-

co 1 5" 5
b.

C< GFO)nr.:

8//^/2l

d. d. : * f Jtfci «ogj

Aan

: CFB

Betreft

: stichting Soumokil

1"*° =

^^--

2'^
d-

^"

I]C

BOL:

nr

werd

het volgende vernomen:

Het nieuwe bestuur van de stichting is zo goed als rond.

uit Oost-Kapelle is hoofd van de sectie sport.
Er wordt nog gezocht naar een voorlichtingsman en een notuliste
voor vergaderingen.
Gepoogd wordt een lichaam in het leven te roepen, waarin vertegenwoordigers zitting hebben van alle Molukse organisaties op Walcheren. Dit lichaam zou belast worden met de organisatie van allerhande activiteiten.
In navolging van de Oost-Souburgse stichting overweegt men te komen
tot een documentatiecentrum over de Molukkers/Molukken. Hierbij zal
men uitgaan van het landelijk gevoerde beleid.
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werd

het volgende vernomen:

Er worden pogingen in het werk gesteld de stichting nieuw leven
in te blazen. P. SOUMOKIL, de geestelijk vader zou van plan zijn
een nieuw bestuur aan te stellen, dat er aanvankelijk als volgt
zal uitzien.

Gepoogd zal worden alle activiteiten op Walcheren weer in êên
hand te krijgen. Te dien einde zijn, v.w.b. de subsidies al onderhandelingen aan de gang met de lagere en hogere overheden.
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1-10-1981

we rd

het volgende vernomen:

Op 17-10-1981 zal de SOUMOKIL-stichting een gakan petita
organiseren. In tegenstelling tot wat in da Molukken gebruik is zal i.v.m. het gevorderde seizoen dit evenement'
niet op het strand plaatsvindenfoaar in een zaal
. Er
hebben zich 350 deelnemers aangemeld maar men verwacht er
meer* Daarnaast zijn diverse instanties uitgenodigd (Qe>meenten, CHM, etc.). Het ligt in de bedoeling aan het
volk en de instanties te tonen dat de stichting nog steeds
bestaat en dat de stichting door heel de Walcherse Molukse
bevolking wordt gesteund. Bekeken wordt nog of er een
persconferentie zal worden gehouden.
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SOUMOKIL-stichting.

Bijl.:

11.12.1981

werd

het volgende vernomen:
Op de Hakan Petita, die door de stichting werd georganiseerd op
17.10.8l waren o.m. de volgende prominente Holukkers aanwezig:
Ir. J.A. MANUSAMA

I.v.m. deze maaltijd werd door de voorzitter van de Stichting
een interview gegeven aan Suara MALUKU, hetgeen l? minuten
duurde (op de radio).
De SOUMOKIL Stichting draait weer prima.
Voor 1982 zijn hij CRH een beleidsplan en een begroting ingediend,
hetgeen in de vorm van een boekwerkje van 7^ pagina's geschiedde.
Tegelijk daarmee werd een verzoek om een subsidie van ƒ **75«000,aan CRH verstuurd.

MP.
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: Verhouding wijkraad-stichting in Middelburg

Op.

18-2-1982

werd

het volgende vernomen:
Van de zijde van de Souraokil-stichting werd vernomen dat
de relatie met de wijkraad veel te wensen overlaat. De wijk>
raad zou over het algemeen erg inactief zijn en als er iets
gebeurt zou dit een slaafs volgen van de voorzitter
zijn.
Opvallend is echter dat de wijkraad, kennis hebbend van planne:
van de stichting, deze als haar eigen plannen bij de lokale
overheid aanvoert en daarover gaat praten. Ook laat ze aan de
Molukse bevolking weten hiermee bezig zijn.
Juist hiertegen is de stichting fel gekant. Men is volgens
de stichting, geheel zelfstandig, zodat men de "activiteiten11
van de wijkraad zeer hoog opneemt.
Hierover wordt nu tussen de beide partijen overleg gepleegd
maar of dit iets oplevert wordt betwijfeld.
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Bijl.:

Op.

het volgende vernomen:

De Stichting functioneert nog niet geheel naar behoren» doch
er woxfen steeds verbeteringen in het bestuursapparaat aangebracht, die ervoor moeten zorgen, dat over enige tijd de
boel soepel draait*
Op 1mei 1982 gaat de dansgroep van de stichting naar Frankrijk
voor een optreden tijdens een corso. Ze zijn hiervoor uitgenodigd door bureau Fiasta uit Bergen op Zoom. Op 51 mei gaat
de groep opnieuw naar het zuiden, naar Parijs, waar tijdens
een manifestatie
een optreden zal worden gegeven in
een voetbalstadion.
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: Molukse stichting i.o..in Rotterdam

Op.

werd

het volgende vernomen:

In Rotterdam is men van plan een Molukse stichting in het
leven te roepen. In verband hiermee is de hulp ingeroepen
van de Soumokil-atichting in Zeeland, die op diverse plaatsen in het land hulp verleent en advies geeft aan stichtingen.
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Dr. Mr. Soumokil-stichting

Bijl. :

Op

werd

het volgende vernomen:
. In een eind oktober gehouden vergadering van het bestuur met vertegenwoordigers van de gemeenten Middelburg^ Valkenisse en Vlissingen, het bureau Zeeland van het toenmalige ministerie van CKM
en mensen van de afdeling minderheden van datzelfde ministerie
heeft het bestuur een succes geboekt. De subsidie dreigde volgend
jaar verdeeld te gaan worden tussen de stichting en het Documentatiecentrum Holukkers uit Oost-Souburg.
Alleen de gemeente Vlissingen blijft nog dwarsliggen en wil zelfs
alle gemeentelijke subsidies voor de stichting intrekken.
b. De stichting heeft een geslaagd Sinterklaasfeest voor de kinderen
georganiseerd en men is nu druk met de voorbereidingen voor de
kerstviering.
c. De stichting geeft samen met Obat PUTIH een periodiek uit
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: Voorlichting BP en pemerintah.
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werd

het volgende vernomen:

Op 26-2-1983 zal in Middelburg in het kader van de op
het B.P.-congres van 1982 aangekondigde voorlichtingscampagne door de B.P. en de pemerintah een voorlichtingsdag worden gehouden.

- o-
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Op. 15-2-1983

het volgende vernomen:

Op 2-2-1983 ia het B.P.hoofdbestuur in Middelburg
geweest om daar met de wijkraad te spreken over voorlichting door de B.P. en de pemerintah aan de Molukse
bevolking van Walcheren.
Op 26-2-1983 zal deze voorlichtingsbijeenkomst, alweer
in Middelburg plaatsvinden.
-0-0-0-
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18-5-83

werd

het volgende vernomen:

De problemen rond de subsidiering van de stichting door de
gemeente Vlissingen lijken binnen niet al te lange tijd uit d<
weg te zullen worden geruimd.
Op een bijeenkomst op 10 mei van het stichtingsbestuur met de
wethouder van Vlissingen en leden van het Documentatiecentrum
uit Oost-Souburg bleek dat de kaarten voor de stichting erg
gunstig liggen. Voor deze vergadering leek het erop, dat de
gemeente Vlissingen de voorkeur zou geven aan het Documentati<
centrum, maar tijdens de vergadering veranderde dit standpunt
mede door de povere inbreng van de Oost-Souburgers.
Vlissingen is lange tijd de enige gemeente op Walcheren geweest die voor wat betreft de subsidiering dwars heeft gelegei

- o -
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sOUMOKIL-Stiohting.
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het volgende vernomen:

Op k juli 1983 vindt in Middelburg een vergadering plaats
van het bestuur van de Soumokil-stichting met de wijkraad
en het hoofdbestuur van de B. P.
Deze bijeenkomst vindt plaats op verzoek van de stichting
om de wrijving tussen haar en de wijkraad op te lossen.

IB.
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Voorlichting BP
Na een voorbereidende vergadering op k juli tussen wijkraden,
enkele leden van het hoofdbestuur van de Mr. dr Soutnokilstichting
is op 30 juli 1985 een voorlichtingsdag voor de Molukse Gemeenschap op Walcheren. Deze bijeenkomst vond plaats in het bijge-'
bouw van de Molukse kerk in Middelburg. Hierbij waren o. a. aan
wezig:. ir. MANÏÏSAMA en 'ds. METIAHI.
Er werd voorlichting gegeven onder de RMS, de BP etc.
Dit soort bijeenkomsten is het gevolg van verzoeken daartoe, welke
bijna jaarlijks op het BP-congres worden gedaan.
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Mr. dr. Soumokiletichting
In de strijd om de subsidie van de gemeente Vlissingen tussen
de stichting en de groep Oost-Souburgse jongeren van het documentatiecentrum lijkt een belangrijk succes door de stichting
te zijn geboekt.
Tijdens een onlangs gehouden vergadering van de drie partijen
deed de stichting het aanbod om als "paraplu" te fungeren voor
alle Moluks-Walcherse organisaties, hetgeen bijv. ook sinds
enige tijd met Obat Putih het geval is.
Wethouder BRÜIHOGE van Vlissingen vond dit geen slecht idee
en vermoedelijk mede onder invloed van de presentatie van de
stichting (de vergadering vond in het stichtingslokaal in
Middelburg plaats met koffie, drankjes en Indische snacks)
ging deze "eeuwige" tegenstander van de stichting om.
Besloten werd, dat het documentatiecentrum over de nieuwe
voorstellen moet gaan nadenken. Op een nog nader te plannen
vergadering zal worden bekeken welke stappen zullen worden
genomen v.w.b. de subsidie.
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Stichting Mr. Dr. SOÜMOKIL
Er bestaan planmanom de stichting te gaan verhuizen naar een stuk grond binnen de Molukse wijk
in Middelburg. Onderhandelingen hierover zijn
gaande met de gemeente en de Molukse wijkraad.
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Mr. dr. Soumokil Stichting

Het interim-bestuur Tan de stichting heeft zichzelf demissionair verklaard en bereidt nieuwe bestuursverkiezingen voor.
De wijkraad van Middelburg
zag haar kans schoon
en liet middels een circulaire weten de zaak in handen te nemen.
Het demissionair bestuur heeft hierover contact opgenomen met
ds METIAHY. Deze zou hebben aangeraden de zaak desnoods voor de
rechter te brengen om de wijkraad te dwingen zich niet langer
met de stichtingszaken bezig te houden.
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Mr.Dr. SOÜHO&IL-stichting
a. De overdracht van het bestuur van de Stichting door het interimbestuur aan de wijkraad van Middelburg heeft nog niet plaatsgevonden. Het interim-bestuur heeft het voornemen alsnog
bestuursverkiezingen uit te schrijven om zodoende de wijkraad
buiten spel te zetten.
b. De nasleep van de oprichting van een afzonderlijke stichting
in Oost-Souburg is nog steeds voelbaar. De Walcherse/fs nu ng
door WVC verzocht geworden haar statuten te wijzigen.
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Betreft: Alternatieve NUNUSAKU-gezinde wijkraad in Middelburg

Op instigatie van ene, als pro-Indonesië bestempelde
uit Eist
hebben een aantal bewoners van de Middelburgse Molukse wijk een nieuwe wijkraad
gekozeriwelke zich afzet tegen de bestaande BP-getrouwe wijkraad.
, die in Middelburg werd geïntroduceerd doorr
propageert het NUNUSAKU-beleid
De nieuwe wijkraad bestaat uit vijf personen (tussen de 20 en 25 jaar)
Voorzitter is
en als secretaresse treedt Mevrouw
op.
In de thans gaande zijnde tweestrijd ter verkrijging van de grootste aanhang, heeft
de zijde van de nieuwe wijkraad gekozen.
Binnen de wijk worden moeilijkeden verwacht.
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