09 Ambonese woonoorden Vught
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Problemen Stichtingsbestuur "Lunetten",

Bijl.:

r
Op 8.2.7? werd

het volgende vernomen.
Problemen van voornamelijk financiële aard hebben het huidige stichtingsbestuur in twee kampen verdeeld.

Een onderling ontstane ruzie over onlangs buiten medeweten
van de voorzitter door de 2e penningmeester voor ongeveer
ƒ 10.000,- gedane aankopen liep zo hoog opt dat
meende op deze wijze zijn functie niet langer te kunnen uit
oefenen. Hij bleef evenwel op aandringen van een aantal
adviseurs uiteindelijk toch aan maar wil nu versterking vai
zijn kamp in de vorm van een extra hem steunend bestuurslic
r*
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d.d.

Vught.

Bijl.:

Op 2^.2.77 werd het navolgende vernomen

In het woonoord Vught bestaat al geruime tijd wrijving tussen de TAMAELA- en MANUSAHA-jongeren.
De ouderen staan ongeïnteresseerd tegenover het RMS-gebeuren.
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t.a.v. de Heer
Nr 89.903.g.6/

DATUM: 3 juni 1977
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Datum bericht
Bron

: 1 juni 1977
: Personeel KMar

/.JJff

9 JUN11977
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Oatevwtv» i Zoid-MolukM

b.

Op 27 M! 1977 «w* v»moflMn tot bwotttvt v*a h*t Atid»
woonoord" lAnttt***1 te Vu«h% la d* «voadiixwa TMI 25 »•! 1977
doo* oÉtotaméni t»l*fwKUMii tijm b*d**lgA «Muedoov ia h**

d*B« sitesti* in te «voaAwewa *an 25 Ml 1977 lnd*«4«»* to
Mtldln^tn d«t x«pni>aill»« t^gtn te
in *»s%«it& Mt te nM<mt* gijw»llac*!U
Y«rdcr !• ««bUton d*t «p 26 Mi 1977* U 00*90 nu*» te
vadio- «a
«loü tij te «aahteattnfiateAt van te VMA
t*

te iwiMeaMMim» OM* ftigfe* t*
in opdrwJtt v»& te «.O.ö. Altea» »«r«n «iiwym
•ttoawn, hoofd»»tolijk T«nit te «MMtno^HMMl
4r«i««Mat«& ««rim« ogftt»Mn AiMd«« U «orten M «wri«ht
ia fe*t «ooaeocA * I*iMtt«'f t« Vü«ht.
vwi tijn oydraeht h««ft
t«l«foai*oh
oont»ot opftMUtn Mt te ko«p«l«idln« vtn te «••MntvpoUU» f««ht.

- *biaa*ijte a * va* o«at*a*ka 00.00 m bij hat
Badat bij Mtiwla b**aa laa*« hat «MBO»* «MIfaaatea «a*6 aij vanuit
bat woonoord baa*«»la aat blarblikjaa. I*tev haatt hij mijn auto
capsarkaavd nabij 4* van IiMtexotekaaavaa aa siah varteagd bij faraaaaal
vaa te «aaat*
vwrA vtvttdMi d» IUUMXM t«
•te» ia d« o«f*viag d*Mrrm 09 te ho*d«n. fomtit
A« 10 «iatttea «i% •*» «*%o MM» 4» it^pac vm* 6»
WM>* %«ra«. V«tet
«ioh •»% «ijn aato
te " yfttvovillM" v«mi% b*t «HMttocd fl»«t»pt«
te «veaterm WM 25 Mi 1977 h»bb»n
te
••n ••§•% otttetem di« «oaA 24*00 uur »«& oliwut
•>te T«roovM»kt tettt tet op «n neer rijten mm te Jcm*a»ll*%
•
8o««il «r «f 25 Mi 1977 •*% •« buk» op ailitaivwn ia te
«MI Mr»d*ro««kMM«B» wwd t»»ehi»t«nt «nik» muit
«•ik ia tet ittrlttea muntM^n i* «DlHmxd, blijkt «r «••&
%•<«& M»t «ililMdM obj*ot t* bM%Mn »a «tja «r
tot woonooïd t«««n «ilitair* abjaotea ia Ttt«it% te
a»t is ai*t teakbMlAif, tet, iaiiMi bij te ffijM
«ioh «agnuitict on
wit te«te«rtelijln x«pr««*lll«« tegta te btvcmara Y«A b«t «oo«>or4
NLan»tteaH* Oatet tet «oowMVd suuuit te v*nfttatevateluuMnnMis
ia te «o«*lijkb*id vaa batawktea «*v*k»n aammaic*
Oadttfaate te JPialaiÉaxte«aa ia te waoat T» te Ta» Igateioto*
kasaxaa r«rdubb«ld. Tot «p Mtea i» allaa vuatl^ «ablavaa* ladian •»
bijaoatextoadan townrallaa aal hiacovav afaaatevlijk «ottea
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: 1 juni 1977
: Personeel KMar

Datum "bericht
Bron

Oadorvorpt Soaiotoa op ailitolron wovfcaaoa ia do
ftrodorodokoaorao to Yaght «naait aot
Zuidaoluk*» woonoord «iMMttoa* to Vagat.

«•

Mi 197?

to *o-HortotoabOBoa i» op
hot

Op 29 M! 1977* to 13*45 «ar» varaa twoo
Toa jteodorodofcaaorno to Yttght. DOM opaitpla*to groaot aoa aot Zoidao*
lukoo woonoord M Lonottoa*** Op tot aoaoat oord nabij do dordo Wrak
TOB hot woonoord ooa jon^o vaidaolakor waorgonoaon dio voraoodolijk ooa
tlotort«owoor ia ai ja hoadoa had* Door do joagoann word aot hot «ovoor
ia do riohtinf TOB do aiUtalroa «oooaoton* Br wordon drio a Tior oohoti
«ohoord* Xa hot ooaiotoa rordwooa do ooaattor* Ar word aioaond «owoad.

; /
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CO
b.
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d.d.

d.

1 SEP. 1977

Aan

:

CFlfii

Betreft

:

"Zuidmolukse kamp Vught".

Bijl.:

Op 6.7.1977 werd
het volgende vernomen.
Onder de Zuidmolukkers in Vught is het redelijk rustig.
Sedert enige tijd heeft het kamp een nieuwe kampïaad, waan»
wordt geluisterd en waarvan een positieve invloed uitgaat.
Ook heeft Vught een rustig, gematigd P.P.K.M. bestuur
bestaande uit het echtpaar
,
en
Voor de toekomst moet echter te£enstand_wardfin verwacht
t.a.v. de plannen van de Nederlandse regering om de Zuidmolukkers uit het kamp te laten verhuizen naar een woonwijk
bij Den Bosch. De Zuidmolukkers beweren dat Van DOORN indertijd beloofd heeft het kamp te renoveren. Als experiment
is men toendertijd aan één barak begonnen.
Het Zuidmoluks inspraakorgaan wil deze zaak opnieuw bij de
Nederlandse regering aan de orde brengen*
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datum
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Betreft

: Be^pgtft het woonoord "Lunetten"

Bijl.:

Van

werd
het navolgende vernomen:

Medio september 1976 werd bekend gemaakt dat de kampraad
(gekozen onder auspiciën van de BP) in het woonoord" Lunetten
het vertrouwen niet meer had van de bewoners en dat er een
nieuwe raad was gekozen
"t

Van een verkiezing is
geen sprake geweest,
de raads leden welke geen deel uitmaken van de BP, hebben
zich zelf met instemming van hun achterban benoemd.
Aanleiding tot deze plaats gehad hebbende "coup" zou
een financiële kwestie zijn.
Het stichtingsbestuur in Lunetten zou nl gelden van de
Stichting ten eigen bate hebben aangewend.
Uit vrees dat de kampraad hier achter zou komen hebben zij
onder valse voorwendsels de "coup" gepleegd en zelf zitting
genomen in de raad.
Zij hopen hiermee te voorkomen dat e.e.a. uitlekt en in de
gelegenheid te zijn t.z.t. de tekorten aan te zuiveren,
Teneinde moeilijkheden te voorkomen heeft de BP hier geen
ruchtbaarheid aan gegeven en kortelings zelf een kampraad
benoemd met als voornaamste personen,
,
en
. Tot slot deelde
nog mede dat eerst
genoemde kampraad (
Gs) de synode heeft verzocht
om een andere predikant te benoemen voor het woonoord.
Zij vinden ds./RUTUMALESSY uit Tilburg onaanvaardbaar. Als i
gelijke aanïefcïing ziet
het voornemen van ds. RUTUMALE1
om veertig gewinnen uit Lunetten oVer te plaatsen naar Den
Bosch.

301A10 - 506622*

Ad.

C ( CFO ) nr.:
Aan

:

Betreft

:

2 5 HOV. 1977

Woonoord Lunetten

Bijl.:

Van
het navolgende vernomeni

werd op 12-10-77

M.b.t. de weigering van een aantal bewoners van het
woonoord Lunetten om naar Den Bosch te verhuizen,
deelde
mede dat hun bezwaren zijn gelegen in
het feit dat er nog geen kerk is en de woningen
welke hen zijn toegewezen te ver uit elkaar liggen.
Ds. HUTUMALESSY zou hen onjuist hebben voorgelicht.
Enkele gezinnen hebben om bedenktijd gevraagd*

301A10 - 506622*

datum

2 8 JUNI 197 8

CO

b.
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d.

/

Aan

:

CF

Betreft

:

Molukse gemeenschap Vught.

Bijl.:

Van
volgende vernomen.

werd op 27.^.78 het na-

men ontevreden is over het beleid van de regering
M3ÖWSAMA en veel kritiek heeft op de BP-leiding (vooral
t.a.v. dsr' METIARY) heeft de gemeenschap te Vught (op een
enkeling na7 besloten de 25 april-herdenking te Den Haag
niet bij te wonen.
Vught heeft deze dag wel herdacht in de eigen gemeenschap
o.l.v. de Staf Missie Militair. Alle officieren van de SMM
(ook kol.
) waren aanwezig.

MP.

301A10-729017F-69

datum 2 9 NMRï 1979
CO

L

-d.

RAPPORT VAN C/CFB^

Nr.

: 2179

Betreft : Het woonoord"Lunetten",

Gebleken is dat in het woonoord "Lunetten" een groep
Molukkers het voornemen heeft om naar de Molukken te
repatriëren. Deze groep Molukkers staat onder leiding
van het wijkraadslid.
Vervolgens werd vernomen dat sedert de renovatie van de
barakken in Lunetten is beëindigd, de bereidheid van de
bewoners verminderd is om elders in Gen Bosch of in Vught
nieuwe woningen te betrekken.
Overigens houdt de renovatie niet in dat het woonoord in
de toekomst niet ontruimd wordt. De plannen hiervoor zijn
zo goed als gereed.

CFB

26-3-1979
IG.

1550448
datum

1 8 JUN1 1 9 8 1
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b.

d.

17 JUNI 198!
C(CFO )nr.:

Ö l / l 9 »"L

Aan

:

CFB

Betreft

:

Vught

d.d. :

Info:

Bijl.:

nr

25-5-1981

het volgende vernomen:
Binnenkort zal in Vught met een 2 weken durend feest het
30-jarig verblijf in het kamp Lunetten worden herdacht.
De kampraad heeft in verband hiermee ook de voormalige
kampbewoners uitgenodigd en is daartoe o.m. in Helmond geweest*
De meningen over deelname aan het festijn zijn in Helmond
verdeeld.

Zwolle en Zevenaar hebben reeds geweigerd.
Noot: De vete tussen Ambonezen en Keiezen, destijds in kamp
De Lunetten ontstaan, blijkt nog steeds springlevend.

301 A10-1191SOF

1561290
datum

05. *-!.!& 1981

CO
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1
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Aan

: CFB

Betreft

: Kampraad Vught

d.d. ,:

5 m. 1981

Info:

Bijl.:

Op.

werd

het volgende vernomen:
De Molukse gemeenschap in het barakkenkamp De Lunetten
heeft grote twijfels over de betrouwbaarheid van de kampraad, die ervan verdacht wordt "merah" (d.w.z. pro Rl) te
zijn. Men zou over diverse aanwijzingen daarvoor beschikken.
Het herdenkingsfeest, t.g.v. het 30-jarig verblijf in het
kamp, is een gezellige aangelegenheid geweest.

301 A10-119130F

1673344
10MEI1983

datum
CO

b.
C(CFO )i

d» d • :

Aan

CFB

Betreft

Kamp Vught.

werd

van

9 M E11983

Info:1

I.D.-Vught

het volgende vernomen:
In de tweede helft van 1982 (juiste data onbekend) hebben
5 leden van het Stichtingsbestuur uit Vught een soort
culturele-oriëntatiereis naar de Molukken gemaakt.

20-^-1983
2i_ffIB.

301 A10.119130F

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Diatr.:

6 z 6o

Afschr.:

Betreft:

Vught
Enkele Molukkers in het laatste Molukse woonoord in Nederland kamp Lunetten in Vught, zijn van mening dat hoewel men
er zo goed^als voor. niets woont, dit niet altijd zo zal
blijven. ER zouden geruchten de ronde doen, dat het Ministerie van Defensie- het kamp staat op Defensie-grond- plannen,
heeft de grond zelf in gebruik te nemen.
Mogelijk volgend jaar zullen in dit verband twee barakken
worden afgebroken .
"gjL&i*. Vooral gcootorlijke leiders van de Molukse gemeenschap in
Vught zijn van mening, dat de Nederlandse overheid het kamp
zonder problemen kan opruimen, indien men van te voren niet alleen
een woonwijk voor de Molukkers bouwt, doch vooral een kerk
en een wijk- c.q. clubgebouw "neerzet".

200 A 03

1742649
datum

1 6 JULI W*

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

k

_

d. _..

Bijlage(n):

Distr.:
Afschr.:

Betreft:

Afbraak kamp Lunetten
Het laatste Molukse woonoord kamp Lunetten te Vught zal binnen
afzienbare tijd worden afgebroken.
Zulks werden de bewoners ervan gewaar uit een brief van het
ministerie van WVC aan alle bewoners.
Minister BRINKMAN heeft de kampraad minstens tweemaal uitgenodigd
voor overleg over deze zaak, doch iedere keer zei de kampraad
verhinderd te zijn.
Nu konden de kampbewoners lezen dat WVC van plan is in 1985 in
Vught een nieuwe woonwijk te bouwen, waarna in 1986 de laatste
bewoners zullen moeten verhuizen.
Wel zal op zeer korte termijn (lees: vrijdag 6-7-8*0 een begin
worden gemaakt met het onbewoonbaar maken van reeds leegstaande
barakken.
De kampraad heeft nu besloten deze zaak op 7-7-8^ te bespreken
met de Badan Umura, welke dan in Hatert (Nijmegen) zal vergaderen.
Noot; De bewoners waren niet op de hoogte van de datum van onbewoonbaarmaking. Dit om onrust te voorkomen.

200 A 03

ACD 1747440

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Dlstr.:
Afschr.:

Betreft:

Situatie rond kamp Lunetten te Vught
De situatie rond het kamp Lunetten te Vught, het laatste
Molukse woonoord in Nederland, lijkt duidelijk minder
gespannen dan ze aanvankelijk leek.
Weliswaar zijn er diverse ouderen zowel als jongeren
die weigeren het kamp te verlaten i.v.m* de herhuisvesting, doch uit niets blijkt vooralsnog dat er sprake
zou zijn van plannen om op gewelddadige wijze deze
herhuisvesting te verhinderen dan wel te bemoeilijken.
Hen is van mening dat men zich niet moet laten verleiden tot Vaassense toestanden.
Overigens wordt er over de hele affaire druk gesproken,
zowel in als buiten het kamp.

200 A 03

:D

1748570

dh™ 1 9 SEP. W>
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Diatr.:

Afschr.:

BO: J? O

/!> 6

Betreft: Situatie rond kamp Lunetten
De situatie rond het laatste Molukse woonoorALunetten te Vught
lijkt zich langzamerhand te verbeteren.
Weliswaar voert de kampraad nog steeds actie tegen de plannen
voor afbraak van het kamp, doch haar groep medestanders is niet
erg groot. Vooral de jongeren zien meer heil in verhuizing naar de
nieuw te bouwen wijk.
De eerste gesprekken tussen W.V.C, en de Molukkers hebben al eind
augustus plaatsgevonden in een goede sfeer en over de gehele
affaire zou ook overleg worden gepleegd tussen W.V.C, en de B.P.
Door Molukse verhuizingsvoorstanders wordt erop aangedrongen oa
een zaaltje of een soortgelijke ruimte te hunner beschikking te
stellen voor het houden van vergaderingen en het geven van voorlichting. Deze groep zou voor deze doelen geen toegang krijgen
tot het zaaltje binnen het kamp, dat beheerd wordt door de kampraad.
Tenslotte blijft men erop aandringen de Molukse kerken bij het
geheel te betrekken om twijfelaars en ook tegenstander» Aran de
verhuizing over te halen. Middels de herea
en
welke zitting hebben in de stichting overdracht kerkgebouwen van
W.V.C, zouden de dominees in het^Tcamp, en via hen een zeer groot
deel van de kampbevolking, betrokken kunnen worden bij de gehele
affaire rond afbraak en nieuwbouw.
Heel duidelijk komt naar voren dat de Molukse bevolking vooral
goed voorgelicht moet en wil worden over de gehele situatie.
Een goede voorlichting voorkomt vragen, twijfel en daardoor ook
onrustgevoelens.

200 A 03

ACD

\

1761243

<:-^ 2 3 MOV. 19W
CD
1} Zo nodig andere rubricering aangeven.

Dlatr.:

/3 7~-

b-

d. __

1 B|J'a9e(i>):

Afschr.:

Betreft:

f

l BO: %ÖQ - / 3 2.

Vught/Lunetten
Op maandag 19 november 1984 worden in het woonoord Lunetten
te Vught kampraadsverkiezingen gehouden. De grote motor
achter dit geheel, da^heer
, maakt een redelijke kans
verkozen te worden.
Indien
verkozen wordt zal hij trachten duidelijkheid
te brengen in de hele problematiek rond de afbraak van Lunetten
en de herhuisvesting van de bewoners.
zou wel voorstander zijn van verhuizen mits aan diverse
voorwaarden wordt voldaan. Zo vindt hij een goede voorlichting
over de gehele verhuizing en over de aanpassing van de kampbewoners aan het leven buiten het woonoord een eerste vereiste.
Daarnaast moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de
verhuur- en herinrichtingskosten, de krotontruimingspremie
en de huurgewenning.
Een lage huur (max. ƒ 500,-) en een goede huursubsidieregeling
worden door hem ook als voorwaarden gesteld.

200 A03

ACD
c'stL!JI

1761730
2 9 NOV.

CO
b.

1) Zo nodig andare rubricering aangeven.

d.

m-S

Dlstr.:

Bijlage(n):

Afschr.:

BO:

/

Betreft: Kamp Lunetten.

Op saandag 19 november 1984 ronden in het Molukse woonoord
Lunetten te Vught kaapraadsverkiezingen plaats.
Zoals al werd vermoed is er een geheel nieuwe raad gekozen,
bestaande uit

De opkomst voor de verkiezingen was groot en algemeen is men
tevreden met de uitslag.'
~

De nieuwe kampraad treedt pas begin januari 1905 in functie
De onderlinge taken zijn og nog niet verdeeld.

200 A 03

F ACD 1764610
- C.? \)nn.
; j

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

fcT-

Afschr.:

Betren: Woonoord Lunetten.

Volgens de oude kaaipraad van het wo&jcu>ord Lunetten is de
nieuwe raad niet BP-gezind en de heefl
zelf pro-RI
(Noot: het eerste was al bekend).

b. Zowel de oude als de nieuwe kampraad van Lunetten waren
aanwezig op het Kongres Istimewa van 1-12-198^. 2

200 A 03

1768880

ACD

JL

datum

•

\f

\^ \J \J V

1 7 JAN. 1985

CO

F•
LLu

IJ Zo nodig andere rubricering aangeven.

Dlstr.:

fèj~.

Afschr.:

Betreft:

b.

—

\'jlage(n):
| BO:

d. _

J0tf
'

$2?
'

Nieuwe kampraad in woonoord Lunetten
Op maandag 19 november 198^ werden in het Molukse woonoord
Lunetten te Vught kampraadsverkiezingen gehouden. De opkomst
was overweldigend groot.
Gekozen werden:

De nieuwe karapraad treedt pas in januari 1905 in functie.
Daardoor is de vrees ontstaan dat de oude raad malversaties
gaat plegen om de nieuwe raad voor problemen te stellen.
Ook is men bang dat middels intimidaties getracht zal worden
de nu gekozen raad ervan te weerhouden met haar werk te
beginnen
De functies binnen de nieuwe raad zijn nog niet verdeeld, doch
vast staat wel, dat men een duidelijk beleid wil gaat voeren,
uitgaande van de KNIL-eisen. Over deze eisen en de op handen
zijnde ontruiming van het woonoord wil de raad overleg
plegen met de overheid.
De overgrote meerderheid van de woonoordbevolking is tevreden
ever de verkiezingsuitslag.

200 A 03

ACD
datum

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

CO
b.

Distf. 1

Bijlage(n):

Afsctir.:

EO:

Betreft:

1769246
22

JAN. 1985
d.

Woonoord Lunetten/ nieuwe kampraad

In het woonoord Lunetten heeft de op 19-11-198** gekozen
kampraad met ingang van het nieuwe jaar het roer overgenomen. Deze raad heeft, overeenkomstig haar verkiezingsbelofte over contacten met de overheid, al contact gehad met
justitie (naast het woonoord ligt een jeugdgevangenis) en
de genie (aan de andere kant ligt een kazerne).
Deze beide complexen zouden, als het woonoord zou worden
opgeheven, gebiedsuitbreiding krijgen.
Binnenkort hoopt nen op een gesprek met het gemeentebestuur
van Vught, terwijl een bezoek van ambtenaren van WVO niet
is doorgegaan in verband met het toen slechte weer*
Ale klap op de vuurpijl wil de raad minister BRINKMAN van
WVC uitnodigen in het woonoord voor een gesprek*
De oude kampraad, waarvan problemen worden verwacht, houdt
zich nu onledig met het uiten van vage bedreigingen. Bij alles
wat de huidige raad van plan is of doet worden kreten geuit
als: "We houden je in de gaten" en "Je zult wel zien".

200 A 03

F ! ACD

1769247
2 2 JAN. 1985

CO
1} Zo nodig andere rubricering aangeven.
DiStr.:

J3T

b.

d.

_

•••
Bijlage(n):

Afschr.:

Betreft:

Diverse Molukse stichtingen in Vught.

Medio 19Ük heeft
de gemeente Vught
verzocht om een lokaliteit voor de buiten het woonoord woonachtige Molukkers. Een van de redenen hiervoor was de afstand
van de buurt in Vught waar de meeste Molukkers wonen en het
woonoord.
Zijn verzoek is gehonoreerd en in de Sint Janstraat is nu
de nieuwe Molukse stichting gevestigd.
De subsidie voor een Molukse stichting van de gemeente Vught
gaat nu geheel naar de nieuwe stichting. De in het woonoord
gevestigde stichting zou geen geld meer krijgen. Het bestuur
hiervan,
,
»
en
, zitten nu mtet de handen in het haar
*
Ook het werkgelegenheidprogramma voor werkloze Molukse jongeren
WMV is uit het kamp verdwenen. De desbetreffende stichting
is nu gevestigd aan de Van Miertstraat in Vught.
•^en en ander is zonder overleg met de toenmalige kampraad
gebeurd. Mogelijk is dat een gevolg van het geheel ontbreken
van elke vorm van overleg tussen die oude kampraad en de
overheid.
Hoe op een en ander verder z&l worden gereageerd is onbekend»

200 A 03

F ACD

1770J80
1 FEB.1985

datum

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

F b.

.—
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DlSt,:
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Afschr.:

Betreft:

Bijlage(n):

B0:

Z/0 /O9

Toestand in het Molukse woonoord Lunetten
Op 1 januari 1985 ie de nieuwe kampraad ia Lunetten in functie
getreden. Geheel zonder moeilijkheden is dat niet verlopen.
Zo droeg de oude kampraad pas na enige verzoeken de sleutels over
van het raadskantoor en de kantine. Na deze overdracht bleek de
telefoon in het kantoor afgesloten en de kantine, op wat stoelen
en tafels na, leeggehaald.
De leden van de oude raad lieten de nieuwe per brief weten dat
ze niets met de nieuwe raad van doen wensten te hebben.
Deze oude raad is nu bezig in een gedeelte van een leegstaande
barak zelf een kantine in te richten. Op die manier kan de jeugd
tegen de nieuwe raad worden uitgespeeld, (nieuwe raad is kale
neten ete.)
Noot: E-e*a* vindt plaats zonder toestemming van de beheerder
van WVC.
Naast de inventaris is ook het geld van de kas van de kantine
verdwenen.
De nieuwe raad bezint zich op de mogelijkheden de families van
de oude kampraad uit het kamp te laten verwijderen.
Plannen hiervoor zijn nog niet rond* Bovendien moet hiervoor
contact worden opgenomen met WVC.
De nieuwe raad zal binnenkort een bewonersvergadering beleggen
Een handicap bij een dergelijke vergadering is het nog totaal
ontbreken van concrete plannen (tekeningen) van de gepande
nieuwbouwwijk.
Tenslotte werd bekend, 'dat de auto van de voorzitter van de
nieuwe raad,
al tweemaal moedwillig beschadigd
is. Mogelijk is de dader afkomstig uit de groep rond de oude
kampraad. Of er nog meer pesterijtjes zullen volgen is niet
bekend, doch gezien de situatie niet onwaarschijnlijk.
De nieuwe raad getroost zich veel moeite binnen korte tijd
contacten te leggen met diverse overheidsinstanties.
Ir is al - verkennend - gesproken met ambtenaren van WVC, de
gemeente Vught, defenmie (Qeaiekazerne naast het kamp),
justitie (gevangenis aan de andere kant) en de plaatselijke
politie.
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Dl*.:

BO:

Afschr,

Betreft:

Kaap LUMETTEM
Op zaterdag 20 april 1985 vindt om 11.00 uur in het kamp
Lunetten te Vught een bijeenkomst plaats van bewoners
en enkele genodigden.
Gesproken zal worden over de opheffing van het woonoord,
de mogelijkheid een klein deel van het kamp als Moluks
monument te handhaven en de ophanden zijnde nieuwe stichting te Vught.
Dit laatste punt verdient volgens de bewoners ook enige
serieuze aandacht. Terwijl er nog steeds geen vastomlijnde
plannen voor nieuwe woonruimte bestaan, geeft de gemeente
Vught toch al geld uit en stelt ruimte beschikbaar voor
een Molukse stichting buiten het woonoord.
Dhr.
uit het kamp (vader van de voorzitter
van de huidige kampraad) en dhr.
(van buiten het
woonoord) (n.g.o.) zouden o.m. in de organisatie van de
bijeenkomst deelnemen.
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BO:
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Molukse kaap Vught

Tegen de achtergrond van het bestaan van een (clandestiene)
cantine opgezet door de oude kampraad in barak 26, is onlangs
een commissie opgericht met de veelzeggende naam "Commissie
Problematiek Barak 26".
Deze commissie wordt gevormd door de heren:
Burgemeester van Vught

korpschef van gemeentepolitie Vught
¥nd.

"

"
"
"
, gem.ambtenaar Molukse Zaken

WVC
beveiligingsambt.
De commissie is van oordeel, dat het recht zijn loop moet
hebben, dat Molukkers daar geen uitzondering op mogen maken
en dat er dus een einde moet komen aan de illegale exploitatie
van een bar in barak 26.
Middels een schrijven zal dit aan alle kampbewoners worden
meegedeeld. Zonodig zal een tweede brief worden verzonden.
Indien er dan nog niets veranderd is, zal "de sterke arm"
worden ingeschakeld. Daarbij is voorts al gesproken over het
achter de hand houden van de ME en het inzetten van een grote
kraan (of hoogwerker) van de Genie met bovenin een videoploeg
met uitrusting en apparatuur om relschoppers op film vast te
leggen.
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Het Molukse kamp Lunetten te Vught

Medio oktober werd
vernomen dat de
kampraad onder leiding van
met betrekking
tot de aangekondigde ontruiming van het Kamp Lunetten het standpunt inneemt om wel accoord te gaan met verhuizing naar de nieuwe
woningen, maar iedereen afraadt een huurcontract te tekenen.

Men verwijt de Nederlandse overheid dat de in 1984 in het
geroepen projectgroep Herhuisvesting Lunetten geen plaats
aan een vertegenwoordiging van de Kampraad. In de
projectgroep zouden uitsluitend vertegenwoordigers zitten
drietal Ministeries (BiZa, WVC en Volkshuisvesting) en de
Vught.
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Naam
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Notitie
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Gezien door
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Betreft:

Lunetten/Vught

Bron:

Bericht:

Relatie deelde desgevraagd mede dat gisteren (14-4-1988) 2 ambtenaren
van W.V.C. t. w.
en
door da .zonen van
zijn geslagen toen zij een barak wilden dicht timmeren.
W.V.C, is overigens van plan haar beleid voort te zetten en heden
(15-4-1988) wil men onder politiebescherming doorgaan met het onklaar
maken van leeggekomen barakken.
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X

Bericht:

Zij schetste de gebeurtenissen van 1^/4,
Tijdens een wandeling door het kamp van 2 beleidsmedewerkers
van WVC, de administrateur en de landsadvokaat , bereikte dit
gezelschap het bericht dat bewoners inmiddels onklaar gemaakte
woningen weer openrukten. De beleidsmedewerkers van WVC
zijn vervolgens met steun van de politie
de zaak weer gaan sluiten. Daarbij zijn zij door enkele
Molukkers van het kamp geslagen.
WVC heeft besloten dat de beleidslijn zoals die was uitgestippeld gehandhaafd moet blijven. (Er is heden ook ministerieel overleg tussen BiZa, Justitie en WVC).
Op lokatie is er op het Stadhuis overleg aan de gang tussen
Burgemeester, WVC, politie en beide kampraden.
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Van
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Betreft

: Lunetten, Vught

1.

F i b.

_d.

_

werd het volgende vernomen:
De gebeurtenissen In Lunetten op 14 en 15 april jl. hebben de
nodige onrust in de Molukse Gemeenschap in Vught teweeg gebracht.
Het optreden van de WVC ambtenaren
en
zou
grote irritatie hebben gewekt. Men verwijt hen gezegd te hebben dat
het kamp "een soort dierentuin" zou zijn en beledigingen aan het
adres van mevr.
zouden reden geweest zijn voor één van haar
zonen om de ambtenaren aan te vallen.
Het massaal optreden van de politie wordt veroordeeld en het gevolg
van de gebeurtenissen is dat de beide Kampraden weer op één lijn
zitten en men vastbesloten is niet mee te werken aan een
vrijwillige verhuizing. Tijdens een op 17 april gehouden
bijeenkomst in Lunetten bleek dat de overgrote meerderheid van de
Molukkers zich tegen de verhuizing zal verzetten.
De onderlinge verdeeldheid onder de bewoners van Lunetten is door
het optreden van WVC en de politie verdwenen. Men is van plan naar
buiten toe consequent en onverdeeld op te treden.
Enkele radicale personen spraken zich uit voor wraakacties gericht
tegen de beide WVC ambtenaren, de Burgemeester van Vught en hun
gezinnen.

2.

De onder punt l vermelde reacties zijn opgetekend direct na de
incidenten van 15 april en daardoor wellicht in emotionele sfeer
geuit. Niettemin is het een feit dat een en ander heeft geleid tot
een grotere eensgezindheid onder de bewoners van het kamp.
Bovendien zullen enkele Molukse jongeren
bij een eventuele ontruiming daadwerkelijk
verzet bieden.
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Betreft; Het Molukse kamp Lunetten in Vught

Het Bandau Persatuan hoofdbestuur acht bemiddeling tussen het Ministerie van WVC
en de bewoners van het kamp in Vught niet op haar weg liggen.
De elkaar beconcurrerende partijen in Vught accepteren bovendien geen bemoeienis van
de BP, omdat de BP het standpunt huldigt dat de kampbewoners zullen moeten verhuizen,
zij het onder acceptabele voorwaarden.
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Het Molukse kamp Lunetten te Vught

Eind mei 1988 kon
opgemaakt worden dat de dwarsliggers in Lunetten
vooral gezocht moeten worden onder de (ex-)drugsverslaafden en criminelen.
Veel oudere bewoners, die over het algemeen slecht geïnformeerd zijn over de
resultaten van de onderhandelingen tussen de kampleiding en WVC, zouden uiteindelijk
bereid zijn "vrijwillig" te verhuizen.

Het B.P.-bestuur zal zich richting Vught niet actief en in het openbaar met
de kwestie Lunetten inlaten omdat de kampleiding en andere groeperingen in het
kamp de B.P» niet formeel erkennen als hun vertegenwoordiger.
De B.P. zoekt het in "stille diplomatie", zoals een brief aan minister president
LUBBERS, waarin gevraagd zou worden de zaak geweldloos op te lossen. Men hecht
aan oplossingvan het conflict d.m.v. een neutrale gezaghebbende bemiddelaar.
Voorts zou aan de Molukse gemeenschappen elders in het land die bij de B.P. zijn
aangesloten, bij monde van Ds. METIARY zijn en worden meegedeeld dat Vught een
verloren zaak is en verhuizing onontkoombaar.
N.B.; Zou het echter komen tot een gewelddadige ontruiming, dan moet rekening
gehouden worden met een kritische opstelling van de B.P. jegens de Nederlandse
regering.
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Betreft:

Het Molukse woonoord Lunetten te Vught
Medio juli 1988 heeft]
verklaard voorstander te zijn
van instandhouding van het Kamp Lunetten.
Hij wil zich echter niet aansluiten bij de groep
, die
eveneens tegen ontruiming van het woonoord is.
erkende dat vele bewoners bereid zijn te verhuizen.
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Het Molukse kamp Lunetten te Vught
De rechterlijke uitspraak, dat de bewoners van Lunetten in het
kamp mogen blijven wonen, heeft de spanning onder de Molukkers
aldaar grotendeels doen wegebben.
Degenen, die in het kamp zouden willen blijven wonen maken zich
thans echter zorgen over het toekomstige onderhoud van de
barakken. Men gaat ervan uit dat de overheid de handen van het
kamp terugtrekt.
Vandaar dat een aantal van hen alsnog zal besluiten te verhuizen
naar de nieuwbouwwijk.
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Molukkenkaunp Vught
Bijgaand enkele documenten die betrekking hebben op kamp De Lunetten
in Vught.
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«OKTOBXR* 1983.

XHTO-FOLDCR STICHIINO B.Ü.A.T
18
5262 QJ VUGHT
T«L.i 073 - 5*7893

IHFO-FOLDER STICHTING B.U.A.T.
Deze folder is een uitgave van Stg. B.U.A.T., die bedoeld
on u kennis te* laten naken net baar doelstelling, verkvijz»
en struktuur.
Stg. B.U.A.T.» Stichting Bantuan Untuk Anak2 TJandu.

Het ontstaan van on«e Stichting B.U.A.T.
In het najaar vaa 1978 Is In samenspraak tussen diverse
Molukse organisaties uit Vught en het C.A.D. (Consultatie
Buro voor Alcohol en Drugs) uit Den Bosch een overleg geveest,
omtrent de toenemende Moluks* drugsproblematiek.
Uit dit overleg, ia door de Molukse organisaties (Kampraad,
Lun*tt*netichtlng, Real Lunet) een Bestal Jongeren aangewezen,
die »ich als vrijwilligers aandienen, on te bekeken vat hier
eventueel gedaan kan worden.
Sinds 1981, begin mei, is de werkgroep drugs Vught, een stichting
geworden en heet thans Stg. B.U.A.T., welke gesubsidieerd wordt
door d* overheid.
De bestuursleden «ün afkomstig, uit diverse Molukse organisaties,
het C.A.D. en een externe adviseur.

Vat doet onze Stichting B.P.A.T.
De stichting B.U.A.T. heeft tot doel, de medemens te helpen
met da problemen die bij/xi) in sijn/haar functioneren kan
ondervinden.
Stg. B.U.A.T. heeft als doelstelling de opvang, begeleiding en
behandeling van Molukkera (in Vught woonoord, wijk en Den Bosch),
die door het gebruik van harddrugs en/of andere drugssoorten
in moeilijkheden zijn geraakt, of dreigen te geraken.
Stg. B.U.A.T. stelt aich tevens ten doel een bijdrage te leveren
aan het voorkomen van bovengenoemde problemen.
En stg. B.U.A.T. beoogt niet bet maken van vinst.
Wie kan bij ons terechtt

Da psychische/geestelijke kloof tussen de gebruikers en do
niet-gebraikers te verkleinen.

Pand fltg. B.U.A.T.
Hat babaren en runnen van het pand van B.U.A.T. door de beroepskrachten.
Hier kunnen de gebruikers terecht, mits xe geen harddrugs of
andere drug»

gebruiken.

Daar kan men een kop koffie of iets andera nuttigen, creatief
besig z\)n, «eedoen aan «port etc.

Nazorgaktivitelten.
Stg. B.Ü.A.T. «iet nazorg als zorg tydena en na de hulpverlening»
periode, gericht op de emancipatie van de Molukse kliënt.en het
herstel van diens maatschappelijk funktioneren, aowel binnen de
Molukse gemeenschap «la t.o.v. de Nederlandse samenleving, in
het byzonder.
Deze zorg is tevens gericht op het voorkomen van terugval naar
problematiea gebruik van middelen.
Het dient tevens uit te monden in een afbouw van de hulpverleningsrelatie tussen hulpverlener en kliBnt.
Voor veel kliBnten «al de hulpverlening echter onvoldoende of
zinloos ztyn, als geen vervol g-moge lijkheden voorhanden zyn.
Omdat de problematiek mede door maatschappelijke faktoren wordt
bepaald, moet de nazorg in kombinatie met en in aansluiting op
de hulpverlening gericht zjjn op een reBel maatschappelijk toekomstperspektief.
Dus laten wy elkaar een handje helpen, zowel omgeving, doelgroep
en instelling zijnde.

Vroeghulp.
Hieronder wordt verstaan het bezoeken van een verdachte die in

verzekering is gesteld op het politiebureau en waarvan wordt
aangenomen dat verslavingsproblematiek aan rol kan apalan.
Da vardachta komt op daxe wijza in aan vroeg stadium In aanraking
•at da hulpverlening.

Bezoeken aan Huis van Bewaring.
Molukse gedetineerden uit ona werkgebied worden in hat Huis van
Bewaring bezocht door aan hulpverlener.
Tijdana dit bezoek wordt da hulpverlening voortgezet of wordt er
voor hat eerst kontakt gelegd nat aan kliênt.

Hat visitekaartje van onze Stichting B.U,A.T.
Hat visitekaartje van onze Stichting ia ongetwijfeld Sarah Pontoh,
onze telefoniste/ racaptionista an zij is tevens onze administratieve medewerkster.
Als u zich tot ona wendt, krijgt u hat aarsta kontakt mat Sarah,
•oma wordt «ij vervangen door Jan Hehakaja, dia sinds kort bij
ona Stichting ala vrijwilliger werkzaam is.
Sarah is aan belangrijk schakel in da organisatie, za houdt zich
bahalva mat hat afwarkan van binnankomanda

telefoontjes ook bezig

mat type-werkzaamheden an da uitgaande an binnankomanda post an
al de administratieve rompslomp.

Bestuur van Stichting B. U. A. T.
l D. Tahapary
t vacature open
Secretaris
Penningmeester (int.) s H. Berg
t N. Parinuaaa
Bestuurslid
Voorzitter

Bestuurslid
Bestuurslid

t B. Tulaaeket
: I. Sopacua

(a.t.)
(C.A.D.)
(Lunettenstichting)
(Real Lunet)
(Kampraad )

Bestuurslid

; J. Manuhutu

(St. V.M.V.)

Bestuurslid
Bestuurslid

t B. Hahakaja

(a.t. Den Bosch)

Adviseur

t A. Cuytan

s P. Thanu
(Advocaat

)

Hulpverleners/ maatschappelijke werkera:
G. Patty en P. Bakarbeaay.
Vrijwilliger/ hulpverlener : J. Hehakaja; P. Behoekoe
Receptioniste/ telefoniste/ administratie : S. Pontoh.

Organisatieschema Stichting B.U.A.T.

Bestuur

Dagelijks bestuur
Bestuursleden
Externe adviseur

Administratie
kracht

Hulpverleners

Werkbegeleiding
door het C.A.D.

Voorlopige openingstijden is van. 09.OO - 18.00 uur.
Telefoonnummer: 073 - 56 78 93.
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Molukkenkamp De Lunetten
Op maandag 28 april 86 hebben in kamp De Lunetten in Vught een 5 a 6-tal
Mdbkse jongeren voor de nodige onrust gezorgd. Zij hebben "aangeklopt"
bij de woning van
de kantine op het kamp "verbouwd" en
vervolgens het kampraad-kantoortje "bezet".
Aanleiding voor dit gebeuren was het gegeven dat
bij de vlaghijsin
op 25 «pril j.l. (proclamatie HMS) rustig in het kantoor van de kampraad
was blijven zitten. Overigens had
vorig jaar ook al niet aan die
plechtigheid deelgenomen en voorts is van hem bekend dat hij een Indonesisch paspoort bezit.
Na de bezetting hebben
en
telefonisch respectievelijk hulp en assistentie gevraagd.
, samen met
en
, op verzoek van "de jongens" die steun bij
hem hadden gezocht (en gevonden), bij Ds. METIABY. Dit resulteerde in
de komst van
, Frieda TOMASOA,
en

op 29 april in Vught.
Na diverse onderhandelingen werd nog diezelfde avond de bezetting opgehe
ven en werden 3 Molukkers door Frieda TOMASOA naar het politiebureau in
Vught overgebracht, alwaar proces-verbaal tegen hen werd opgemaakt.
Noot: Er was een opvallend grote politiemacht op de been gebracht.
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Molukkenkamp-Vught

Op 12-8-1986 heeft in het Molukkenkamp De Lunetten in Vught een bespreking plaatsgevonden tussen enkele kampraadsleden en een afvaardiging van de B.P. en de P.A.S.
Aan deze bespreking - een initiatief van de kampraad - werd deelgenomen door:
- Kampraad
- Kampraad
BïP.

DS. METIARY

B.P.

MANUSAMA
-

P.A.S,

De bedoeling van de kampraad was het vragen van steun aan beide organisaties bij het
behoud van het barakkenkamp. Hetzelfde verzoek had de kampraad tijdens een onderhoud
met de Minister van W.V.C, ook aan dhr. BRINKMAN willen doen. Hun was een gesprek
toegezegd, maar die belofte was niet nagekomen. Tijdens de bespreking van 12 aug.
j.l. zijn geen nieuwe argumenten door de kampraad naar voren gebracht. Na de onvermijdelijke discussie werden tenslotte de volgende punten op papier gezet:
1. De kampbewoners zullen uiteindelijk toch het kamp moeten verlaten, (wisten ze al).
2. B.P. zal een onderhoud met Minister BRINKMAN aanvragen om nog één keer de wensen
van de kampraad kenbaar te maken. (Meer is niet mogelijk)
3. De kampraad moet zich beraden over de situatie in het kamp, m.n. over de onderlinge
verdeeldheid. (2 kampraden bijv.)
4. Idem over het gegeven dat reeds een (onbekend) aantal mensen zich voor verhuizing
hebben opgegeven.
Vervolgens heeft nog een onderhoud met de tweede kampraad plaatsgevonden.
. De standpunten waren hetzelfde.
In feite hebben de B.P. en de P.A.S. het advies gegeven om vrijwillig het kamp te
verlaten, waardoor er vooraf nog de mogelijkheid gecreëerd wordt om in onderhandelin^
gen met W.V.C, enkele (tegen-) eisen te stellen.
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Betreft: De Molukse wijk Lunetten (Vught)
Tijdens de feestweek in Lunetten (laatste week juni) naar aanleiding van het
7e lustrum van het kamp, werd van een groepje Molukkers vernomen dat zij over
wapens beschikte afkomstig uit België. Zigeuners uit Vught zouden deze uit België
"geïmporteerd" hebben.
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Betreft:

Het Molukse kamp Lunetten te Vught

Een deel van de huidige bewoners van Lunetten zal niet voetstoots accoord
gaan met de aangekondigde opheffing van het kamp.
Moeilijkheden kunnen naar verwachting vooral veroorzaakt worden door de
groepis voorzitter van de "nieuwe" kampraad*
Hij zou de Indonesische nationaliteit hebben en ook Indonesiê-gezind zijn.
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