11 Ambonese woonoorden Capelle ad IJssel tab kamervragen

--K. •„ -• r-; ;&. "s^fOFtL.

"f/f*/
.-

.",

• : • . • " )

t

"*~

CO

RAPPORT VAN C(
AAN

: CFO

NR.

: 16.^

13 juli 1972,

BETR.: Kampraadsleden Capelle a/d IJseel

Op 21.6.72 werd
het

i:

Vernomen werd dat bij het betrekken van de huizen van de
nieuwe woonwijk Capelle a/d ÏJssel, vrijwel alle leden
van de kampraad te kennen hebhen gegeven niet in de woonwijk te willen wonen.
Hen werden dan ook woonhuizen toegewezen tussen Nederlandse
gezinnen.

ACD

datum

07MRI1977

CO
b.

d.

C ( OFO ) nr.:
Aan

:

Betreft

:

Ongeregeldheden in de wijk Oost gaarde

Bijl.:

Op 17.1.1977 werd
volgende vernomen:

het

Ook de wijkraad van Oostgaarde ziet met lede ogen toe
dat een groep jongenstdLt de wijk zich opnieuw crimineel
gaan roeren. Achteraf bekeken kan de wijkraad er nu wel eei
aantal redenen voor geven.
- De jongens uit Oostgaarde hebben geen stichtingsgebouw
om zich te vermaken::. Ze zoeken hun vertier in de
Capelse kroegen, waar ze zich bij tijd en wijle gediscrimineerd voelen.
Opm.: Er ie in Capelle geen stichting omdat het hiervoor
beschikbare geld door het indertijd geïnstalleerd
bestuur w.o.
L en
is verduisterd. Ook de wïjkraad, waarvan
evenee:
bestuurslid is, brengt geen helderheid in deze zaal
- De wijkraad heeft maar weinig invloed op de jongens.
Enigszins begrijpelijk gezien het gedrag van enkele
bestuursleden.
- Het politiekorps van Cacelle a/d UHHAT heeft een aantal
jonge heetgebjtakerde agenten ïa haar gelederen.
Enkele van deze agenten hebben zich reeds tot vechtpartijen met de Zuidmolukkers laten verleiden. Koren op de
molen van de baldadige jeugd.

Gewaarschuwd door de ongeregeldheden gaat de wijkraad een
poging doen om de jongens in de toekomst wat beter bezig
te houden.

301A10 - 506622*

Vervolgblad nr.

-2-

bij C-rapport nr.

De eerste gesprekken met de jongens (ook de TAMAELA en
Garuda-jongerè hebben reeds plaatsgevonden.

301A11

ACD

/ JoJ.Wj

datum

H DEC. 197 7

*r

CO

f

b.

d.d.

C ( CFO ) nr.:
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Betreft

:

d.

1 3 DEC. 1977

"Vergadering Zuidmolukse jongeren te Oostgaarde"

Bijl.:

Op 2-11-1977 werd van
volgende vernomen:

het

Op 25 oktober j.l» heeft de aangekondigde vergadering
van Zuidmolukse jongeren van Opstgaarde in de kantine
van de kerk plaategevonden.
De initiator van het geheel,
, heeft de
aanwezigen uitgelegd dat het doel van een bundeling van
de Zuidmolukse jongeren te Oostgaarde voornamelijk een
sociaal/maatschappelijk karakter droeg.
Grote problemen zoals druggebruik, werkloosheid, te
weinig studiebegeleiding wilde hij als eerste gezamenlijl
gaan aanpakken.

Door de oproerige

" werd fel

tegen dit beoogde cHJëT geprotesteerd.
Hij vond dat dergelijke problemen door maatschappelijk
werkers moesten worden aangepakt. De gebundelde
Zuidmolukse jongeren van Oostgaarde moesten hun krachten
sparen om op politiek terrein iets tot stand te brengen.

CV.

301A10 - 506622*
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Betreft

:

d.d.

d.

\ DEC. 1977

"Bundeling Zuidmolukse jongeren te Oostgaarde"

Bijl.: 1

Op 20-10-1977 werd
volgende vernomen:

het

Sedert enige tijd proberen de Zuidmolukse jongeren te
Oostgaarde zich tot één organisatie te bundelen, zie
bijlage.

301A10 - 506622*

ƒ.3 fJ.

Capelle. aan de IJssel, 16 okt. '77
Uitnodiging.

Aan de hand van het gesprek tussen ons, ondergetekenden, zijn
wij tot de conclusie gekomen, je een uitnodiging te' sturen.
Het doel van deze uitnodiging is, door onderling overleg een
formatie te scheppen, die de verscheidenheid onder de jongeren
"bundelt tot een eenheid.
Tevens zal zij zich daadwerkelijk "bezig moeten houden met
problemen, waar de Jongeren in Oostgaarde momenteel mee
vorste l_e n.
Als je je geroepen voelt om te komen», verwachten wij je op
Z5 3fc oct. 1977 om 19.30 uur in de kantine.
Wi.j hopen, dat je mee wilt overleggen om de problemen onder
^ jongeren in onae wijk op te lossen.

Namens,

De initiatiefgroep
/

voorzitter' ; P. Satumalay
•secretaris- ; B. Kakialatu
maatsch. w ; A» Halatu
commissaris, f H. Hussy
A. Hehanussa
J. Malawauw
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Aan

: CP/3

Betreft

: "Zuidmolukse jongens te Capelle a/d IJssel"

Bijl.:

Op 20-10-1977 werd
volgende vernomen:

L die

301A10 - 506622*

het

Tijdens de recente gijzelingsacties is er door de wijkraad van Oostgaarde een bewakingsgroep geformeerd, die
belast werd met het beschermen van de wijk.
De wijkraad had met opzet baldadige, ex-criminele Zuidmolukse jongens voor dit werk uitgekozen, teneinde tegelijkertijd een grip op deze heethoofden te kunnen houden.
Inmiddels is de bewakingsgroep weer ontbonden.
De onderlinge band tussen de jongens, voor zover^al niet
bestond, blijft echter bestaan. Tot op heden hebben ze
zich enkel onderscheiden door lichte criminele vergrijpen.
is van mening dat niet moet worden uitgesloten, dat
deze jongens zich t.z.t. op het terroristische vlak gaan
bewegen.

/
C ( CFO) nr.:
Aan

:

Betreft

: Zuidmolukkers te Oostgaarde

Bijl.:

1

Op 7-12-1977 werd
volgende vernomen:

het

De werkgroep Satumuiay/ heeft op 6-12-77 opnieuw een bijeenkomst belegd voor de Zuidmolukse jongeren uit de wijk
Oostgaarde. Ongeveer 50 jongeren waren aanwezig. Gesproken werd over sociale, criminele en politieke problemen
binnen de wijk. An het eind van de avond werden er
enquêteformulieren uitgedeeld (zie bijlage).

301A10 - 506622*

•'s.-•Le/iorie

: scholieren; v:er::lozen; w e r k e n d e n ;

Leeftijdsklasse:

'

12-16

17
2ö
Se>:e
.jur/r stand

- 25
- 30

: ir.ar./vrouv/
: gehuwd/or.^ohuv/d/reschei den.

ALi.zsr: i:: TE VULLEN DOOR SCHOLIZIULN.
Volgt u oeroepsonderv/ijs
Is het een lager beroepsopleiding?

....

middelbaar beroepsopleiding? ....

hoger beroepsopleiding?

....

universitaire opleiding?

....

*

Volgt u eigeneen vormend oncerv.-ijs
is .het een mavo opleiding?
havo opleiding?

....

vwo

....

opleiding?

ïient u hiervoor getest?

?vunt u ever het

je/nee

rl/^emeen goec rr:Ge"::orr.en?

,;orcer. ce cucersvonden vpak door uv; oucers
bezocht?

,-e/nee

Zou u b i j v o l d o e n d e deelr.er.e een huisv/erkcucus v:illen volren els eet regever; v:erd

i n c e vi ^k ?

Ce / Ree

;.'oet er oer. stut i f. uerel oi ccr ir. ce v;: ^:
'•:o. "0-? ( v -'•:- ~otrol:>:o:. ccor een versr.!.-: r.~)

','o/r.ee

ïo.u u in uw v r i j e t i j d nc/~ v; a t \ v i l l e n b i j v e r d i e n e n ?

,:'.£/ nee

V/eet u al wat voor beroep u r%:ht k i e z e n ?

?.

ALLkE:,1 IN ÏZ VULLS.V DOÜR ft'LRKLOZEK.

i:Dc u toen u ven school aï'cwam de volgende
opleiding gevolgd:
lager beroepsopleiding?
middelbaar beroepsopleiding?
hoger beroepsonderwijs?
universitaire opleiding?
mavo opleiding?
havo opleiding?
vwo opleiding?
3ezit u van deze opleiding het diploma?

,;.s/nee

je/nee

In wel'<e sector bent u rsoir.enteel werkloos:
Administratieve sector?
Commerciële sector?
Dienstverlenende sector?
Ongeschoolde sector?
Psre-/inedische sector?
Technische sector'»'

In deze kolom 'cunt u het antwoord met een kruisje aangeven*

V/i 11 XI v/ör^cn?

ja/nee

Zo ja, krijgt u geon kans o::; 12 verken?

ja/nee

Wilt u zich omscholen en/of };-.irsusr,en volgen oa de
niet behaalde diploiaa ('s) alsnog te bemachtigen?
(dit zou dan door een vereniging verzorgt kunnen worden)

3.

'"~~

ja/nee

ALL£3tt'r' ~?3 VULLZN SOGH .CHIHXDSH.

Welke opleiding vol;rde u toen u van school afk-'ara:
•./as 'net een lagar beroepsopleiding?
ndddelbaar beroepsopleiding?
hoger beroepsopleiding?
universitaire opleiding?
opleiding?
havo opleiding?
wo opleiding?

....
...,
,..„

Werd u hiervoor getest?

ja/nee

Bezit u van deze opleiding het diploma?

ja/nee

In vrelke sector bent u docenteel werkzaam:
administratieve?
'technische?
para-/medische?
dienstverlenende?
ongeschoolde?

Bent u ambtenaar?

ja/nee

Bent u uitzendkracht?

ja/nee

Volgt u naast u werk nog kursussen?

ja/nee

Zo niet, zou u dan alsnog door willen studeren?

. /
ft C*/ II w w

Zo ja ; Is dit in het belang van de saak?
Ia tlG7,g fcolorj kunt x: het ai^tuoord n-et oen kruisje a

u lila v<~i ces VC^ID
^ £Q b 'iS V. <^-~- *-»5 £J v2ijy *••'•*•**"! ^.T. ï.~.3Ott C71..!, i.: j-'L* ,^1'^C'T^i* <.'T, ^L"/"^ XÜ
f •-«•- T-^-^i r -••' -—*» t~••*-~*>*S* v^ n\* «^—;»*?
t.V*~.4'>J*

l ^ V w _ . .*.

i;-W «J &

\/*J

O

U U K .:t.i>

Koot er? vol,:;cn3 u ccn ^crlrrrocp (cnlc-ïSccl \-c.n ctn
'-l::.") l^ocoa dio vooïlichtiK^ vcr^avjt over

in TE TgT.fT TOCH t""^'?; ^oci.Ay.H.RN _F07JT^r>n.

Hobt u t-clccn3
Üoot t» Cat c? ^cc^orea ia do tijk sija dio c!-

Eobt u ia ira- vrlcsicnïsrinff c<;a ümcGC^^'ui-

cchrift)?

u cclf ü?uc3 (slot op üclitcrc

Zv Jat ficot u dit KÜ£
Kent n dlo cor^.'x!ron van hot tocccacaca

«u^nt ti hot hicrnco cenn, öat srcn dro^co'b^r^iiJs togen
coot
Virdt u dr*k\E3 c^vaarUjIccr flan alcohol?
So niott vlrjlt n so cllctoi oven
Ecnt u hot C::T:CO ccna, dat er een
cricrdccll *rr.rs ec.u vercnic^r.rr) r^c-t !:t"cn dio tlcs
cd:ca c? c:;n Êcslnrii

^raücatl e c . g _^enera.tieironf likten.
Kunt u goed net uw oudere praten (over allerlei
onderwerpen) ?

ja/noe

Hebt u vaak kontakt met oudere wijkbewoners?

ja/nee

Vindt u deze kontakten belangrijk?

ja/nee

Ligt het genis aan kontakt net de ouderen volgens .
u aan de taal?

ja/nee

ui/of aan het verschil in opvattingen van de ouderen
(oosters) en de jongeren (westers)

ja/nee

Beheerst u het Ealeis in woord en schrift?

ja/nee

Zo niet; zou u dan een kursua naleis willen
volgen? (verzorgt door een vereniging)

ja/nee

Politieke voorlichting,
Zou u graag over het Zuid-oolukse vraagstuk op de hoogte
willen zijn en/of blijven?

ja/nee

Zo jaj n-oet er dan een politieke werkgroep (als onderdeel van een vereniging) komen die hierover voor de
nodige inforcaties zorgt?

ja/nee

j

U

J

^1

-*

'^

£-: TT /

„ent u politiek aktief t.o.v hot ^u:c-r:olu'-:üe vroü:;:: ~u.k?

ja/nee

Zo niet; v/ilt u dan op cit terrein sktief zijn?

ja/nee

Staat u achter de hsrce gev,rapende akties dia o.a ir. 1977
hebben plaatsgevonden?

ja/nee

Vindt u dat gewapende sktiviteiten ven een herce kern,
vruchtbaar (ten gunste van ce Zuid-:.."olukse 'zaak) ku.-.r,en

zijn?

ja/nee

Denkt u dat de Zuid-Molukse drugsgebruikers de Ry.S strijd
kunnen scheden?

ja/nee

Gelooft u nog steeds in een vrije PJ.-S

ja/nee

Denkt u dit ideaal te kunnen verwezenlijken niet tv;ee
presidenten?

ja/nee

Verwacht u dat de icolukse samenleving op den duur in die

van de necerlandse zal verdwijnen?

ja/nee

Vindt u dat iemand reet een indonesische nationaliteit

aan de Zuid-molukse strijd mag deelnemen?

ja/nee

Sn niet ce nederlcndse nationaliteit?

ja/nee

Vins-j u ee:a Jongcrenveroniglng in de wijlt
Hooi. clü vereniging een cnriGteifrLe grondslag nebben?
Moc'i; clo Jcngorcnverenigins een eigen soos hebben?
Wilt u lid worden van ao vereniging?
Zou u clztier lid willen worden :van een werkgroep?
Zou u sicn verkiesbaar willen stellen voor heo oest;uur?

Weet u wat de taaie van de wijirraaa is?
Kent TI net De ie ia van de wijicraaa om deze taait goed
te Joinnen volbrengen?
Hebben ze in mm beleid voldoende rekening genenden
met de wensen van de jongeren?
Vindt u dat de jongeren taeer medeaeggenscnap noeten
in noc v;ynDeloid?
V7eot n &oe de leden van de wijsraad t-;orden geicoson?
Eebt u neegeirosenv
u dat de leei'tljdslimiet o.'.cjr is, om ^e verkiesbaar te irunnen stellen voor een zetel in,wïjli:raad?
'cfe
Bent u het Hiermee eens v
zo niet j I-Ioet de leertijdslimie-c aan v/orden
verlaagd 'i
vernoogd?
Koot de vjli^raad volgens u
als hoogsl/e ojfïlciele orgaan in de wij-k rungeren?
als vertegenwoordiger optreden van de wij-koe weners?
alleen sociale belangen van de wijkbewoners benartigenv
alleen belangen van ëên bepaalas politieke groepering
behartigen?
neutraal blijven in politieke aangelegenheden?
£ov;ei sociale als politieke belangen van alle vr
woners Dsnartlgen?

ACD
datum

CO
b.
C ( CFO) nr.:

d.d.

I5IÏ,

Aan

:

Betrett

: Huurstaking Molukse wijk Oostgaarde

Bijl.:

Op 28-9-1978 werd
volgende vernomen:

het

De Molukkefii in de wijk Oostgaarde hebben het voornemen
om een algehele huurstaking te beginnen.
Op 15 oktober a.s. zal hierover een wijkvergadering worden belegd. De wijkraad zal de huurstaking initiëren.
Beden is het slechte onderhoud van de woningen door de
woningstichting, die de huizen beheert.
Bovendien vinden er overal verzakkingen plaats en wil
Openbare Werken van de Gemeente Capelle hier niets aan
doen.
De woningstichting heeft te kennen gegeven dat zij verbeteringen in ondermeer het verwaroingssyteem van de
huizen dan pas kan aanbrengen, nadat de Gemeente iets
aan de optredende verzakkingen in de wijk heeft gedaan.
De Molukkers vinden dat zij van het kastje naar de
muur worden gestuurd en hebben daarom besloten tot de
huurstaking.

301A10-729017F-69

O 6 DEC. 1 97 9
co
b.

C(CFO ) n r . :
Aan

Betreft

6 DEC,'979

ff/Hf^t?

Inf0!

' CFB
: Betreft Molukse woonwijk te Capelle.

Bjjl. :

Op.

werd

het volgende vernomen:
Van
werd het volgende vernomen.
De bevolking in de wijk bestaat voor het overgrote deel uit aanhangers van MANUSAMA. Ca. *fO gezinnen zouden achter de partij SiwaLima staan. In hoeverre verschillende personen als neutraal kunnen worden bestempeld, was niet vast te stellen, aangeaien bij een
discussie de meeste mensen slechts achteraf kritiek leveren en
tijdens de vergadering hun stem niet laten horen.
Naar
's mening is de stemming rustig. Op politiek gebied speelt
er weinig. Voor zover bekend wordt er tijdens de jongeren bijeenkomsten wel eens gesproken door de familie
, doch
had niet de indruk,dat van die zijde op
korte termijn problenen te verwachten waren. Hun_ideeê*n zouden
weinig weerklank vinden. Op crimineel gebied zou
een opvallend persoon zijn. Hij staat in de wijk bekend als een
geduchte vechtersbaas.
was slechts gedeeltelijk op de hoogte van de wijkraadssamenstelling. Deze Instaat uit 7 a 8 personen:
voorzitter:
vice-vooraitter :
secretaris
:
De rol van wijkraad is in de loop der jaren gewijzigd van een
politiek gemotiveerd orgaan tot een instelling, die tracht door
overleg de voorkomende sociale problemen op te lossen, zoals
b.v. de criminaliteit onder de jeugd, de huurverhoging enz.
De bevolking zou langzamerhand geen vertrouwen meer hebben in de
KPK, reden waarom de activiteiten teruglopen. Van de leider
komen geen nieuwe initiatieven en de samenwerking
met nanxe op politiek gebied zou te wensen overlaten.

30-11-1979
HV
301A10-819172F

ACD

1528357

datum

16 JAN.1981

CO
b.
C(CFO

)nr.:

d.d,

i

Aan

: GFfi

Betreft

:BPP-Capelle

\ JA*.

Info:3

Bijl. :

OP -ui?-.i

werd

het volgende vernomen:
De Algemene Ledenvergadering van de BPP, die op 30 november
was gepland is niet doorgegaan.
Als reden werd genoemd, de drukke bezigheden van de voorzitter,
Frieda TOMASOA.
Noot: Het betrof hier een bezetting van het kantoor van de woningstichting door een 14-tal oudere Molukkers. Hun klachten over de verwarming van de woningen werden later terecht verklaard door B&W van Capelle.
De bezetting had overigens een goedaardig karakter. Politiemensen die poolshoogte kwamen nemen werden getrakteerd
op koffie en oude KNIL-verhalen en kwame^' s avonds weer
terug om nassi te eten.
Op de 30e heeft de wijkraad een rapat umum hierover gehouden, waarvoor erg veel belangstelling was.

301 A10-0192W

"
1684122
datum

11. Ml 1983

CO
b.

d.d,:

C( CFO)nr:
Aan
: CFB
Betreft

8 JUL11983

Info:

: Molukse wijk Capelle.

Bijl.:

werd

Op.

het volgende vernomen:

De huurkwestie in Capelle is een zaak die feitelijk
al jarenlang speelt, maar eerst nu in de openbaarheid
komt. Reeds bij het betrekken van de woningen, 11 jaar
geleden, waren de huren hoog, d.w.z. ca. ƒ400,-. Daar
komt dus elk jaar de huurverhoging nog eens bij. Voor
uitkeringtrekkers betekent dat, steeds hogere kosten
(ook voor levensonderhoud), terwijl de uitkeringen verhoudingsgewijs steeds lager worden. Op een gegeven moment is dat niet meer op te brengen en het is dan ook
bekend dat er in de wijk veel z.g. stille armoede geleden wordt.
Vandaar dat er een nota met een eisenpakket is opgesteld.
Het woord "eisen" moet in deze niet zo letterlijk worden
opgevat. Er had ook 'Vensen" kunnen staan, maar bij onderhan
lingen klinkt eisen beter dan wensen. Want dat is namelijk
het hele punt, men wil hier over praten. Het stadium
van echt iets gaan doen is nog niet bereikt. Daarom moet
dit ook gezien worden als een sociale noodkreet en niets
anders. Het is echter wel een zaak voor de overheid om met
deze mensen aan tafel te gaan zitten en eerlijk te bespreken wat wel en niet haalbaar is.
Noot: Volgens de uitzending van Suara Moluku op zondag
12 juni jl., zal er op 9 juli a.s. in Capelle een
landelijke conferentie over de huurkwestie gehouden worden.

301 A10-307743LC

ACD

1684121

*>»»

11.JULI1983

c°
b,
C(CFO)nr,

d.d.:

Aan

:

CFB

Betreft

:

Molukse wijk Capelle

S JUL11983

Info:

Bijl.:

Op

16-6-1983

werd

het volgende vernomen:

Reeds geruime tijd geleden signaleerde een Molukse maatschappelijk
werkster de nodige problemen m.b.t. de woonsituatie van een aantal gezinnen in de wijk.
Zij heeft de wijkraad daarover geïnformeerd en deze heeft vervolgens een inventariserend onderzoek gehouden. Al vrij spoedig bleek,
dat de situatie ernstig was.
1. Het onderhoud van de woningen laat te wensen over. Scheuren in
muren en gevels, lekkages, verzakkingen en stankoverlast.
(Moerasgas, o.i.d.)
Dit soort zaken zijn al jarenlang (ook bij de Gemeente Capelle)
bekend.
Beweerd wordt, dat de bouwgrond niet goed geprepareerd werd,
zodat genoemde gebreken kort na de bouw (ca. 11 jaar geleden)
al aan het licht kwamen.
2. De hoge woonlasten zijn voor veel bewoners niet meer op te
brengen. Deze lasten bedragen ca. f.1.000,— of meer per maand.
Onder woonlasten wordt verstaan:
Huishuur f.515,—/f.550,--, G.E.B. ca. f.300,-- en gemeentelijke
belastingen. De gasrekening valt erg hoog uit, omdat de woningen
niet warm te stoken zijn.
Twee a drie jaar geleden heeft een onderzoek van een neutraal
bureau uitgewezen, dat volgens de geldende normen voor 35$ van
de woningen teveel wordt betaald, althans meer dan het landelijk
gemiddelde*
Daar komt nog bij dat de huren na overdracht van de woningen
van Domeinen aan een woningbouwvereniging, fors zijn opgetrokken en dat nu ook nog de huursubsidie van de gemeente stop-gezet dreigt te worden.
Men voelt zich nu "gepakt", omdat voor veel owderen met alleen
een A.O.W.-uitkering, mensen met een andere sociale uitkering
en de vele werklozen in de wijk, het water al tot de lippen gestegen was.

- 2301 A10-307743LC

Vervolgblad nr. 1

bij C-rapport nr.

Financieel zaten velen helemaal klem en moesten het ene
gat met het andere dichten. De mensen konden eenvoudig'
niet meer betalen.
Dit leidde ondermeer tot de klacht dat men in een sociaal
isolement geraakte. Reisgeld om bij familie elders in het
land op bezoek te gaan is er niet. Kinderen halen geld
voor een schoolreisje bij oma en opa of ooms en tantes of
"bietsen" strippenkaarten bij andere werkende familieleden.
Enkele vrouwen hebben een baantje als schoonmaakster aangenomen, maar dat betekent dan wel dat de kinderen na schooltijd langs de straat zwerven of van school spijbelen.
Kortom in feite een onhoudbare situatie.
Tijdens het inventariserend onderzoek ging er bij de betrokkenen a.h.w. een zucht van verlichting op, toen bleek dat
meerderen met dezelfde problemen kampten. Men vond elkaar
op dit punt en dit leidde tot een aantal vergaderingen over
deze kwestie*
Op deze vergaderingen werden harde woorden gesproken en even
harde eisen gesteld,
maar eveneens werd duidelijk
dat men eigenlijk geen problemen met de gemeente wil.
Ook was het idee geopperd - zet ons maar weer terug in
barakken. De huur is dan betaalbaar en stoken doen we wel
met een oliekacheltje. Houden we zelfs nog wat geld over.
Vanzelfsprekend kwam men op het K.N.I.L. en de Molukse'
K.N.I.L.-ers in Nederland, dus alle wijken. Vandaar dat er
op 9 juli a.s. in Capelle een conferentie o.i.d. zal worden
gehouden over de woning-problematiek in de diverse wijken.
Men zal daar dan over gaan praten, omdat bekend geworden is,
dat al circa 20 andere wijken met soortgelijke problemen
zitten.
Hedenmiddag 16-6-1983 om 1^.00 uur wordt er door het aktiecomité in Capelle een persconferentie gegeven. Een
journalist bij het Rotterdamsch Nieuwsblad is daar ook voor
uitgenodigd.
Overigens zijn van de huurdersvereniging in Capelle ook veel
Nederlanders lid. Veelal ambtenaren, die ook achter deze
gebeurtenis staan maar graag zien dat de Molukkers het voortouw nemen*
Noot; 1. Deze zaak moet gezien worden als een sociale noodkreet.
Een dringend verzoek om meer aandacht voor deze kwestie en om e.o.a. regeling om de hoge woonlasten te
drukken. Voor de "eisen" genoemd in de nota, dient
"wensen" gelezen te worden.
2. De Molukse gemeenschap distancieert zich nadrukkelijk
van de niet-betalende bewoners in de wijk. Die mogen
er wat hun betreft best uitgezet worden.
ES
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ACD

1675606

datum
CO

b.

d.d.: 3 o MEM983

C( CFO )nr.
Aan

CFB

Betreft

Molukse wijk Capelle.

31 MEI1983
d.

Info: VI

Bjjl. :

op

werd

het volgende vernomen:

In de wijk Capelle wordt hedenavond een spoed-vervolg-vergadering
gehouden over betalingsachterstanden bij de gemeente.
De woonlasten bedragen per woning circa ƒ 1.000,— per maand, aar
zienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde, naar een onderzoek
heeft uitgewezen.
Werklozen en anderen met een uitkering zijn daardoor financieel
helemaal klem komen te zitten. Men wil nu met de gemeente tot
e.o.a. regeling komen, maar de gemeente Capelle a/d IJssel stelt
zich verre van soepel op.
Daarnaast dreigt in het kader van de bezuinigingen de subsidie
voor het Stichtingsgebouw te vervallen.
Al met al voelt de gemeenschap zich danig "gepakt" en er zijn
al stemmen opgegaan om over te gaan tot "keiharde acties", waarbij dan met name gedacht wordt aan een bezetting van het gemeenti
huis*
Noot: Zolang er nog met de gemeente onderhandeld kan worden, zal
het allemaal zo'n vaart niet lopen,
maar de
mensen zijn wel boos.

O

301 A10-119332F

ACD

1687562

datum 2 3 AUG. 1983

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

Dlstr,

Bijlage(n):

Afschr.:

B0= g. Q C?

d.

Betreft; Molukse wijk Capelle - Huurkwestie.

Op 18-7-83 werd het volgende vernomen.
Op zaterdag 9 juli j.l. werd in Capelle een landelijke vergadering
gehouden over de zg. huurkwestie.
Er waren daartoe uitnodigingen verstuurd naar k6 Molukse wijken.
Van 37 wijken waren vertegenwoordigers naar deze vergadering
gekomen. In totaal waren ruin 200 personen aanwezig.
De vergadering werd namens de wijkraad Cappelle voorgezeten
door de bekende Frieda TOMASOIJ.
Vanuit de zaal »rd er sterk de nadruk op gelegd om direct al te
beginnen met geen huur meer te betalen. Dit voorstel werd nadrukkelijk afgewezen, met de motivatie "als je op Ambon woont,
moet je ook huur betalen".
Tijdens de vergadering werden drie besluiten genomen:
1. Br is een Initiatiefgroep benoemdtbestaande uit 9 leden, die
~" een en ander aal coördineren^
De Initiatief&ro&p is als volgt samengesteldJ
Frieda TOMASOB - Capelle
voorzitter
vice-voorzitter
Ie secretaris
2e secretaris
leden

2. De Initiatiefgroep zal op 27 augustus a.s. in Capelle een
~" vergadering houden met alle (splinter-)groeperingen die zich
met het voormalige KNIL bezighouden
jj>. De respectievelijke wijkraden zullen in de wijken intern
overleg plegen, waarna er - vermoedelijk eind september 1983 weer een landelijke vergadering zal worden gehouden.
Noot: De vergadering was van oordeel, dat de RMS-politiek buiten
deze kwestie gehouden moet worden.

200 A 03

ACD

1699266

datum * 7

OKT*

CO
I] Zo nodig andere rubricering aangeven.
Distr.:

73.

b.
T8T

d.
_

Bijlage(n):

BQ= 2. e

Afschr.:

Betreft: Huurkwestie Capelle
De op 27 augustus in Capelle gehouden vergadering over het KNIL,
en de mogelijkheid oai bepaalde KNIL-rechten te betrekken bij de
huidige huurkwestie, heeft geen enkel resultaat opgeleverd. Een
heleboel "KNIL-geleuter", maar verder niets, aldus
Voor wat betreft de agenda en enkele aanwezigen: zie de bijlagen

200 A 03

1699266

'

A T J A R A

P E R T E M U A N

27 AUGUSTUS

C A P E L L E

1983

A/D

I J S S E L

1. Kata sambutan Aksi-Komite/Devan Wijk Capelle a/d IJseel
2. Kata pembukaan
3. Pernjataan dan keterangan Komisi seinen t ara
'f. Pandangan rapat terhadap pernjataan itu (lihat pokok 3>)
5. Henbitjarakan hak2 ez-KNIL muiter
6» Membitjara dan menetapkan Iangkah2 berikut
?. Kesimpulan
8. Penutup

Capelle aan den IJseel, 27 augustus

1699266"
PERWATAAN KOMISI UKUM SEMENTARA

Berdasarkan putusan dan kesimpulan dari rapat uraum jang sudah berlaku pada
tanggal 9 juli 1983 jang baru lalu itu, maka hari ini, kami jang bertugas
sebagai Komisi umum sementara telah mengundang tuan2 eekalian didalam
pertenroan ini, supaja kami dapat menukar pikiran satu dengan jang lain mengeuai
nasib kita bersama dan chusuenja pereoalan hak2 ex-KNIL, jang memang menurut
faham kami masih ada dan harus dipegang sebagai satu dasar untuk mendjaminkan
nasib dan kedudukan kita pun anak2 kita, jang adalah generasi jang berikut, di
tanah Belanda ini.
Untuk diketahui bahwa hasil rapat umum, ttg. 9 juli 1983* itu adalah sebagai
berikut: a.l*
- Rapat merasa solider dengan aksi dari wijk Oostgaarde di Capelle a/d IJssel
- Rapat membentuk satu Komisi umum sementara jang terdiri dari 9 orang
dan ditugaskan:
a. mentjari dan mengumpulkan bahan2 dari persoalan ex-KNIL muiter
b. berusaha mengorganiserkan pertemuan2 umum untuk membitjara dan mengupas
persoalan2 hak ex-Knil muiter
c* berusaha mendapat satu badan Komisi jang pasti dan tetap untuk memperdjuangkan hak2 ex-KNIL muiter selandjutnja.
Dengan memperhatikan hasil rapat umum, ttg. 9 juli 1983 itu,dan tugas kami
sebagai Komisi umum sementara, maka sudah terang njata bahwa pertemuan hari ini
baiklah dipergunakan sebaik-baiknja untuk mentjapai keperluan dan kepentingan
kita bersama itu, ialah:
1. Berbitjara dan mengupas dengan hati jang terbuka terhadap persoalan hak2
ex-KNIL sehingga mendapat auatu kesimpulan bersama jang tetap.
2. Mengadakan langkah bersama untuk menuntut hak2 ex-KNIL militer tersebut
terhadap pemerintah Belanda.
3. Membentuk suatu Komite Umum (landelijk) jang tetap, jang ditugaskan mengadakan
rentjana dan usaha2 untuk maksud tersebut.
k» Henetap dan menggiatkan gerakan umum sehingga semua orang mau bangun dan turut serta dalam gerakan bersama sesuai dengan hasil persetudjuan hari ini;
seumpamanja mengadakan seruan2, pers-kommuniqués, suatu pertemuan raksasa.
5. Menentukkan sikap jang tegas berdiri dibelakang aksi wijk Oostgaarde.
Mudah2an apa jang dihadapkan disini kiranja itu mau disambut oleh para rapat
sekalian, sehingga djuga dipakai sebagai daear dan pokok2 pembitjaraan didalam
pertemuan hari ini untuk kepentingan kita bersama.
Atas perhatian dan kemauan jang sungguh dari para hadiran sekalian, kami eangat
menghargakan.

Capelle aan den IJssel, 27 augustus

1699266
27 augustus
Aanwezige Woonwijken

op basis van Uitnodigingen

Assen ......... Wijkraad en enkele gezinnen van Groep
Hoogeveen
Cpheüsden
Vugt
Gennep .......... Dhr.
Ereda ............ Dhr.
Winterswijk ........ Ma rwa groep
Krimpen a. d IJssel....
3
Leerdam ..... Dhr.
Vaasen ..... Groep
(solidair)
*
Wierden, Leasagroep
\e . . . . . .niet aanwezig
Zutphen ..... Dhr.
Koudekerke/Middelburg ...... Dhr.
Earneveld. . . . .Dhr.
Vertegenwoordiger:

Bovensmilde. ......
Bonds ex-knil
BadanPersatuan
Inspraakorgaan

,
,

ACD

1699287

datum t 7 OKT. 1983
CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

d.

Distr

Afschr.:

Betraft:

BO:

Huurkwestie Capelle
De KNIL-vergadering die, in verband met de huurkwestie, op 27 augus
tus jl. in Capelle werd gehouden is een tamelijk chaotische zaak
geworden. Een bmndeling bleek niet mogelijk en ook een duidelijk
eensluidend standpunt kon niet worden geformuleerd.
De vergadering stond onder voorzitterschap van
^ plv.
voorzitter van het Landelijk Huurcomité.
Op zaterdag 1 oktober a.s. zal laatstgenoemd comité wederom vergaderen.
Noot; De huurkwestie is inmiddels ook gaan spelen in de wijken
Almelo, Breda, tfovensmilde, Barneveld en Vaassen. Er zijn
in dit kader ook handtekeningenacties gehouden.

200 A 03

AC°
datum 2 O ÜKT.

1699807

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

b.

d.

Bijlage(n):

Afschr:

Betreft:

Capelse huuraktie
Op 27-8-83 vond in Capelle a.d. IJssel weer een vergadering
plaats van het landelijk comité van de huurweigeringsactie.
Volgens
waren tussen de 100 en 200 mensen aanwezig.
vond van belang dat er door deze vergadering één hechte
groep was ontstaan.
Na afloop van de vergadering werd er 's-avonds een dansavond
georganiseerd.

200 A 03

ACD
datum

2

O J KI. 1983

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr,

7- g,

Afschr.:

Betreft:

BO:

Huuractie Capelle,

De huuractie die in Capelle is begonnen slaat goed aan.
In Assen, Bovensrailde, IHarum, Oosterwolde, Wierden, Almelo,
Nijverdal en Hoogeveen zouden solidariteitsgroepen bestaan.
In de laatste plaats zou deze groep tegenwerking ondervinden

a» A 03

1703420
datum 2 3 N BV. 1983
CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

Distr.:

Bijlage(n):

>5 T7"

d. —

Afschr.:

Betraft:

BP en de Capelse actie.

Het hoofdbestuur van de BP heeft een pleno gewijd aan de
Capelse huuractie. Bijna het gehele bestuur was van mening
dat de 2e secretaris
zich te veel tegen de
actie verzette, voornamelijk om persoonlijke redenen.
'
In verband met een en ander zal op woensdat 16-11-83 een
vergadering worden gehouden van de BP met He leiding van de
acties in Capelle.

200 A 03

ACD 1704047
datum 2 9 N8V. W3

CO
t) Zo nodig andore rubricering aangeven.

b. ^

Distr.:

Bijlage(n):

Afschr.:

BO:

Betreft:

d.

—-

Huurkwestie Capelle
Sinds het begin van de huuractie in Capelle zijn met de SVW
afspraken gemaakt dat alle lopende zaken (huurschulden, deurwaarders, etc.) opgeschort zouden worden. Die afspraken staan zwart
op wit.
Sinds enkele dagen is bekend /£jrt
, i.v.m. een forse
huurschuld, op 22 november a.s. uit zijn woning zal worden gezet.
Opmerkelijk is dat juist
op deze manier wordt aangepakt, terwijl er nog meer Molukkers in Capelle huurschuld hebben.
In Molukse kring wordt dit ervaren als een provocatie van de
eerste orde.
is de motor achter de huuractie en nu
wordt dus juist
en die alleen een deurwaarder op het
dak gestuurd.
"Schakel de motor uit en de hele zaak valt stil."
In Molukse kring is furieus gereageerd op deze aangelegenheid.
Het gaat in deze dus niet eens zozeer om de persoon
, maar
men ziet hun als rechtvaardig geachte zaak (de huuractie) direct
bedreigd. En de gemaakte afspraken worden niet nagekomen.
De onderling gemaakte Molukse afspraken om mensen met huurschuld
hun eigen boontjes te laten doppen gaat in dit geval dus niet op.
Jong en oud hebben zich achter de huuractie geschaard en gelet op
de huidige situatie is de sfeer gespannen en de stemming geladen.
(Dat pikken we niet!)
Daarnaast weet men zich gesterkt door andere Molukse wijken die
de huuractie steunen. Dit aantal wijken is inmiddels gegroeid
tot l?.
De uitzetting van
op de 22e zal dan ook gegarandeerd
met gewelddadigheden gepaard gaan. Tevens is dan het kantoor
van de SVW niet veilig meer.

De burgemeester van Capelle heeft de Molukkers aangeboden om te
bemiddelen met Binnenlandse Zaken.

200 A 03

datum 2 9 N0V. 1983
CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

Distr.:

Bijlage(n):

Afschr.:

Betreft:

7-

BO: % O 2.

d. —
,

Huurkwestle Molukse wijk Capelle a.d. IJssel.

Op 21 november werd vernomen dat de sfeer in de Molukse wijk
te Capelle a.d. IJssel verslechtert naarmate de datum nadert - 22
november - waarop^
zijn huis wordt uitgezet.
Doorlopend hebben in net weekeinde van 18-20 nove»ber vergaderingen plaategevonden van het actiecomité met de gemeente en
van Molukkers onderling. De zes miljoen, die de gemeente toegezegd heeft te zullen aanwenden voor renovatie van de wijk,
wordt door de Molukkers beschouwd als een afkoopsom voor het
werkelijke probleem: de te hoge woonlasten.
Op l8 november heeft het actiecomitéi.c.
een kort
geding aangespannen tegen de woningbouwvereniging SVW.
Het actiecomité voelt zich sterk omdat men beweert over een
eerder schrijven van de woningbouwvereiging SVW te beschikken, wa;
in beloofd wordt niet tot uitzetting over te gaan.
Vrijwel algemeen heerst in de wijk de verwachting dat eventuele
uitzetting van
onvermijdelijk onlusten ten gevolg
zal hebben.
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1704056

datum 2 9 N O V. 1983
CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
Distr.:

b. '

d.

öijlageinj:

Afschr.:

Betreft: Huuraktie in. Cape lle,

De Molukse huuraktie die vanuit Capelle gestart is begint
een meer landelijk karakter te krijgen.
Op 8 oktober j.l. (in plaats van 1/10) heeft het Landelijk
Huurcomité een vergadering in Capelle gehouden. Daarbij bleek
dat de volgende Molukse wijken zich volledig achter "Capelle"
hebben geschaard:
Bovensmilde
Oosterwolde
Barneveld
Lunteren
Vaassen

ZtftLand
(Koudekerke-Middelburg-Oost-Souburg)
Krimpen a.d. IJssel
Breda
De centrale vraag bij de hele huurkwestie is op dit moment
"wat valt onder achterstallig onderhoud en wat onder renovatie?"
In sommige gevallen (bv. in Breda) zouden de huren na renovatie
stijgen tot F. 69?,- per maand en dat is niet meer op te brengen.

200 A 03

Logboek BTB
Ontvangen

Log.nr. :

datum 2 3. J AM. 1384

D i e n s t : QP-Capelle a/d IJssel
Naam

: Ad j

na f.'"; Q-1-1Q84

Door

: BOP/._' en BTB/1

T i j d • 12.QO uur

Heeft iietre.fcfc.ingr op
CO-nummer
Log.n r.

Gezien door
HBVD

PHBVD

HB

PHB

BV

Notitie nr.
Rapport
Betreft:
Molükkers uit Utrecht

ïron:

Bericht:
Relatie had
vernomen dat in een pand in de J.W. Frisostraat(Utrecht)een harde kern Molükkers zat die zou beschikken over pantservuisten en vlammenwerpers. Zij zouden reeds in of op weg zijn naar
Capelle.

Relatie om 1^.00 uur teruggebeld en medegedeeld dat in de J.W. Frisostraat 8 de Molukse stichting "MUHABBAT" huist. MUHABBAT is een
afkickcentrum opgezet door een aantal Molukse kerken.
Heb mijn twijfels omtrent de aanwezigheid van een harde kern en
genoemde wapens duidelijk geventileerd.
Relatie was maar moeilijk te overtuigen.

Actie:
Doorgegeven aan
Dienst:.
Naam :.
Datum :.
Tijd

:.

Traces gevraagd aan:
200A57M

Logboek BTB
Ontvangen

Log.nr. :

n i oncf GP-Capelle a/d IJssel

7-Bk

Naam

: Ad.1.

Door

: BTB/

Heeft

betrekking op

CO-nummer

ACD
2 3. Ü 1984

Tijd :

Gezien door
HBVD

P H BVD

HB

PHB

BV

Log.nr.

N o t i t i e nr. :

Rapport

Betreft: Huisuitzettingen te
Capelle a/d IJssel

Bron:

Berichtfielatie medegedeeld dat
gisteravond en vannacht geen
belangrijke info is gekomen.
Wel kan eruit opgemaakt worden dat vannacht uit alle acht te ontruimen woningen de meubels zijn weggehaald en in veiligheid zijn
gebracht.
Relatie deelde mede dat het gisteravond en vannacht wederom onrustig is geweest in de wijk.
Diverse molotovcocktails zijn geworpen. Geen noemenswaardige schade.

10.30 uur: Van pers vernomen dat tussen de 50 en 75 Holukkers weerstand bieden. Andere Molukkers probeerden een buffer te
Actie:
vormen tussen de vechtende Molukkers en de M.E.
Doorgegeven aan

Dienst:.
Naam :.
Datum :.
Tijd :
Traces gevraagd aan:
200A57M

Vervolg log ?-8*f, d.d. *f-1-198*f, blad 2
Eén M.E.'er werd licht gewond en één Molukker werd zwaar
gewond naar het ziekenhuis vervoerd.
Volgens Burgemeester L.v. LEEUWEN was na één uur (dus om
10.00 uur) één huis ontruimd.

12.52 uur: O.O.&V./
had om 12.20 uur v/h Kabinet Z-H. de volgende
stand van zaken m.b.t. Capelle doorgekregen:
a) Tot dan (12.20 uur) zijn twee panden ontruimd. Het wachten
is op extra timmerlieden die de panden kunnen sluiten.
b) Vijf M.E.'ers zijn gewond, waarvan één persoon accuzuur
in het gelaat heeft gekregen.
c) Eén gewonde Molukker (n.g.o) heeft een schotwond in het
been, slagaderlijke bloeding. M.E.'er heeft het schot afgevuurd.
d) Toestand in de wijk is nu rustig. Relatie heeft het over
een patstelling. De wijkraad tracht de gemoederen te kalmeren.
Voorts heeft zij verzocht de panden vandaag allemaal te ontruimen i.v.m. een sterfgeval (n.g.o.).
1^.30 uur: BOP/ ; Na het schot op de Molukker en een onbekend sterfgeval
in de Molukse gemeenschap is de ontruiming van de overige,
zes huissen zonder problemen verlopen. Om 15-00 uur zal er
een persconferentie worden gegeven.

Logboek BTB
Ontvangen
Dienst:

Log-nr.:

EQF/-

ACD
datum

Datum: .V1-1984

CO

Door

T i j d : 08.4;

b.

Heeft betrekking op

Gezien door

Naam

:

HBVD

CO-nummer
Log.nr.
Notitie nr. :
Rapport
Betreft:

Huisuitzetting Capelle

PHBVD

HB

2 ?. '•'.

d

PHB

BV

Bron:

Bericht:

heeft
kunnen constateren dat de Molukse bewoners van
Oostgaarde voorbereidingen treffen om de wijk te barricaderen.

Actie:

Doorgegeven aan
Dienst:.
K' am

JÖLJL

:.

Datum :
Tijd

;

Q9.5? inir

Traces gevraagd aan:

200A57M

OQ.pq ini-r

ffL

Logboek BTB
Ontvangen van/Doorgegeven aan

Log.nr. :
260/85

D i e n s t : U,P,-Capelle a/d IJssal
Naam

. adj.

Door

-.

BT]V

(ID)

Datum: 7^2-83

& BOP/

Heeft betre.fcfcingr op Molukkers
CO-nummer
Log.nr.
Notitie

B e t r e f t : Huisuitzetting 18 Molukse 3ron:
S.V.W.
gezinnen in Capelle a/d IJssel
Bericht: jn een vergadering (6-12) net de Molukse wijkraad van Capelle
heeft de S.V.W. de eis gesteld dat alle achterstallige huurpenningen op uiterlijk maandag 12^ december 19&3 moeten zijn
betaald. Wordt hieraan niet voldaan dan zullen huisuitzettingen
het gevolg zijn.
In eerste instantie betrof het 20 Molukse gezinnen. Twee
daarvan hebben, inmiddels eieren voor hun geld gekozen*
De overige 18 gezinnen hebben een brief van de deurwaarder
ontvangen met daarin de datua van uitzetting in het geval er
niet betaald wordt»
De 18 uitzettingen zullen verdeeld worden over negen dagen;
twee per dag, te beginnen op dinsdag 13 december t/m vrijdag
23 december.
De G,P.-Capelle wil proberen de assistentie a/d deurwaarder
in eerste instantie in eigen hand te houden. Lukt dit niet
dan zal de hulp van de M.E« worden ingeroepen. Dit houdt in
dat de uitzettingen van de eerste week zullen worden verschoven
naar maandag 19 december.
Dit betekent: maandag 19 december 8 uitzettingen
dinsdag 20 december 10 uitzettingen.
De molukse wijkraad is omtrent bovenstaande op de hoogte gestel
Het ultimatum van de S.V.W. en de plannen van de G.P.-Capelle
hebben diezelfde avond (6-12) nog geleid tot een aantal bommeldingen en twee telefonische bedreigingen aan het adres van
de burgemeester.
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Naam

;

Ad.T .
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T i j H • 1^.30 uur

Heeft betrekking op
CO-mimmpr
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Betreft:
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HBVD '

_,

Bomlegging te Capelle

.

d.

Gezien door BF

LogTnr,

Notitie
Rapport

b

Bron:

PHBVD

HB

PHB

BV

X

B e r i c h t : R e iatie deelde mede dat^op woensdag 23 november om 00.30 uur
bij het plaatselijke *pfÜÉMÉ*taHMa»b-ë e n bom was ontploft.
Het bleek een p r i m i t i e v e bom te zi«n die (gelukkig) slechts
enkele r u i t e n deed sneuvelen.
^
De mogelijke daders moeten worden gezocht in de Molukse
sfeer.

Actie:
Doorgegeven aan
Dienst:

Naam

*

Pa^ijm :
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pantija

umum

sementara

Rapat utusan-Djam 11.00pagi hari

Tgl. 12-11-1983 ——fdi-Capelle aan den Ussel
P E R T E H U A N ÜNTUK
JANG MEMPUNJAI TUGAS :

MEMBANGUNKAN SUATU

B A D A N

U M U M ,

"MENINDJAU , MEMPELADJARI SERTA MENGURUS PERSOALAN
HAK-HAK ORANG-ORANG AMBON DENGAN STATUS KON.
LANDMACHT JANG OLEH PERINTAH PEMERINTAH BELANDA
TELAH DI-ANGKUT DARI INDONESIA KE-HOLLAND".

PIMPINAN

RAPAT :

1.

KATA-KATA

2.

UTJAPAN
DEWAN

3.

P A N I T I J A

SAMBUTAN

SEPATAH-KATA

WIJK , KETUA

CRAIAN

OLEH

KESEMPATAN

KEPADA

MENGEMUKAKAN

DAN

PEMBENTUKAN

6.

SOAL

7.

KESIMPULAN

8.

P e n u t u p .

KOMITË:

UMUM

B A D A N

Tn.

SEMENTARA
HARI

HULISELAN.
MENGENAI :

INI,

USAHA.

TIAP-TIAP

PENDIRIAN

5.

D.UA OLEH TUAN-RUMAH, KETUA

PERTEMUAN

B. RENTJANA

S E M E N T A R A .

KETUA : Nn. Fr.TOMASOA.

AKTIE

PANITIJA

A. HAKSUD

4.

OLEH

U M U M

DAN

BADAN / UTUSAN2
MAKSUD

MEREKA

UMTUK

MASING2.

U M U M .

KELILING (memadjukan usu!2, pandanqan2 dan pertanjaan)
RAPAT.

P A N I T I J A

U M U M

Di-tempat,

12

S E M E N T A R A
november

1983.

• •.
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Rapat/Vergadering Huisvesting Molukkers in Gap.... . . . »Tijd 11.00

Duidelijke stellingname m,b,t. toekomst stappen welke zal moeten geldeh voor
alle betrokken c q plaatselijken en regionale Molukse ingezetenen v.Wijken.
A. Samenwerkingverband waarbij de regionale tendens wordt vertaald naar de
Landelijke Opzet, Dit vanwege de participatie van duidelijk meer Molukse
woonwijken,
B. De onderstreping van de K.L.Status,,welke zal moeten gelde voor alle Molukkeri
die er recht op hebben. Geen scheidingen en van rechtswege afvallenden,
C. De KNIL status welke toendertijd gold voor de Mol militairen zal door de
Landelijke Platvorm onder de loep genomen wprden waarbij de terugkoppeling
steeds informatief via de betrokken vertegenwoordigers naar de achterban
ingefluisterd,
D. De toekomstige acties(pïaatselijk) zal ook landelijke steun krijgen.

Genomen resoluten:
1, In de ?e week van jan,_J.984 zal er een Rapa* Raksasa worden gehouden
Dan worden" dé rèsuItatëTÏ^v'an de nu zitting hebbende bestuur(voorlopig)
in de vorm van inventarisatie en contact/overleg en opvang van de plaatselijk!
geluiden worden samengebundeld.
2, Alle o±g/wijken zullen 1 lid aanwijzen voor de Landelijke Platvorm,
5, De nu zitting hebbende voorlopige bestuur zal per 1,1,64 worden afgezet,
waarbij rek.zal worden gehouden met de herkiesbaBE stellende leden.

** 1713727
datum
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Vergadering in Oapelle
Op 21-1-8^ vond in Capelle a.d. IJssel een vergadering plaats,
belegd door het plaatselijk huurveigeringscomité.
Van ca. *fO Molukse wijkraden waren delegaties aanwezig.
Het doel van de meeting was het "op één lijn brengen van
alle wijken". Ook wil men door overleg met de overheid
de zgn. KNIL-rechten afdwingen.
De eerder door het huurcomité in het leven geroepen onderzoekscommissie naar de KNIL-rechten heeft de inventarisatie
rond en men is nu van plan binnenkort landelijk politiek
actie te gaan voeren
De BP was niet uitgenodigd, net zoals het Inspraakorgaan.
Van deze laatste organisatie waren wel waarnemers aanwezig.
zou benoemd zijn tot voorzitter van de commissie die de volgende stappen gaat voorbereiden.
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MASIUN en Capelle
Na de rellen gevolg door de huisuitzettingen in de Molukse
wijk Oostgaarde is MASIUN naar Capelle vertrokken. Een
groep van circa 25/30 personen inclusief de doelgroep (verslaafden) reisde in 2 combibussen en in de auto van
Het was de bedoeling om Capelle behulpzaam te zijn en van
advies te dienen t.a.v. politie- en M.E.optreden, advocatenhulp, huisuitzetting, enz. MASIUN heeft al de nodige ervaring met dit soort zaken opgedaan. Voorts werd gesteld
dat er nu niet over politieke tegenstellingen moest worden
gesproken, dat de wijkraad Capelle zich niet als verlengstuk
van de politie moest laten gebruiken, dat de 1*t Molukkers
zich niet bij de politie hoefden te melden, enz.
Eerst toen bleek dat Capelle een sterke BP-wijkraad heeft
met een hele grote invloed in de Molukse wijk. Deze wijkraad
reageerde afwijzend op het aanbod van MASIUN en wilde in eerste
instantie zelfs helemaal niet met een groep praten. Slechts
door de aanwezigheid van Abe MANUPUTTY bij de groep werd het
mogelijk om enkele woorden te wisselen, maar verder werd
niets bereikt.
Conclusie MASIUN : Missie mislukt.
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Huurkwestie Molukse wijk Gapelle
In de Molukse wijk Capelle zijn de reeds bestaande onlustgevoelens
nog verder aangewakkerd door uitlatingen van dhr. MOLLEMAN van
BiZa.
Deze heeft gisteren aan een Molukse onderhandelingscommissie
"voorgesteld" (lees: geëist) om eerst terug te keren naar de oude
huursituatie, alvorens er verder gesproken kan worden.
Het voorstel van Molukse zijde werd van tafel geveegd. Dit voorstel hield ondermeer in: per l maart a.s. weer gaan praten met
SVW (de contacten waren opgeschort), per l maart f. 150,- huur
per maand gaan betalen en de achtergehouden huur van een bankrekening over te maken naar SVW.
Een terugkeer naar de oude situatie lijkt nauwelijks haalbaar, ooi
niet door deze "mes-op-de-keel"-politiek.
Beden:
Er wordt nu alleen nog over financiën gesproken, terwijl het
probleem zelf niet wordt aangepakt en geanalyseerd.
(Woonlastenonderzoek, achterstallig onderhoud, renovatie, enz.).
Daarnaast wordt er van Molukse kant geen genoegen genomen met
alleen maar toezeggingen, zonder enige garantie.
Er wordt een vergelijk getrokken met 1980, toen samen met de
woningstichting en een wethouder van Capelle een programma is
opgesteld bestaande uit 11 (elf) punten. Daarvan is slechts
l (één) programmapunt (de centrale verwarming) gerealiseerd.
Meer geld was er toen niet beschikbaar. Men wil nu dezelfde fout
niet weer maken.
Voorts is de vraag gerezen waarom MOLLEMAN eerst nu (een dag
vóór het proces) met zijn voorstel komt. Wanneer dat eerder was
gebracht, had dat een heleboel onderhandelen kunnen voorkomen
en waren er geen verwachtingen gewekt.
Al met al verkeert de hele zaak momenteel in een impasse.
Zondagmiddag (19 februari a.s.) zal er in Capelle een vergadering
worden gehouden waarin de laatste ontwikkelingen aan de orde worden gesteld. De gemeenschap zal dan een standpunt moeten bepalen.
Het lijkt echter zeer onwaarschijnlijk, dat men terug zal komen
op eerder gedane uitlatingen.
Eerder wordt verwacht dat de wijkraad en het huuractiecomité
verweten zal worden dat met praten en onderhandelen (evenals in
1980) niets is bereikt.

200 A 03

P 1719707
datum

2 9 FEB.1934

CO
1} Zo nodig andare rubricering aangeven.

b. .—

d

Distr,;
BO:

Afschr.:

Betreft:

t/.

Huuractie Capelle en Maaiun/MSK
Op woensdag k januari jl. is de Masiun-MSK-groep uit Assen de
hele avond en nacht in de «ijk Capelle geweest.
De groep heeft daar met enkele Molukkers gesproken met het doel
de mensen in Capelle van advies te dienen. Zo werden richtlijnen
verstrekt betreffende
- hoe te handelen tegen politie/justitie
- contact opnemen met het advocaten-kollektief in Amsterdam
- de 1^ Molukkers die door de politie geraakt werden niet uit
te leveren, maar te laten onderduiken, etc.
Ook werd gesproken over het racisme en fascisme in de Nederlandse
samenleving.
fiij een aantal jongeren in de wijk heeft de groep weliswaar
gehoor gevonden, maar daar werd door de wijkraad een einde aan
gemaakt. Dit op basis van de volgende redenatie:
1. De situatie in Assen is niet vergelijkbaar met die in Capelle.
2. Met de aanpak van Masiun-MSK wordt de zaak in de criminele
sfeer getrokken, terwijl het gaat om een pure woonlastenproblematiek.
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(Japelse huuractie
De onrust onder de Molukkers naar aanleiding van de Capelse huuractie duurt voort, ^r worden pogingen in het werk gesteld om alle
Molukkers te mobiliseren. Ook Masiun in Assen doet hieraan fanatiek
mee.
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Capelse huuractie
a* In Capelle a.d. IJssel zon enige onderlinge onenigheid zijn
ontstaan over het optreden van o.m.
b. Ds. MfTIARY zou als predikant tegen de actie zijn, maar als
mens en Molukker zou hij geneigd zijn «ee te doen met e.e.a.
Een officieel standpunt van het hoofdbestuur van de BP in deze
zaak is nog steeds niet genomen, hetgeen de duidelijkheid niet
bevordert.
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Bijgaand een 2-tal brieven van het Aktie-Komite, resp. nrs.
Qky/Sk en 0^8/8^, gericht aan de regering van het Koninkrijk
der Nederlanden p/a de Minister-President en de Molukse wijken
in Nederland.
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Aan:
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,
p/a De Minister-President
Binnenhof 20,
2513 AA 's-GRAVENHAGE.

Nummer A/K

; 047/84

Lampiran/Bytogwi :
Pokok/Onderwwp :

Referentfe/ltonmerfc;

CapeltoMn danlJsMl, 24

februari 1984.

Dikirim / Wkrzonden. 24

februari 1964.
—

Verzoek.

Excellenties,
In het kader van onze aktie, die op 1 juli 1963 Is gestart, tegen de extreem hoge
woonlasten in de Molukse wijk "Oostgaarde" te Capelle aan den IJssel, een en ander
afgezet tegen de slechte toestand van de woningen en de lage inkomens van de gebruikers, delen wij U het volgende mede.
Na de affaire van 3 en 4 Januari J.I., waarbij 6 Molukse gezinnen onder dekking
van een grote politiemacht (M.E.I uit hun huizen werden gezet, zijn er vele pogingen ondernomen om uit de problemen te komen.
Van onze kant zijn vergaande concessies gedaan, nl. dat met Ingang van 1 maart 19B4,
met terugwerkende kracht tot 1 Juli 1983, alle Molukse huurders het bedrag van
ƒ 150,00 per maand zullen betalen aan de Stichting Samenwerking Verenigde Woningbouwcorporaties (S.V.W.I te Capelle aan den IJssel, met dien verstande dat er een
woonlastenonderzoek zal plaatsvinden.
Het is voor ons een ware teleurstelling, dat ondanks bovengenoemde concessies, de
S.V.W. blijft volharden in haar starre houding. Deze houding uit zich dan ook In
al zijn volheid tijdens het proces bij de Kantonrechter op 17 februari 1984 te
Rotterdam.
Wij krijgen tevens de indruk dat van de kant van de overheid wij ook niet veel meer
hoeven te verwachten, ondanks het feit dat wij met Uw minister van Binnenlandse
Zaken en zijn ambtenaren goede gesprekken hebben gevoerd.
Qp 19 februari 1964 vond er een Wijkvergadering plaats, ter bespreking van de laatste ontwikkelingen van onze gezamenlijke aktie. Na rijp beraad heeft de vergadering
aan het Aktie-Komité en de Wijkraad opgedragen om namens alle Molukse bewoners van
Oostgaarde vak G. het volgende verzoek tot U te richten.

Gelet

/1KTIE-KOVIITE
14/YK ODSIGIffiDE

SEKERTARIAT: TANIMBARSTRAAT 1
2906 SP CAPELLE ««n den IJSSEL
TELF.010- 516439bgg. 51.27.47.
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Vervolgblad
Brief no.: 047/84.

Gelet op de starre houding van de S.V.W. en de Regering, verzoeken wij U om voor
de Molukkers in Capelle aan den IJssel een ander woonoord met goede en betaalbare
woningen te bouwen. De huur van de woningen mag niet meer zijn dan ƒ 150,00 p.m.
en in het woonoord dienen aanwezig te zijn een kerkgebouw en een recreatiezaal.
Voorts blijven wij van mening, dat de Nederlandse Regering verantwoordelijk is
voor de komst van de Molukse ex-KNIL militairen en hun gezinnen naar Nederland.
En op grond van de Algemene Order 1935, nummer 11 e.v., waarin wordt geregeld de
keuze van de plaats van demobilisatie van de KNIL militairen, blijven wij de Regering verantwoordelijk stellen voor de Molukse ex-KNIL militairen en hun gezinnen, zolang zij in Nederland verblijven.
De keuze van de plaats van demobilisatie van ds KNIL soldaten was Cen is nog steeds)
de Molukken.
Op grond hiervan beschouwen wij onszelf als zijnde op weg naar de plaats van demobilisatie.
Gelet hierop, delen wij U voorts mede, dat wij - in afwachting van het nieuwe
woonoord - de Molukse wijk "Oostgaarde" in Capelle aan den IJssel. m.i.v. 9 maart
1984 beschouwen als een "DOORGANGSKAMP".
Een afschrift van deze brief hebben wij verstuurd naar de ministeries van
Binnenlandse Zaken, WVC, VORO en Defensie, alsmede naar het Gemeentebestuur van
Capelle aan den IJssel.
In afwachting van Uw antwoord, verblijven wij,
hoogachtend.
Namens het AKTIE-KOMITE vak G, OOSTGAARDE,
de .Secretaris.,^/ _

de Voorzitter,

J

AISTIÜ. l/Pl>MrnZ
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Capalto aan dan Ussat.

24

Dikirim / Wrzonden,

24 februari 1984
—

aksi-tuijk Oostgaarde

Saudara2 sebangsa jang terhormat,
Sebagai jang telah tsrmalum bahwa wijk kami pada tanggal l Juli 1983 jang lalu itu
telah mengadakan aksi untuk mengatasl kesukaran tanggungan perumahan d.1.1. jang
sudah begitu tinggi tarbanding dengan pendapatan kami jang pukul rata "minima" itu.
Aksi itu ada menuntut keadilan sosial terhadap golongan lïlaluku jang datang disini
bukan karena kemauan sendiri tetapi atas perintah muiter* Berdasarkan kenjataan
ini, maka dalam aksi itu kami ada berpegang kepada hak KNIL militer, jaitu tanggung
djawab Pemerintah Belanda terhadap golongan ex-KNIL ini dan keluarganja selama merek.
belum tiba ditempat jang mereka pilih sendiri untuk di demobiliserkan. Aksi uiijk
kami ini didukung oleh sebahagian besar dari penduduk wijk (90$) sehingga tjukup
kuat dalam mamperdjuangkan keluar.
Disebelah lain sikap dan "beleid" Pemerintah Belanda sudah ditetapkan terdahulu
dengan tidak mengindahkan dan berbitjara terdahulu dengan golongan lïlaluku ialah:
- hak KNIL bagi Pemerintah Belanda tidak ada lagi
- orangZfflalukudisamakan dengan golongan2 minoritas jang lain
Berdasarkan "beleid" ini, maka dari sendirinja mereka menentang aksi wijk kami sehingga segala tindakan untuk patahkan aksi uijk ini mereka akan pakai itu biarpun
dengan setjera kekerasan.
Sungguhpun demikian, tindakan meraka jang mengakibatkan pristiiua tanggal 3 dan 4
januari 1984 jang silam itu ternjata ada membenarkan pihak kami sehingga terpaksa
menukar taktiknja tetapi "beleid" semula tidak berobah.
Kami dihadapkan turut berbitjara langsung dengan menteri Dalam Negeri dan pegaiuai2
tinggi dari kementerian tersebut (Directie Coördinatie minderhedenbeleid), tetapi
kesudahannja mereka tetap menuntut berhenti dengan aksi dan pembajaran rumah harus
sebagai blasa, baru segera segala urusan2 dikerdjakan, termasuk 6 rumah tangga dapat
kembali masuk rumahnja.
Sungguhpun sikap Pemerintah Belanda ini kami tidak bersetudju karena mau patahkan
aksi kami dengan memakai 6 rumah tangga sebagai alat pukul, tetapi untuk menjatakan
ada kemauan baik dari pihak kami, maka kami ada usulkan mulai dari bulan maart 1984,
kami akan membajar /15D,— harga seiua rumah kepada S.U.lü., sementara manantikan
penjelidikan tanggungan perumahan dan urusan2nja (umonlastenonderzoek).
Usul ini ditolak mentah2 oleh S.U.IÜ. dan Pemerintah Belanda, sehingga "proces"
besar (96 rumah tangga) tetap diadili dimuka hakim pada tanggal 17 februari 1984
dan keputusannja akan berlaku pada tanggal 9 maart 1984 dimuka ini.
Berdasarksn
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sambungan surat no. AK 048/84

Berdasarkan slkap kementerian Dalam Negeri, pun dengan menantikan putusan hakim,
maka uijk kami harus mengambil suatu sikap jang tegas, dan itu telah berlaku pada
hari fflinggu, tanggal 19 februari 1984 didalam suatu Rapat wijk, dimana talah tiba
pada satu putusan bersama ialah:
1. Mengusul dan menuritut Pemerintah Belanda harus segera bangunkan suatu tempat
perumahan jang baru bagi kami, jang bajaran sevuanja tidak lebih dari ƒ150,-sebulan. Kepindahan harus bersama-sama, dimana djuga harus ada ruangan geredja
dan ruangan rekreasi.
2. Sementara menantikan tempat Jang baru itu, maka mulai dari tanggal 9 maart 1984
udjk "Oostgaarde" ini didjadikan sebagai suatu "doorgangskamp" untuk kami, jaitu
golongan ex-KNIL muiter dengan keluarganja.
Putusan ini sudah sisampaikan dengan resmi kepada Pemerintah Belanda, sebab itu ada
baiknja saudara2 sebangsa harus tau dan sadarkan psristiuta ini djuga, bahiua aksi
kami sudah tiba pada tingkatan jang tinggi sekali, berarti patah atau menang.
Kamipun sadar dan berpendapat bahuia usaha atau perdjuangan kami adalah untuk membela
nasib golongan bangsa kita seluruhnja ditanah ini, djikalau kami menang maka nasifa
kita semuanja terangkat dan kalau kalah maka pasti tiap2 usaha akan gagal dikemudian
hari.
Oengan pengertian dan alasan ini kami mau berseru kepada dan minta perhatian dari
saudara2 sebangsa sekalian, mau dalam hunungan organisasi, mau hubungan uiijk atau
peraeorangan, baiklah bangun dan sadarkan nasibmu lalu menentukkan sikapmu jang
tegae terhadap hak dan nasibmu, jang dipertiadakan dan dipermainkan oleh Pemerintah
Belanda ini,
Kami sungguh Jakin bahiua dengan persatuan dan dengan kemauan jang sungguh, maka
pasti kita akan memperoleh kemenangan, karena ini adalah hak dan kebenaran pihak
kita, sebaliknja djika golongan fflaluku berdiam diri dan menerima sadja apa jang
mereka tetapkan kepada kita, maka pasti kita akan menderita ditanah perantauan ini.
Sebab itu djangan berlambatan, djangan berdiam diri, karena sudah tiba maktunja, kit
semua harus bersama bangun membela nasib kita.
Semoga seruan dan pandangan ini mau mendapat perhatian jang sepatutnja dari semua
anak bangsa ITIaluku ditanah Belanda ini, dan untuk mengetahui lebih djelas dan jang
kehendaki bersolider dengan aksi kami, maka baiklah diadakan perhubungan dengan
Aktie-Komite kami.
Kami berpengharapan bahu/a surat ini diperbanjakkan dan dibagi-bagi untuk penduduk
wijk dan sebangsa kami dimanapun dia berada.
Tersususun hormat kami jang patut dan jang disertai dengan salam kebangsaan kita,

m ENA
Atae nama Aktie-Komite,
^?
Ketua,

m u R i A :u

ACD
1725780
datum 2 7 APR. 198*t
CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

BT

Afachr.:

Betreft:

b.

d.

Bljlage(n):

205.555

Mo rakkers
Vernomen werd dat alle verdachten van de geweldplegingen, brandstichtingen en beschietingen in de eerste week van januari
hadden bekend.

200 A 03

ACD 1730608
datum 15 ME l 198<»

1) Zo nodig andere rubricering eengeven.

CO
b.

Diatr.:

Bijlage(n):

dL

Afschr.:

Betreft:

Capelse huuractie
De rust zou nog helemaal niet zijn teruggekeerd in de Molukse
woonwijk in Capelle aan de IJssel. Men is in afwachting van de
uitspraak van de rechtbank over de huurweigeraars.
Mocht de uitspraak negatief voor de Molukkers uitvallen dan zou
men geneigd zijn allemaal de huizen te verlaten. Men zou dan
ondergebracht willen worden in een nieuw op te zetten barakkenkamp
onder het motto "terug naar IJsseloord".
De landelijke commissie van Molukkers die sympathiseren met de
Capellenaars zou een bliksemcongres willen organiseren om nieuwe
"felle" leden in het Inspraakorgaan en de B.P. te krijgen. Men
vindt zich nl. door deze twee organisaties in de kou gelaten,
in de huurkwestie zowel als in de zaak van de KNIL-rechten.

200 A 03
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ACD

1733692

datum

1 1» JUNI 1984

CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Dlstr.:

^^ "7"

Afschr.:

k

-~d.

Bijlage(n):
BO:

"

£#é ,£"2é ,

Betreft: Huurkwestie Capella;
Op donderdag 10 mei jongstleden is er een bespreking geweest
op het kantoor van de Badaïk Persatuan, waaraan werd deelgenomen
door vertegenwoordigers van de BP, het Inspraakorgaan en het
Capelse Huuraktie-comitl,
Het huuraktiecomitê-Oostgaarde neemt het standpunt in, dat
er ten aanzien van de woning-problematiek in de wijk zekere
garanties ingebouwd moeten worden. Het comité is niet van plan
om van dit standpunt af te wijken.

200 A 03
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Aa>

1733960

datum

1 g JUNI B8<t

CO
1) Zo nodig endere rubricering aangeven.

Dist r.:

b.

d.

Bljlage(n):

Afachr.:

Betreft. Capelse huuractie.
De Capelse huuractie lijkt naar een climax te groeien. De grote vraag
is nu wat, wie precies gaat doen» of komt het bij een eventuele ontruiming tot grote ongeregeldheden of niet. Dit alles hangt af van de
invloed welke het actiecomité
heeft, of voorwendt te hebben. Van diverse zijden wordt namelijk gesuggereerd, dat die invloed
toenemende zou zijn.
Ook van invloed is de houding van de diverse Molukse organisaties. Nog
deze week zou de B.P. zich hebben geschaard achter het standpunt van
het actiecomité. Dit schijnt echter niet geheel het geval te zijn geweest. N.a.w* heeft ds METIARY, voorzitter van de B.P., zonder deze
organisatie te raadplegen, zijn persoonlijke mening verkondigd.

200 A 03

1742654
f 6 JULI B8<*
O
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

b.

—

Distr,

Bijlage(n):

Afschr.:

BO:

Betreft:

d. _

Capelle

Ondanks het beëindigen van de huurweigeringsactie in Capelle zijn
vele Molukkers van mening dat men door moet gaan met acties om
aandacht te schenken aan de Molukse problematiek* Men is van mening
dat de Molukse gemeenschap zich nu niet in slaap moet laten sussen
door zoethouders van de regering.

200 A 03

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Afdeling Voorlichting

Postadres
Postbus 20011
2500 EA 's-Gravanhage

Telefoon 070-716030
Telex 32109 bizanl

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
's-Gravenhage
Persbericht nummer

Datum

L 530

_ 30 juli 1984

Onderwerp

OVEREENSTEMMING IN HUURCONFLICT MOLUKKERS CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Minister mr. J.G. Rietkerk van Binnenlandse Zaken beeft zijn bemiddeling
afgerond in het huurconflict tussen de Molukse vijkraad van Capelle
aan den IJssel (waaronder begrepen het Aktie-komi te vak G van de wijk
Oostgaarde), de woningbouwvereniging SVW en het bestuur van deze gemeente.
De drie partijen hebben de afsprakenli jat getekend, die de bewindsman
hun heeft voorgelegd.
Overeengekomen is het volgende:
- Üe woningbouwvereniging bepaalt de omvang van de huurschulden op
basis van de vonnissen die de kantonrechter in Rotterdam heeft
gewezen. Zij houdt rekening met het achterwege laten van huurverhogingen vanaf l november 1980, respectievelijk met toegestane individuele huurmatiging van 19^3 - 1984.
- De woningbouwvereniging zal met de l? huurders, waartegen reeds voor
het begin van de huurweigeringsactie ui tzettimrsvonni u«»»n bestaan,
schuldaflossingsregelingen treffen, gebaseerd op de
individuele draagkracht van de betrokkenen. De huurschuld moet
binnen drie jaar afbetaald te zijn.
- De woningbouwvereniging zal met bewoners die aan hun verplichtingen
hebben voldaan of hiervoor een regeling hebben getroffen desgewenst
een nieuwe huurovereenkomst sluiten. Dit geldt ook voor de zes
huurders die begin januari 1984 hun woning moesten ontruimen.
- De woningbouwvereniging zal de gebreken aun de woningen in vak G
van de wijk Oostgaarde laten herstellen en de gemeente zal de grond
in deze wijk laten ophogen.
- Een aantal herstelwerkzaamheden zal worden uitgevoerd met behulp
van een werkgelegenheidspro.jekt voor
werkloze Capelse Molukkers.
Di i projekt zal onder regie staan van <le woningbouwvereniging. Ook
rie gemeente zal bi.j de uitvoering van de werkzaamheden voor het herstel
van de wijk zo mogelijk Molukse werklozen inschakelen.
- De gemeente zal voor de duur van de herstelwerkzaamheden aan de wijk
en de woningen een Molukse contactfunctionaris in dienst nemen in
het kader van de werkverruimende maatregel.
- Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal in december 1984 de
gemaakte afspraken met de drie betrokken partijen evalueren.
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Persbericht

1744700

Inlichtingen bij

mw.

, 070 - 71 60 35

ACD

1789939

datum | 7 ME 1 1985

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:
Afschr.:

Betrefti

Molukse wijkraad Capelle

Binnen de Molukse wijkraad iB, Capelle/Oostgaarde zijn problemen
gerezen rondom de figuur vait
Men is van mening dat
zijn functioneren als wijkraadslid (onderdeel van de BP) niet langer kan combineren
met zijn functie als voorzitter van de Saniri Lava Mena (laatstgenoemde organisatie stelt zich lijnrecht tegenover de BP op).
lEen en ander heeft geleid tot het besluit om
per
9-^-1985 als wijkraadslid te schorsen.
formeel naar buiten (m.n. Gemeentebestuur Capelle) zal hij in
functie blijven om in de overlegstructuur betreffende de woningkwemtie te kunnen participeren.
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Informatierapport
Door rapporteur In te vullen
Volgnr.

:

Datum

:

Evaluatie:

Betreft:

Door BVD In te vullan

ACD 8 6 0 3 2 6 021

1

H-1-19Ö6

Bijl. : .„-.
Distr.: .......

datumi 20.MRT1986

CO

Molukse wijk Oostgaarde in Capelle
In d» Molukse woonwijk in Capelle a/d IJssel is weer eens de nodige
onrust ontstaan, die wederom voortkomt uit de reeds bekende (slechte)
woningsituatie ter plaatse.
"edio oktober 198? werden door de gemeente z.g. ophogingswerkzaamheden
in de wijk Terrieht. Daarbij bleek toen dat een deel van de fundering
"bloot" lag en dat van funderingspalen het cement was afgeyallen. Dit
wees op betonrot en Hogelijk ook op bouwconstructiefouten.
Na een onderzoek ram het NGIV («ederlands Christelijk Instituut ^olkshuisresting) volgde een heen en weer schuiven van de verantwoordelijkheid voor deze problematiek tussen de gemeente Capelle en de woningbouwvereniging *Tins Willem Alexander.
uit resulteerde uiteindelijk in een kort geding dat door de gemeente
was aangespannen en dat diende op 3-1-1986. *ij dit kort geding waren
de Molukkers
en
aanwezig, die eerst toen hoorden
van het bestaan van een rapport, opgemaakt door het NCIV.
Vervolgens werd er in de Molukse wijk druk vergaderd (.6-10-12 en 12 jan
werd het Inspraakorgaan ingeschakeld en vond overleg met de gemeente
Capelle plaats. Tevens werden door de Molukkers een aantal eisen op
tafel gelegd, waarvan als de belangrijkste wordt gezien:
1. een onderzoek naar de toestand van de bouwconstructies onder de
woningen^
2. het betrekken van
bij het uitvoeringsorgaan.
Mootj^ Genoemde problematiek geldt voor een woonwijk bestaande uit in
totaal 228 woningen, deels ook bewoond door Nederlanders.
Tijdens de onderhandelingen zijn forse bedragen genoemd:
- voor renovatie f.6?.000,— per woning, in totaal 16 miljoen
gulden. l£ventmeel wordt z.g. top-renovatie overwogen, indien
haalbaar), l Volgens de gemeente: k miljoen voor betonrot en
12 miljoen voor woningrenovatie).
- voor reparatie betonrot noemde de woningbouwvereniging een
bedrag van 30 a *tO miljoen gulden. Het de opheffing van
bouwconstruetiefouten zou 6 miljoen gemoeid zijn.
Met betrekking tot de woningrenovatie per woning kan nog worden opgemerkt, dat het rapport over alle gebreken 2 volle bladzijden in beslag
neemt. "Alleen de voordeur is nog goed". "De huisvestingsproblematiek
kan nog wel eens vervelende gevolgen gaan krijgen", zo werd in Molukse
kring vernomen C"De bewoners zijn woest").
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Rapportageformulier BTA
:

BTA/

Bericht van:

BTA/

Datum

11-6-1987

Aan

:

Inhoud; Organisatie v/d speciale Evaluatie:
eenheden "Hommando Kilat'*7

Mr.

870615 153

1 2 JUN1 1987
c60

J».

De hand kon worden gelegd op een sehena m,b.t. de structuur
Tan het Korps Comnando/CoMando Kil at te Capelle a/d IJssel,
naar de inhoud waarvan wordt verwezen.

Bijl. 2.

Ondernomen aktie:

200A58M

Organisatie v a n_ de speciale eenheden
(commando kllat)

870615 153

Hcze eenheid is een onderdeel van de I'PK in
Csp a/c! lossel. Do lec'on worden samengesteld
uit rnenoen uit die omgeving.
/
Doolstelli_nc[; bjjns hetzelfde als die van ons/
macr zij willen zelfstandig spelen; buitendien
willen zij niet NIET in georganiseerd verbond
werken.

8 7 0 6 1 5 153
Structuur Korps commando

31JI &£,£•:

STAF KC2Pe COMMANDO

'

i
l

SECTIE 1

!

SECTIE 2

SECTIE 3

pGrp l

-£rp 3

-Grp 5

1— Grp 2

1— Grp 4

—3rp 6

1

Sectia ::
S.e l houcit zich voornamelijk met de administratiefe "zalon er,
personeelsaangeiegenheden.
Sectie 2:
si e 2 is belast met het zich cekwaam maken cq zich specialiseren
in Sabote.se en Explosieven.
'-reet.'e 3:
31.: 3 is de ondersteunde sectia.

d.l) - 4 officieren < 3 luitenants en l Kapitein >.
- 2 ondercf?icierar
Momenteel zijn er 17 mar. aan^e.. üoten, echter is er een wervi:i£sactie op gaAC.

