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Op Zondag, 12 October 1952, werd in de
zaal" te
Weert door Ambonnese bewoners van het woonoord "Tught" een p
avond, genaamd "Ambonnese folklore" gegeven.
^
De avond stond onder leiding van een Ambonnees,
enaamd, afkomstig uit het woonoord Tught .Verdere gegevens vi
eze man zijn ons onbekend.Wel is bekend geworden, dat hij <
vaste leider is van de toneelgroep en dat hij optrad als co:
ferencier.
De avond werd bijgewoond door naar schatting 350 personen, waarvan plue-minus 125 Indonesiërs (Ambonnezen?).(zaalci
paciteit 550 personen).
De Indonesiërs waren voornamelijk afkomstig uit de wooi
oorden Vught en Tungelroy:het laatste is in de gemeente Wee]
gelegen.
De stemming in de zaal was zeer rustig.Het grootste de<
der "blanke11 toeschouwers was blijkbaar ontgoocheld door hègebodene,hetgeen duidelijk bleek uit het feit dat veel bezoi
kers reeds na de pauze en ook in het gedeelte dat na de pau:
kwam de zaal verlieten*
In zijn openingswoord zeide
onder meer, dat doo:
hen beoogd werd de Nederlandera in contact te brengen met d<
Ambonnezen en hen bekend te maken met de Ambonnese Folklore
Hij deelde verder mede, dat deze uitvoering geen polit:
ke manifestatie was, doch dat het feit dat in Nederland ruil
14000 Amhonnezerfjverbleven reeds op zichzelf een politiek
probleem was en dat daarom uit al hun gedragingen de politi<
onbewust en ongewild naar voren kwam.
Door een aantal dames van het gezelschap werd in de lo<
van de avond een dans uitgevoerd,vermoedelijk genaamd "Sauri
karëka", van welke dans
verklaarde, dat die voorheen
nimmer voor vreemden, doch enkel en alleen voor eigen hoofdi
werd gedanst.Na de dans herriep hij deze toelichting en deel
de mede, dat die dans toch voor een buitenlander was gedansen wel voor een Nederlands professor, die voor de H.T.C* op
Ambon was geweest om hun belangen te behartigen.Diezelfde p:
fessor, aldus
, had tijdens de H.T.C, gezegd, dat om
materiële en economische belangen met bepaalde wensen der A]
bonnezen geen rekening gehouden kon worden en dat daarom Affil
bon was opgeofferd.
verklaarde dat dit professor "Hoi
me" was.
Br werden verder nog enkele stukjes opgevoerd,onder an<
re het hijsen van de Ambonnese vlag; het door Ambonnese mil:
tairen inleveren van distinctieven en onderscheidingstekene]
van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en het voordrag
van een stukje, genaamd "Wees",welke alle een politieke ten
dens hadden of zo niet, dan bij de toelichting werden voorzien van een politiek tintje, door
.
Tijdens een van deze toelichtingen zeide
, dat e
deel der Ambonnezen was overgelopen naar de T.N.I., doch da
die militairen later hun dwaling hadden ingezien en de gele
ren van de T,N.I. weer hadden verlaten.De Nederlandse Regering had die militairen weer met open armen ontvangen en hu:
soldij en pensioenen uitbetaald.Hij hekelde de houding van
Nederlandse Hegering en zeide, dat op die wijze verraad was
gepleegd ten opzichte van de Amb&nnezen*
In zijn slotwoord zeide
, dat hij met het geven •
deze avond hoopte bereikt te hebben dat allen,niet alleen i:
dividueel maar ook in organisatieverband, zouden strijden
voor de onafhankelijkheid van Ambon en zouden helpen de Ned
landse Hegering te dwingen het onrecht, dat de Ambonnezen w
aangedaan, weer goed te maken.
Voor het houden van deze avond was door de Burgemeeste:

f

van Weert vergunning verleend,
Einde.
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Betreft: Comité van voorbereiding Ambonese volkskunstavonden, gevestigd te Groningen en Utrecht.
Naar aanleiding van het feit, dat bij de bevoegde instantie!
te Utrecht is aangevraagd om op 11 Maart 1953 een "culturele
Ambon-avond" te mogen houden in het NV-Huia aan de Oudegrachi
te Utrecht, is na daartoe bekomen opdracht een onderzoek ingesteld naar de promotors van deze avond te Utrecht, waarbij
het onderstaande bleek:
In Groningen ia gevestigd het "Comité tot \Q&üaexÊ±tLLng
van culturele Ambon=azandp"", welk comitezioh ten doel
s~telt avonden te beleggen, waar Ambonnezen uit in Nederland
gé&tigde woonoorden kunnen optreden voor het brengen van
zang, muziek en volksdansen, kortom om de Ambonnese folklore
onder de Nederlanders te brengen. Op deze wijze wenst men de
Ambonnezen afleiding te bezorgen, alsmede een bron van inkomsten door eigen werk en om de Nederlanders toegankelijk
te maken voor de Ambonnese kunst en daarmede de Nederlanders
diligent te houden of te maken voor de Ambonnese kwestie.
De heer*
wonende te Groningen,
,
is voorzTCffer van genoemd comité, terwijl de nee*'
wonende te Groningen,
het secretariaat~
vervult. Door dit comité zijn reeds dergelijke culturele
avonden gegeven in Den Haag, Zwolle, Groningen, Enschede,enz
De Ambonnezen die op deze avonden optreden wonen practisch
allemaal in het woonoord Schattenberg te Westerbork (Dr.).
Voor avonden in de grotere plaatsen komt genoemde heer
met een groep Ambonnezen in twee autobussen en zijn
het eigenlijk twee groepen, nl. één, die voorafgaande aan
de culturele avond een korte mars door de betrokken plaats
houdt, en dan fluitmuziefc ten beste geeft, dit ter propagering van de daarop volgende avond. Op de uitvoering zelve
brengt men muziek, dans en verder wat met de Ambonnese
folklore en kunst te maken heeft. Het geheel wordt helemaal
door Ambonnezen verzorgd, terwijl de heer
als intermediair optreedt en waar nodig een toelichtend woord spreekt
Voor Utrecht is een dergelijk programma "gepland* met die
bemerking dat bovendien nog medewerking wordt verleend door
de "Menamoeria's", zijnde een Ambonnese groep welke ook geregeld in radioprogramma's optreedt. De toegangsprijs bedraagt ƒ 1,50.
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Amboa*«t JoUelore-avood «

Bij lagen

neb d* oo* Uedelgroütaontbare üet volgende t* berichten.
Op attofdag 14 iuuwt 1 953 f aantonende te 2g.üO uur»wo*d ia
do beursxaal van tiet oaf «-restaurant *j>o Beurs" te jöaaeloord ««a
avond gegeven, «elke in do pers waa a-angaJcondiétd Ai» ««a "A»oon««
folklor»-avooa *
a«t aa u t»l b«jto«<t«r«
paoittit 300 p*reoa«a ia*
«a* aTjco^^tig uit
ia d* v«r*ooat* pJCOftr«w»A* a ult*luit«nd d« uit t«
aoofd*A»K 1»«8t»aaé» uit ïau»i*Jc «a d«.n*» s tondto
ai dl r «o t 144 A* »P«nin* van ***« ftTond.dat a «t
ai* t uitaluitanA **a aultur«l«,doaa tüvens ten joliti«Jc«
«JU, j)« p*rsoon»di« d* *T«md op«nd«
g en d«» da t üij nitt d« vr»«M| aan u» t j^tbliaM to«a0«fd» t«
of a«t oo* aan politiek d a*d, daar dit wel blwJe uit hwar aaa««)«i
iieid.. Bedoeld per$oon»die teliena voor de aanvaag vaa a en ua*»iek
of dananuauner daarop «en jcarto toelioatiag gaf, beper Jtte xioh daa
bij e chter niet tot oio toelichting alleen»dooa begaf zioii daarbij «toooe op net politieke terrein en wel in hGofdsaa* op dat
gedeelte vaa do politiek, Ter oand noudende zaet de kweatie
Indonesië - Mederland.
politieke "praatje»** weraen steeds in felle bewoprdiagen en reel»! op een •areaotisoao wij zo naar voren iebraoht t «0t
dat meerdere be*oeJcore ( linka-georièa teerden) «ioa ia eo^oro oa
to geërgerd üebtjen aan do verschillende uitlatiagoa vaa de aproker. Ion andere groep (rechts-georiëntearüea) «a« oot «cm ter gezien net applaus - blijkbaar met do uitlatiagoa vaa do 9pro*or
eens.
üoa ftosuisé van aot ge oproken o volgt ui er onder.
A* Hot Nederlandse volkslied ( U j do opening door do modoworjtoro
ton ieaoro gobraeüt) was boa (junfeoaoaea) door do üeaerlandso
rogoriag oritco^en» ondanJta d* t dit volksliod eox voor aoa oago
voor 3$O jaar laag net voi&siiod «as gowoo^t* t'oJt de üederlan
oo Vlag «as aoa ontnoiisa, daar «ij iaaaers geen
A ij a»

B» 1Y of e as* r 3eie*e nad bij «14» bekeek aam £ederlande*Xadie voer
de sou» er ei ai tei t sev erdr aont de Aaboa e* en beloof d» d* t ai J ixua
belangen bij 4* Koade Tafelconferentie xou behartig ea* Bij 4e
genoemde conferentie «on de* e professor eonter geeegd nebben,
Aa t men geen rekening te o aoudea m* t de w.easea van de Ambeaes en» omdat dan de lederlaadse bel&ngen daardoor geneaamd aeuden touwen wordea* Spreker noemde uit * e rakel taal" «a "var*
taal* fiaaar vond dit oor«aal omdat aet ««a professor «as* Sea
professor «as aet aeoelijfc eigen o* dergelijke taal t* apre*
C* 3prek«r T er*e» t d* *ea«lan4«r«»d*t *j^ üun
«o*flt* üarst iott dit gedeeltelijk reed? door d« Japaiw«r«
2140 geaehiedtdocli daarna gibt««l dftor d« B«d«riaad«rv* Sa d«
oorlog ia &*t Oo»t«o «a» *eiat«r a* t «oig* pl«oiktigh«id da ««r
•te «teen gelegd &et de ^edad«lia§»dat een Doolare karJk ^ou
Joerrijxeo» Be t»eede «teea ^ou aedea teo dage eolitec nog gelegd aoeten «ordefiv*are liet nietf da t iaet galdeo van aog vel
eenfeohtuniaedxuiaetaatelMefd de JcerJt tiuuie *aa a «r r ex «x.
D. i>« Aiubone^oa «aren oogereer 3§C jaar gelecUa 20 ?tom geweest
«ja «r in te toer u» teo» d» t de •*edarl&ad«rs daar (-cvmboa) voet
aaa «al üadden ge&«t.
uu i»e«ia4i&iag ira& de oorlog ia iiet Oo«tea wa« er ia isiederiö *«« 4&OAU4*eat voor de ^evallexieB oj^erioat. i>lt
«as eefeter «ooit oatoald gewordao»docJi «*a d»areate^«derlaods* bo*a&«a T&raieUgdt o^ndat de üederlaadera
baag «areft«dat d* aanüajskelijxaeid vaa de Ami«>ae*efl ^et Jiedei
laad nog groter ««u «ordea* -«11 a üadüen de üederlaadere d«
dodea ep aatt ereiter«aof al e t mer rust Jauuiea latea* Jit ««TJC<
aof ««s aa&elijlt onderste bevea "geploegd*1 door lederiaadse
beaotea van s«Jaepea,*eUte la de Joaven vaa Aabaa lagea.
?. Spreker üejtelde ia aeftig* eeoerdiagea aet optreden Tan 4e r
geriag ea de poiiUe bij 4e *.g. rel te Vugüt, Baarbij 4e pel;
tie ia groot ver baad ea ge«a>>ead aet lüitrailleurs ea öandgra
natea was opgetreden bij een oasoauldig iaeideatje* •üi4 vroe
tlcü af of de politie aiet iets beters oad te do oa, waarbij
ai4 öaciit a*a Breda.
a. Aaa net »er*oex vaa de Amboaeiea ookidüellijk aa de beëindiging vaa de oorlog ;»aaadeliagea io Sederlaöds-Indle ow iien te
rug te veeree aaar Aaboa»Jaad Mederlaad geaat*oord»dat dit ai
ao^elijk «as wegens gebrek aaa »ea«epsrui^te» op eea tweede
verzoek oa aea dan »aur a&^r £««Q\Unea te zeaden,üa<iden de
Bederlaiider?* geaat*oord»dat zuljc» ook niet *oa, omdat daar g«
uui^uea «area. «ei eciiter aad aan adieepsrulate geaad on ae
Amboaeaea aaar JSe-erlaad te v ervoor en t>* elke afstand ettelijl
kilometers aeer bedroeg»
H. Hooit *ou ioea (Amboae^ea) berusten ia eea bewind onder 3oeJa
no. Eet ^ou dagen ,seJteataa»oden ja a el f s 4 area kuanea uuren,
staar eeniüaal iou de tijd ook voor bes «eer Jceiaea.
*>e onder 5 «» 9 van net prograaoja. veri&elde proclamatie v M
am tecüniecoe redenea geen doorgang.
Het onder 3 genoegde nutter bestond uit eea 4de&ea<9tratie'
vaa oei'eniagea &«t üoutwi geverea» uitgevoerd door Jeugdige *<«•
aonesi in de leeftijd van ongeveer 14 tot 20 jaar ea g «Kleed ia
unit om* ^an aet «inde vaa dit auuoae* liet de spreker ftioa dag'
veer als volgt uit: *U «iet dames ea aerea,&o de o uu en aoagea*
piepea de Joagea oi' «et aadere *oarlen, *aan«ar eénjuial aa d*g«
we&ea>siaaa4«a of jaren «acnten de tijd voor oas «eer *oatt,d*a
a ij n «ij klaar*
Eet oulturele gedeelte vaa deae avoad «as vrij vaa politi
Se avoad »erd te omstreeks 25,3O uur ge aio ten.

Blijkens aaojcGDdigingai in de per» zou de JxelTt van 4*
brengst Tuin de avoad t«n ^o^H* koacn T«m üet ü«d«rlaad««
fondc. Saar i» gebleken he«ft de netto-opbreng«t va& de avond
f .3,75.- b«Jr«€«n.
Tenslotte zij oog vera6ld,d*t do o»aia T*n de spreker ai e t
bftfce&d ie g««orden* Baar verluidt £ou dit ttcütex aan
ftuwtieoitaffis zijn T«* d« organisatie "CJi^JiU."
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Het Commissariaat v.Arabonnezenzorg meldt, dat in het
woonoord Schattenberg uit gesprekken tussen Ambonnezen was
opgevangen, dat op 6 Januari a.s. een drumband, twee Hawaianbands en een dansgezelschap naar Den Haag zou gaan om o.a.
voor Amerikanen en Engelsen op te treden.
4-1-1955-
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Indonesische dansgroep
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Info:

Bjjl. :

Op

9-1"| T. 1982

werd

het volgende vernomen:

De culturele groep, welke uit Indonesië ons land bezocht, heeft
ook Assen met een bezoek vereerd.
Volgens "insiders" was het geheel leuk voor Belanda's en heel jong
Molukkers. Van echte Molukse cultuur was geen sprake, ook al door
de wijze van aankondigen:
regionale Indonesische Cultuur. Rond het hele gebeuren hing ook
een Indonesische en geen Molukse sfeer.
In Assen hebben vooral

en
zich ingezet voor de komst van de groep
naar Assen. Dit bleek vooral, toen na het optreden een tjengkehprauw werd overhandigd aan
als vertegenwoordiger van de
Molukse bevolking van Assen en Bovensmilde. Vooral de jongeren war
daardoor wat onrustig.
In de zaal hingen Molukse vlaggen, meegebracht door de toeschouwer
De groep werd goed bewaakt en zou na afloop van de voorstelling
weer naar Scheveningen zijn vertrokken. Men zou daar logeren in ho
tel Bali
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