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AURORA
k. Molukkers»

SC do*t enkele mededelingen m*b*t* de komende ontruiming van het.
laatste stuk van het Molukkenkattp Vaassen, waarran' de familie

het slachtoffer gaat worden• De situatie ia gespannen.
Qoheba maakt zich sterk* Er is ook sprake Tan wapens*
H.BVD rersoekt tijdige rapportage.



ACD /V£^0J^

datum 2 1 l'tli. l ^ B Ü

CO

b.

C( CFo)nr,

Aan

Betreft

C

Bijl. :

ƒ ̂  ̂
CFB

"WASPADA" te Vaassen

21
Info: l

Op. l6-1-«80 werd

het volgende vernomen:

In Vaasen is een nieuwe stichting, genaamd "WASPADA" opgericht,
die zich voornamelijk richt op de begeleiding van drugsgebruikers,
Oprichter is , kampt echter met pro-
blemen binnen de gemeenschap, aangezien men nog niet heeft kunnen
besluiten, hoe de verslaafden te helpen. Ook van de groep ver-
slaafden zelf ondervindt weinig medewerking. Tot nog
toe had weinig gemerkt van activiteiten vanuit de stichting.
Op de enkele bijeenkomsten, die in een zaaltje vlak bij de
Molukse wijk werden gehouden, heerste een gezellige sfeer, waar
driftig aan hallucinerende sigaretten werd getrokken.
Een bijkomend probleem voor is, dat hij in 1967 eens
op een vergadering van welzijnswerkers had gezegd, dat de Mo-
lukkers de R.M.S. langzamerhand maar eens moeten vergeten en zich
moesten voorbereiden op een langdurig verblijf in Nederland. Deze
uitspraak was gepubliceerd in de Drents-Asser Courant, welke
hem nu nog achtervolgt.
De oudere bevolking zal hem dan ook weinig steun geven.

HV

301A10-819172F



ACD

datum

CO

W f^O38
m 2! l w. l i ' j ö

d.-

C(

Aan

Betreft

d*d': 21 FES. 1980

Vaassen

Info:

16-1-1980 werd

het volgende vernomen:

met

verwacht bitf déj S£0rhuizing van de laatste groep onder
wie de fam.i ernstige moeilijkheden. Zij zijn onder
geen voorwaarde bereid de barakken te verlaten en willen
het op een gewelddadige confrontatie met de oerheid laten
aankomen. Volgens is er regelmatig contact tussen Mo-
lukse jongeren in Vaassen en Bovensmilde/Assen. ledere keer
als Vaassenaren op een feestje in het Noorden zijn, worden
er één of enkele wapens naar Vaassen vervoerd. Men gaat er
vanuit, dat de overheid wederom/een grootscheeps politioneel
machtsvertoon de barakken gaat ontruimen. Indien een politie-
macht achterwege blijft, kan er niet geschoten worden en

wist niet, hoe men dan denkt te handelen. Het verschil
met enkele jaren geleden is dat toen de bevol-
king geen steun verleende aan de groep . Nu zouden
de ouderen uit een soort piëteit begrip hebben voor deze
groep en zouden de jongeren uit zijn óp vergelding. De
lijnen voor het Noorden zouden lopen via . Deze
zou niet zelf voor wapens zorgen, maar wel de organisatie
in handen hebben. Binnen de wijk Vaassen zouden wapens
verblijven ten huize van en
Ook de sinds 1975 illegaal in Vaassen verblijvende

zou een rol spelen bij het wapentransport.

De zgn. coördinatiecommissie heeft geen invloed meer binnen
de wijk en men ziet deze personen als handlangers van de
Nederlandse overheid. Zelfs zijn de commissieleden al voor
landverraders uitgemaakt.
In Vaassen functioneert evenenne een zgn Randgroep, die ver-
deeld is in een viertal werkgroepen. De werkzaamheden zullen
op het sociale vlak liggen.
De werkgroepen zijn: werkgroep Accomodatie

11 " opvang begeleiding
" " stichting
11 " activiteiten (een soort

klusjesgroep).

301A10-8IS172F



Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst :_

Naam :.

Door :„ CFB/D

Nummer :

VI

Datum: 29.1.'80

Tijd : QO. uur

ACD 1403 3 6o

datum

Betreft: Gezien door:

HBVD PHBVD

(Woonoord VAASSSN)

HC PHC CF

Bericht :

Van de heer (ID/VO-Epe) werd op 29.1.'80 om 11.00 uur vernomen,
dat de verontwaardiding onder de Molukkers in Vaassen omtrent de a.s.
uitwijzing erg groot is.
Hij heeft op 28.1.'80 te 23.00 uur een bezoek gebracht a/d bovengenoemd*
familie en hen enigszins gerust kunnen stellen, omdat
de plaatselijke politie nog geen last tot uitzetting heeft ontvangen.
Indien de Politie deze last binnenkort aal ontvangen, voorziet de
ID/VD-3pe eveneens grote moeilijkheden in het woonoord Vaassen.
Voort s deelde Pol.Epe mee, dat de Burgemeester van Epe, hr. B33G,
op 29.1.'80 persoonlijk o.m. deze kwestie zou bespreken op het Min.
van Binnl. Zaken in den Haag.

Ac t i e



ACD

datum

CO

b.

1562254
18AU&1981

C(CFO )nr.:

Aan :CFB

Betreft :Vaassen diversen

d. d. Mie. Info:1

Bol. :

np 23-7-1981 werd E van

het volgende vernomen:

In Vaassen zijn problemen gerezen rond het oude kerkgebouw*
Sinds januari 1981 staat er een nieuw, maar dit is nog nooit
gebruikt. Van de drie "kerkgroepen" is de "groep HATU" tegen
de ingebruikname ervan. Lid van deze groep is o.a.
uit Twello. Dit alles houdt verband met in- en uitweidingspro-
cedures. Op de plaats van de oude kerk zijn nieuwe woningen
gepland, bestemd voor de bewoners van de nog resterende
barakken, de "groep "• Deze groep blijft dus voor-
lopig zitten. Van sloop van de barakken kan door dit alles
geen sprake zijn.

Een zoon van wijlen "generaal" TAHAELA is onJLangs (begin
juli 1981) getrouwd. Dit huwelijk kreeg weinig belangstel-
ling van buiten de wijk.

De voormalige TAMAELA-groep is volkomen gedesintegreerd.
Er wordt bijv. nauwelijks meer steun verleend aan de weduwe
TAMALELA.

301 A10-119130F
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datum

CO

b.

/jr^fei ff f 4.

d.

C(CFO )nr,

Aan

Betreft

CFB

d.d*:

kerkaffalre

Info: I

Bijl.:

pp 8-9-1981 ver d 0 van I.D.-EPE

het volgende vernomen:

In de eerste week van september 1981 zouden er in het hele land
door bij eenkomstJes zijn belegd met diens aanhangers.
Mogelijk hielden deze verband met de kerkaffaire in Vaassen

In diezelfde week heeft de sloten
van de oude, nog in gebruikzijnde kerk verwisseld, waardoor men
op zondag 6-9-1981 niet de kerk kon betreden. Toen de hulp van de
plaatselijke politie werd ingeroepen Esommeerde hen zich te
verwijderen, iets wat uiteraard niet gebeurde. Opvallend was toen,
dat er uit de barak van een 30-tal jongeren kwam.
Deze zouden afkomstig zijn geweest uit Assen, Hoogeveen

, Hoogkerk en Moordrecht. Mogelijk was hun aanwezigheid
het gevolg van de bovengenoemde bijeenkomstjes.
Ondanks een duidelijk voelbare spanning vonden de kerkdiensten
"normaal" doorgang.
Het oude kerkgebouw wordt door de groep dag en nacht
bewaakt en heeft gedreigd de nieuwe kerk te "slopen" als
er iets met de oude gebeurt.
Desniettegenstaande hoopt men op 12-9-1981 normaal de nieuwe kerk
in gebruik te kunnen nemen, iets waarvoor van 3 kerkgenootschappen
synodeleden zullen komen.
Over verdere gasten was niets bekend.

301 A 10-119130F



1564523
datum 'i l

CO

b.

C(CFO)nr . : 01 2.00$ <*•<*• :

Aan : CFB

Betreft : Kerkproblemen in Vaassen.

9 SEP. 1981 Info: II

Bijl. :

Op 6-.8-.ig8l werd S van T. n WE

het volgende vernomen:

Sinds januari 1981 staat er in de Molukse woonwijk een nieuw
kerkgebouw* Dit wordt echter nog niet gebruikt i.v.m. het feit,
dat het nog niet is ingewijd. De oude kerk, welke deel uitmaakte
van het oude woonoord wordt nog steeds gebruikt. Op de plaats
van deze oude kerk echter zijn enkele van de woningen gepland,
welke bedoeld zijn voor de bewoners van de laatste barakken van
het oude woonoord. ' Om nu te voorkomen
dat na het uitwijden van de oude kerk deze wordt bezet door de
groep Molukkers, die tracht te voorkomen, dat de niewe huizen
worden gebouwd, speelt men bij de gemeente Epe (ook bij de politie
met de gedachte om te komen tot een symbolische sloop van de ont-
wijde oude kerk direct na de uitwijdingsceremonie. Hierbij werd
gedacht aan het in brand steken van het gebouw door de Molukse
bevolking. Indien namelijk het grootste deel van de Vaassense
Molukkers meedoet aan deze "sloop" wordt de kleine groep barakken-
bewoners ook de mogelijkheid ontnomen uit deze sloop publicitair
munt te slaan. Over e.e.a. zal relatie ons op de hoogte houden.

301 AIO-119130F



1564524
datum

CO

C( CFO)nr.: 61 zbo d.d.:
: 9 SEP. 1981 Info: I

Aan :CFB

Betreft :Vaassen diversen.

Bijl. :

np 5-8-1981 werd H van T.D EPE

het volgende vernonen:

De Vaassense Molukse stichting Waspada, die zich bezig houdt met de
opvang van Molukse drugsverslaafden, draait nog steeds.
Zij het op ongeveer drie daarvoor opgeleide krachten, die dit werk
uit idealistische overwegingen doen. De rest van de "medewerkers"
zou zich o.m. door het zich toettigenen van medicijnen (methadon)
trachten te verrijken.

Het Molukse deel van de Vaassense bevolking houdt zich nauwelijks
meer op met de politiek (de R.M.S. betreffende). Relatie deelde mede
dat alleen op crimineel gebied nog iets gebeurt, maar dat behelst
hoofdzakelijk wat winkeldiefstallen en drugs.

301 A10-119130F



1} Zo nodig andera rvbrlcering aangeven.

Distr.:

Afschr.:

1565325

2 1 SEP. 1981

">.

CO

b. d.

BO:

Betreft: Ontruiming 'enclave' te Vaas*en.-

heeft late* weten dat hij niet vrijwillig aijn
huidige woning aal verlaten.
Hij aegt dat de overheid hem «een koffer vol geld» heeft
aangeboden wanneer hij wrijwillig aljn woning verlaat.

noemt dit echter bloedgeld en aal het niet
aannemen.
In dit kader speelt hij de achterstallige salarissen van
de ex-KNILLERS uit.
E.e.a. slaat bij een kleine groep goed aan.
Daar staat tegenover dat een grotere groep aich afaijdig
houdt van de groep ,

hoopt en aktiveert dat ook, dat de aangeboden
woningen gekraakt aullen worden, aodat hij tevens niet
weg kin.
Zondag 20 september aal er bij een bijeenkomst
zijn waar over deae taai gesproken aal worden.»

200 A 03



ACD

datum b 0 N ÜV 1981

co

d.

C( CFO)nr.: <?'/ ï ̂3

Aan : CFB

Betreft : Vaassen diversen

d.d. :

r 3 NQV,
Info:

Bjjl. :

PQ-Q-81 werd P? van ID Epe

het volgende vernomen:

N.a.v. van der vermeende aanslag op ir.MANUSAMA tijdens
de openingsceremonie van de nieuwe Molukse kerk op
12-9-81 is bekend geworden dat de auto welke op de stoet
zou zijn ingereden slechts poogde een politieagent omver
te rijden. Deze gaf de uit een zijweg komende auto een
stopteken wat genegeerd werd.
Toen de auto de bocht omreed bevond de stoet kerkwijders
zich op ongeveer 10 meter van de hoek. In deze stoet
liep de eerdergenoemde MANUSAMAop een 5® of 6e plaats.
Al met al is het duidelijk dat de berichten welke daags
daarna in de pers verschenen afkomstig moeten zijn van
een op sensatie beluste reporter.

Er begint onvrede te groeien onder de "goedwillende"
Molukse kerkeraadsleden. Deze zijn door de autoriteiten
naar de nieuwe kerk "gepraat" met de belofte dat de
oude zou worden afgebroken.
De drie kerkgroepen betalen gezamenlijk ƒ 2700,— per
maand voor het gebouw. Nu zit de groep nog
steeds voor niets in die oude, nog niet gesloopte kerk.
Enkele nieuwe kerkgebruikers voelen zich nu bedrogen,
iets wat de toch al gespannen sfeer geen goed zal doen.

301 A10-019246F



F
datum

CO

b.

1571370
H ( I K I 1 9 8 1

C(CFO )nr.: $/ƒ Zj Zf

: Cf

d-d- : .13GKT, 1381 Info:
Aan

Betreft : MANUSAMA

Bijl.:

Op. 16-9-1981 werd

het volgende vernomen:

In een persbericht werd gesteld dat tijdens gebeurtenissen
rond de wijding van de nieuwe Molukse kerk te Epe twee
Molukse jongeren, in een auto gezeten, trachtten MANUSAMA
aan te ri.1 den.
Volgens is dite een
onjuiste voorstelling van zaken. Het zou slechts een
staaltje van bravour rijden zijn geweest, waarbij van
opzet om M. te overrijden geen sprake is geweest.

301 A 10-119130F



Logboek CPB

Ontvangen van:

Dienst GP-Tüpa

Naam ;

Door :.

Nummer:

Datum:21-10-81

Tijd : .f 10.0O

DEC1981

d.

Betreft: Gezien door:

-rl V HBVD PHBVD HC PHC CF

Bericht:
Relatie deelde nee dat de burgemeester van Epe vier anonieme
dreigbrieven had ontvangen, die door de afzendersin afschrift
zouden zijn gezonden naar de BP en de minister van BiZa.
4l»̂ oewel betreffende de ontruiming een overeenkomst met

bestaat, houdt relatie rekening met de mogelijkheid dat
^ggf "zijn woord zal breken" en met de mogelijkheid van
"gewapend verzet". Dit baseer» hij op zijn ervaring met Mo-
lukkers.

zou nu wederom moeilijkheden veroorzaken betreffende
de Molukse kerk in het woonoord en verlangen dat van deze kerk
een monument wordt gemaakt.

A c t i e

501APOM



ACD 1657937
datum 10FEB.1963

CO

b.

C( CFO )nr. :

Aan : CFB

Betreft :

d.d.:

uit Vaassen.

Bijl. :

Info: II

nr werd

het volgende vernomen:

De groep van in Vaassen is eind november/begin
december in de nieuwe woningen getrokken.
Echter ook nu heeft zijn mensen zover gekregen dat zij
geen huur betalen.

zelf zou inmiddels weer op vrije voeten zijn.

301 A10-119332F



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD 1711096
datum 1 1 JAN. 198<i

CO

b. l d. ̂
Diatr: Bljlage(n):

Afachr.:

Betreft; Nieuwe Molukse wijkraad in Vaassen

In Vaasen is een nieuwe Molukse wijkraad gekozen.
Zie voor de voorgeschiedenis de zetelverdeling en de leden,
de bijlagen l t/m if.

200 A 03



1711096
1LËT

dat wij hot recht en de plicht hebben om ons te verzetten, steun te verlenen
aan het rocht van onze groep die wordt vertrapt, en waarbij rechtvaardigheid c
gerechtigheid worden te uiet gedaan ;

dat het thans ernaar uitziet, alsof de Med.erlanu.se regering reeds verbeten iu
of zich aan haar verantwoorueli jkheid t. o. a. de oroep ex-K.^ .1 .L .-.Militairen
die in haar oparacht naar dit land zijn gekomen, wil onttrekken ;

dat wij ons baseren op het gegeven, dat de groep ex-K .i\ I .L . -.Militairen op ^roi
van een militair "bevel - en dus geenszins uit vrije wil - naar dit land zijn
gekomen; en daarom dienen wij met nadruk te eisen dat wij niet jnogen worden
behandeld als andere minderheidsgroepen ( Uit dient duidelijk te woruen óange-
toond ) ;

dat tot op heden de Weaerlariüüe redering er nog niet aan denkt haar lout te
bekennen v. w. b. de oneervolle aivloeüng van de groep ejt-iv.ï̂  .1 »L. -militairen
die de K .L. -status hebben in heaerl .~nd ;

dat het vanaeli'sprekend is, dat indien wij hier burger worden, v;ij ten volle
in het genot vs.n onze rechten als militair dienen te worden gesteld; dit zal
moeten gelden voor hen die meer dan 15 dienstjaren hebben, maar eveneens voor
diegenen met minder aan 15 dienst ji'.ren. Zolang hieraan nog niet is voluaan,
aienen wij van nu a±' aan met strengere eisen te komen ;

gezien onze overkomst naar Nederland niet uit ei^en wil is £.eschiea incar op
ftrond van uen door de Nederlandse re^erinü Begeven opdracht, is het ongepast
ons in ait land een armoedig bestaan te laten lijden ( huisvestinglasten e. a. )

dat wij doorgaans het recht hebben om de Keaarlandse re^erin^ te vermanen en op
haar verantwoorueli jkheid te wijzen, 'wij hebben reeas vele diensten bewezen aan
het Koninki-ijk en het Kuis van Oranje. Wij hebben veel Beleden en cLaarom "hebben
wij het volle recht te eisen om in Nederland als gast te worasn b:-.il.anaeld.
Voor dit doel zullen wij onze mond moeten openaoen om onze vastberaden houuin£
te tonen en doorgaans niets accepteren dat moedwillig gericht is te^.eii

om dit doel te bereiken zal het nodige moeten woraen gedaan, gebaseerd op het
gezond vers'i-and en eenG

dat de ervaring heei't geleerd, dat wanneer men de Nederlandse redering met succ
wil aanvechten, men een vuist dient te rnaken, en nimmer alleen moet vechten,
omdat zulks zeker op een mislukking en teleurstelling zal uitlopen ;

dat eensgezindheid de hooi'dregel is in onze gezamenlijke inspanning, en daarom
is het beti--i:ieli jk eerst onaerling van gedachten te wisselen over de verscheiden
onderwerpen ;

dat overwinning en xvelzijn een deel zullen uitmaken voor diegenen, aie zich
krachtig inspa.M.en en zulks tot het einüe volhouden.

-oooooooo-



jrp: 1. KNIL.-actie üostgaarde is
van "belang voor ons allen.

2. Uitriouiging - Vergauering.

Aan
Het gehele volk uer wolukken
in Vaassen on omgeving,

Broeders en zusters van één volk, lotgenoten aie wi.1 respecteren l

Onder verwijzing naar het hierboven vermelde onderwerp, a 'i j n wij van cie
Badan Komitc Pengusaha "Kapat-Umnn" be^euap Oranj'. maluku di Vaassen ( Uit-
voerend Uoiaité belast met de uituchri jving van oen "Algemene Ve
voor alle «olukse ingezeten te Vaassen) , daartoe aangewezen en tu
aoor alle leiuende volks- en kerkelijke organen uit V-assen, op 16 juli
in het gebouw aan de Dadoornhoi' 11 te Vaassen bijeengekomen, met de
ling alle broeders en zusters uit te nodigen voor de bijwoning van een
"ALGiiM^Ni^ VERDADKKlNG/GEMEENbCHApPLLIJKE B^H--.Ai»bLAGIi\IG" , die zal woruen ge
houaen op :
Zondag d. a. 14 augustus 19^3 te 17 «Ou uur ( i).00 uur 's miac.aga ) in ué o.
kantine van de voetbalverenit .ing K.C.V.O. aan de VJuestijnweg teVaasseu.
Wil tegelijkertijd nota nernen,' '-dat het vraagstuk als vervat in punt 1
van deze "briei', \vah uitzonuerli jk belang voor ons is, vooral ten behoeve
van onze kinderen van &esl^cht tot £eslacht op vreemde bodem, en daarom
spreken wij de hoop uit dat al onze broeders/ zusters en kinueren zullen
komen oia deze "Algemene Ver^au.ürin£/Gemeenschat.peli jk overleg" bij te, v.'ot

Agendapunten Vergadering/ Qyerle.fi :

1. Uiteenzetting m. b. t. conclusies en besluiten ter .algemene Verë^aeriiu
voor alle kolukkers in Nederland, ü.d. 9 Jul i 1903 in üoatgac-rde doi/i

2. Rondvraag binnen het overlegschema.

3. Conclusies en beschikkingen van het lfi«iolukse volk te Vaassen" en
omgeving .

4 ............ Vorjning van één actiecomité instelling - afdeling Vaassen.

3* Afdoening ........... ..... ..... slot.

Aanaach t yo st i A ing :
1. Broeders/ zusters worden at-nteraden de bij deze brief gevoegde bijlage;

aandachtig te bestuderen, opdat deze als leiddraad kunnen ai en en bij
de vergadering.

2. Tijdens de verg adering/ beraadslaging ÊïaIaefla5gïJlêt4j£jfceg'biL jaiage" zal
worden gevraagd, die bedoeld is om de kosten, voortvloeieri.de uit werk-
zaamheden en declaraties van personen van het Actiecomité Oostgaarde,

die voor de bijwoning van deze vergaaering/beraadslaging zijn uit-
genodigd, te kunnen betalen.

Aldus ter kennisneming aangeboden aan alle broeders/ zusters en kinderen,
Ue hoop uitsprekende op uw komst te kunnen rekenen, verblijven v,'ij onder
dankzegging met welgemeende groeten,

Van en namens onze :

KOklïia PUNGUbAHA "H^PxiT-UMUM" Dl V.'i.ASSflM .

1 .
2.
tj.
6 .
7 •

Voorzitter
Voorzitter
Lid
,,
n

I . K
II., .E.

L.
L.
E.

t

Amahorseija
S a i j. a.
N o i .1 a .
Suhuleka .
Tuankotta .

11.

o n o— f) o o

. 3.
4.
8.
9«

10.

Lid

Secr. I
Secr. IJ'
Lid
u
l<

A. Kol».

J?'. M a i t i m u .
0. L e h a.
Ph. Leuherij .
Chr. T o i :: u t a.
C. Wattimena.



KITA SAJMJR J*N VJ^KAÜ LUP* :
SBKcs^£3as = = s=r=rsï = Sffiss — i=ï=» = *s=ass=! = = =s=* = » = ss^ï*

- Bahwa kita ada mempunjai hak aan k^wadjiban untiik ban^un menentang dan mambela
hak £olongo.n kita jang diindj§k .dan keaailan serta kebenaran kita jang diperti-
adakan.

« Bahwa disaat ini seolah-olah pemerintah Belanda sudah lupa. atau lari dari tang-
gung djawabnja terh^dap golon^an ex-KNIL muiter jang did^ngkan di negeri ini
a-fcas printahnja sendiri.

- Bahwa berdasarkan kita adulah golon^an ex OIL muiter jan^ didt.tangkan disini
atas perintah muiter dan bukan kemauan kita sendiri, maka kita harus menuntut
dengan tegas, ba-hwa kita tidak bolsh diperlakukan sama dengan gclon^an minori-
tas jang lt,in. (h&rus menjatakan dan rnembuktikan hal itu) «

- Bahwa hin^ga só.at ini, pemerintah B^landa belum merasa dan mau mengakui kesa-
lahannja terhadap petjatkan dengan tidak hormat, golongan ex KIJIL muiter j-ng
raemakai status KL dinegeri Belanda ini.

» Bahwa memang ajika kita dipremankan disini, maka hak muiter jaag dipremankan
itu harus diberikan sepenuhnja,mau jang berdinas 15 tahun keatas, pun djuga

J. 15 tahun kebawah. Djika itu belujn diberikan, maka sekarang ini harus di-
tuntut aengan sekeras-kerasnja.

» Bahwa oleh karena kedatan^an kita üitanah Belanda ini bukan kernauan kita sen-
diri, melainkan at«.s perintah pemeriatah Belanaa. maka ta patut hidup kita sen^-
sara dan menderita ditanah'ini (Tan£go.ngan perumahan dan Iain2) .

« Kita ada berhak terus-menerua menegur dan memperingatkan peaierintah Belanda,
terhadap tan^gung djawabnja; Ijita sudah b^njak berdjasa kepada kerüdjaan ini
dan mata-rumah Oranje, kita sudah b^njak sekali menderita, maka sesungguhnja
kita ada berhak menuntut diperlakuk^a. sabagai tamu ditanah Beland^ ini.
Untuk maksufl ini, k\to. harus me-bukn ntilut kite. mcnunajukkan aikup kita jarijj
tegas dan ajan̂ ati t irus-mcnerus meneri :'a apa jang diperbuatk&n kepada kita me-
nurut kemauan jang kehendaici k'-hantjuran kita.

— Bfchwa untuk mentjapai sesuatu maksud j-'-nj, baik, maka harus ada usaha dan usa,ha
itu hc,rus diadakan denman sune£uh2 denman likir-'Ji jan̂ , wart-s dun bersehati.

•• B̂ hws. pen^alar.an telah rnernbuktikan, djikalau mau menentan^ pemerintah Belanda
sampai berhacil, maka harus men£adï,k;..n palungku jt-n̂  kuat dan djan^an beraju-
ang sendiri2 jan^ msmang past i akan gagal dan ketjewa

. " - Bahwa bersatu dan bersehetti, adalah sjarat janj; utama aiaalam suatu usaha. bersa-
raa, tagal itu pittut t-jrdahulu tsrbuka hati satu pada jang lain didalan segala
perkara.

» Bahwa kemenan^an dan keselamatan, adalcthbaha^ian orang jan̂  kuat berusaha.
bertahan qen^an set ia, sampai pada

-ooooooüoooooo



Pokok: 1 . Aks i Kil IL Üost gaarde adu.-... . , ,lah kepentingan kit* semua.

2. Unnané,an - Rapat.

Vaassen, 2 augustus
., ,Kehaaapan

Jth< s^enap Rajat Maluku
di — Vaassen dan sekitarnja

öauda,ra2_Seban;|sa_dan_Sen::3ib_Jjari^_kami_hormati._[

Dengan berpegang kepada "pokok surat" aiataa ini, raaka kurni Bc.d-.n
Pen^usaha "JEutpat-Umum" St̂ enat) Gr^m i'ialuku dj Vaassen; jant, telah clitun-
djuk dan ditetapkan oleh semua BadanÜ Pimpinan ̂ asarakat dan. Gereajani di-
Vaasaen, pada tan^gal 16 juli 1^63» bertempat di Esaoornhoi' 11 Vaassen, i-le-
n^undangkan Saudara2 sekalian, untuk datan̂ ; men^hadiri "RAPtt.T-UkU;-l/i'ilI3üVJh.-
RAH— BER3AMA" , jang akan kami selenggarakan dan adakan padu:
Hari min^êu, t^l. 14 augustus 1?b3, djó.-a 17*00 (̂ .00 petang) , bertoinpat
di-Kantine Voetbalv^reni^i.'.g K.C.V.O. jang lama, di Woestijnwet Vaassen.
Sambil nleningat, bahwa peraoalan, ti^ik 1 pokok surat tersebut diatas ini,
adalah kepintingar: kita, terlebih bagi Anak2 dan turun-t emumn kita aita-
nah perantauan ini, maka kami borh^rap deng-in sü.ngatagar St.udara.2 d«b A-
nak2 kita semuanja^ akan datan^ dan h^rus datang menghadiri "Rapat-Umun/ Mi
sawarah-Bersama" ini.

At.lara Rauat/Musawarah :

1. Penguraian t-ntang kesimpulc.n2 clö.n peneta.po.n2 Rapat— Umum seluruh Ora:.{
Maluku di Belanda, tgl . 9 juli 1583 di Qostguarde oleh .. ..............

2.<L Pertanjaan keliling dalam rangka bermusawarah .

3. Kesirnpulan2 dan Penetapan2 "Rajat Maluku Vaassen" dan sekitarnja.

4> ... ....... Pembentuhkan Satu Badan Aks i Ko;nite — Tjabang Vaassen.

5« Pönjelesaian .............. Penrtup.

"Diperin^atkan :
1. Agar 5-udara2 mau aierapeladjari dan memperhatikan Iembaran22 lampiran

jang adalah" bersama surat ini, untuk untuk mendjadi baha,n2muEawarah di-
i • Jt-j'L jCJC jt
ttalara rapat.

2. Bahwa didalam Rapat/husawarah , akan didjalankan "peaungutan-surnbangan"
guna onckos2 pekerdjaan dan "pera.<ialanan2 orang dari Aksi Ko.-nite di-
Costg.arae, jang diundan^ untuk meu=hadiri Rapat/i-iusawarah termak^ud i,

Demikianlah, untuk ketahuan Sj..udara2 da;i i-.nak2 kita sekalian, dan sambil
mengharapkan perhatian dan kadatan^an Saudara2 dan *.nak2 sekalian, ta lu-
pa karni utjapkan terdahulu, dicerbanjak teriraa kasih disertai denman sal.
dan hormat jang patut .

Dari dan atas Nama kami i

1. Ketua I. J'. Amahorsei.ja. 3. Sekert. I. j'". M a i t i :n u
2. Ketua II. Ê ._S a i j a. 4* Sak§i?t^II<i '.«O. L e h a.

5- Anggota, L. N o i j a.

6. " D. Sahuleka
7. " }j. Tuankotta.

8. An^gota, Ph. Leuheri.i.
9. " Chr. T o i s u t a
10. " C. Watti---;na.

11. Anc^_ota A. Kol s,

o o ĉ - o o o



B A D A N - P E N G U S A H A -

Vaassen, 14 september 1983-

Kehadapan jang terhormat,
Pokok : Pembentukan "Badan Gemeenechap- Segenap Orang Maluku

raad - Orang Maluku - Vaassen. di - V a a s s e n .

Saudara 2_ j|ang_kami_hormat i J_

Sesudah berbitjara dan bertukar fikiran didalam "Rapat" beberapa kali, maka
pada ahirnja, sudah kami semua datang dalam "kata-sepakat dan persetudjuan"
untuk dengan selekas mungkin, "membentuk suatu "Badan Gemeenschapraad", da-
ri dan guna kami Orang2 Maluku jang ada berdiam di Vaassen sini.

Untuk "pemelihan dan pembentukan" Badan Gemeenschapraad itu, maka telah di-
fikirkan djuga, bahwa se-baik2nja Ra j at jang berada didalam tiap2 Hof dida-
lam wijk kami di Vaassen iniv raemilih sendiri, satu (1) orang didalam Ilof-
nja itu, untuk duduk didalam "P-adan Gemeenschapraad" ini.

t'aka oleh sebab itu, pemelihan tjalon jang akan duduk dalam Badan Gemeen-
schapraad itu, telah diatur sebagai berikut : 1. Esdoornhof memilih 1 orang,
2. lepenhof memilih 1 orang, 3- Kastanjehof memilih 1 orang, 4- Hazelaarhof
memilih 1 orang, 5. ffilgenhof dan Plataanhof memilih 1 orang, 6, Saringen-
hof , Acaciahof dan Prunushof memilih 1 orang dan Qrang2 jang berdiam di -
Woestijnweg dan sekitarnja (di luar), memilih 1 orang.

Untuk itu, "SURAT-PEKELIHAN'' tersebut dibawah ini, diberikan kepada SaudaraS
semua, didalam tiap2 Hof. Harap222, Savidara2 semua akan sama2 bekerdja ber-

/jang sama dengan 3audara2 itu,/kami sudah tund juk, untuk mengurus "PElffiLIHAN" ini
didalam tiap2 Hof atau tempat. Sekali lagi, kami berharap, ?3.udara2 semua
akan sama2 membantu usaha jang baik ini, guna "PEMBENTUKAN SATU BADAN GE-
Ï.TDEIToCHAPRAAD" , jang memang sangat penting guna kehidupan kami Orang2 Kalu-
ku, selama Icami semua berdiam di Vaassen ini.

Demikianlah, kami susunkan "maksudT: jang baik ini untuk Saudara2 sekalian,
dan sambil mengharapkan perhatian dan pengertinn baik dari Saudara2 sekali-
an, ta'luna kami ut japkan terdahulu, banjak2 terima kasih disertai dengan
salam dan hormat dari Icami

Penulis untuk ini :

P» M a i t i m u .



COMITÉ WERKGROEP

Vaassen, 14 september 19&3»

Aan alle geachte Molukse inwoners
van VAASSEN.

Onderwerp: Oprichting van een
Gemeenschapsraad van- en
voor de Molukse gemeenschap
in Vaassen.

Geachte Broeders l

Zoals reeds meerdere keren in bijeenkomsten is besproken zijn wij van

mening, dat zo speadig mogelijk wij moeten komen tot de oprichting, van

een Gemeenschapsraad van- en voor de Molukse gemeenschap in Vaassen.

Om tot de verkiezing van de leden van de gemeenschap te komen hebben

wij gedacht, dat elke Hof uit de Wijk één persoon kiest om zitting te

nemen in de bedoelde Gemeenschapsraad*

Om tot de verkiezing van de leden van deze Gemeenschapsraad ("Badan Gemeen-

schapsraad") te komen hebben wij de volgende verdeelsleutel voorgesteld:

1 * Esdoornhof , 1 lid

2. Jepenhof 1 lid

3. Kaatanjehof „ 1 lid

4. Hazelaarhof 1 lid

5. Wilgenhof en Platinahof 1 lid

6. Seringenhof, Acaciahof en Prunufihof 1 lid

7. Woestijnweg en omgeving (buiten de wijk) 1 lid.

De verkiezingslijsten zullen worden verstrekt aan alle broeders in de

wijk, met de hoop dat allen zullen meewerken om te komen tot de oprichting

van de Gemeenschapsraad die wij zo nodig hebben in onze Molukse samenleving

gedurende ons verblijf in Vaassen.

Aldus bij deze onze bedoeling aan u kenbaar gemaakt met de hoop op

medewerking enz.

Groeten

Comité Werkgroep,

schrijver deaes: P. Maitimu
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MOLUKSE RAAD VAASSEN

Aan de gehele Molukse Bevolking
te

VAASSEN.

Onderw. Bekendmaking.

Geachte landgenoten,

Bij deze hebben wij de eer te mogen vaststellen dat onze wens om te

komen tot de oprichting van een gemeenschapsraad van en voor alle Molukse

ingezetenen in Vaassen dank zij u aller inspanning is bereikt.

In verband hiermede maken wij het navolgende bekend:

1 . dat heden, 2 okober 19&3, ten behoeve van de gehele Molukse bevolking

in Vaassen een leidinggevend orgaan is opgericht, welke de naam draagt:

MOLUKSE RAAD VAASSEN

2. dat deze Molukse Raad, die uit 11 personen bestaat, als volgt is samen-

gesteld:

1. Voorzitter A. Sapulette le.penhof 19
2. Vice voorzitter E. Saija Woestijnweg 1^8
3. 1e secretaris F. Maitimu . . . .. . . ._ Esdoornhof 11
4. 2e secretaris M. Sinaij Esdoornhof 5
."5. Penningmeester Ph. Leujerij Hazelaarhof 16
6. Lid N. Sabono Jasrai jns.traat 89
7. Lid L. Noija lepenhof 1"5
8. Lid J. Laisina Esdoornhof 2
9iÜd F. Haumahu -. Woestijnweg 152
10. Lid D. Luhukaij Kastanjehof 21
11. Lid Ph. Pattij Wilgenhof 2

3. Ten einde het gehele volk in de gelegenheid te stellen ora met de Molukse

Raad- Vaaseen kennis te maken nodigen wij u allen uit voor de Algemene

vergadering, die op 16 oktober 1983 om .1? u. zal .plaatsvinden in de

Kouwenaarschool, op de hoek van de Woestijnweg en de Potgieterstraat.
. .^ ... X . . . . . . . • - . . . . . . . . .

Wij bieden^deze bekendmaking ter kennisneming aan en doen tevens -gedachtig

onze gemeenschappelijke belangen m.b.t. het wonen in Vaassen - een dringend

beroep op u allen om bovengenoemde algemene vergadering bij te wonen.

Vaassen, 2 OktOber 1983

ns. defblukse Raad Vaassen

A. Sapulette, voorzitter
F. Maitimu, aecretarifi.

A. Of± uu i. K i, t tr. î -» «u, j. u «.MIJ» ̂
_« — -• — — — — — — —— — r, i — — •» j
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- D B W A H M A L U K U V A A S S E N ^

Kehadapan jang terhorraat,

Pokok : PEHBERI TAIWAN. ^^Vt^...._..___.._——_——— Q3_ « v si s s

Saudara2_sebangsa_jang_kami hormati^

Dengan hormat, kami datang menemui Saudara2 sekalian sambil menjatakan,
bahwa oleh "berkat usaha" dari pada Saudara2 sekalian, maka tjita2 kita
semua untuk membangunkan dan membentukkan "satu badan gemeenschapraad"
dari dan bagi segenap penduduk Maluku di Vaassen ini, telah tertjapai
dan sudah terbentuk.

Oleh. sebab itu, maka kami memberi tahukan kepada Saudara2 sekalian seba-
gai berikut :

1. Bahwa pada hari ini, tertanggal 2 oktober 1983, sudah terbentu "SATU
BADAN PIHPIHAH BAGI SEGENAP ORANG MALUKU VAASSEN", jang diberi nama :

D E W A N M A L U K U V A A S S E N

2. Dewan Maluku Vaassen ini, terdiri dari 11 orang dan berkedudukan seba-
gai berikut :

1. Ketua A. Sapulette, lepenhof 19
2. Wakil Ketua E. Saija,' Woestijnweg 148
3. Sekertaris I P.v Bïaitimu, Esdoórnhof 11
4. Sekertaris II M. Sinaij, Esdoórnhof 5
5. Bendahara Ph. Leuherij, Hagelaarhof 16
6. Anggota N. Sabono, Jasmxjnstraat 39
7. Anggota L. Noija, lepenhof 13
8. Anggota J. laisina, Esdoórnhof 2
9. Anggota P. Haumahu, Woestijnweg 152
10. Anggota D. Luhukaij, Kastanjehof 21
11. Anggota Ph. Pattij, 7/ilgenhof 2

3. Untuk memperkenalkan badan "DF-VAH MALUKU VAASSEN" ini dengan segenap
Rajatnja, maka bersama ini djuga, kami mengundangkan Saudara2 sekalian
untuk datang dalam "rapat umum" Vaassen, jang akan dilaksanakan pada
hari minngu, tanggal 16 oktober 1983, pada djam 17.00 (5.00 petang),
bertempat di Kouwenaarschool, disimpangan djalan Woestijnweg dan Pot-
gieterstraat.

Demikianlah, untuk diketahui oleh Saudara2 sekalian, dan sambil mengingat
akan "kepentingan" kita bersama didalam tempat kediaman kami semua di Vaas-
sen ini, maka dengan sangat, kami berseru kepada Saudara2 sekalian, untuk
datang menghadiri "Rapat" Umum tersebut diatas ini.

Vaassen, 2 oktober 1983,

a/n. "DEWAN^MALUKy_VAASSEN"

Ketua, _

' »

A. Sanulette.



= D S W A N A L U K U V
Sekertaris, Esdoornhof 11 - 817? DC Vaassen

Nr. : 001/DM/ 83,

P o kok : P3MBB1ITUKA.N_DEWAN_MALUKU VAASSEN,

LampIran : Satu (1).

Kehadapan jang terhormat,
College van Burgemeester
en 7/ethouders Gemeente Epe,
Postbus 600
8160 AP - E p e .

Tuan2_£ang terhormat ,

Sambil menundjuk kepada "pokok" surat kami diatas ini, maka kami membe-
ri tahukan kepada Tuan2, bahwa sedjak tanggal 2 october 1983, telah t er-
fa ent uk dari dan bagi segenap Orang Maluku - Vaassen, "Suatu Badan Gemeen-
schapraad . jang diberi Nama :

Lagi pula, dengan menundjuk djuga kepada "lampiran" surat kami ini, maka
hendaknja Tuan2 mengetahui djuga, "Perupaan" dan "Kedudukan" BADAïï DE-
WAJÏ HALUICU VAASSEN tersebut diatas ini.

Demikianlah untuk diketahui oleh Tuan2, dan sambil mengharapkan dan me-
nantikan "suatu panggilan perkenalan" dari fihak Tuan2 bagi kami, tak'-
lupa kami ut japkan terdahulu, diperbanjak terima kasih disertai dengan
salam dan horraat jang pat ut , kepada Tuan2 sekalian.-

Vaassen, 20 october 1983,

a/n. "DEWAIT MALUKU VAASSEN"

Ketua,

Tembusan : Kepada,
1. Gemeente Politie Epe,
2. Woningbouw Vereniging

m u

"De Vier Dorpen".
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Secretaris Eadoornhof n •?.. öi'/z DC Vèii *

T"OOï/DM/83
J)nderw. Het College v
Oprichting Molukse en WetHouders -—

Raad. Vaassen. , l
Bijl. 1.

-Mijne-Heren,,— -

Onder _verwi ja ing naar _he t i.5_. onderwerp dezes gestelde
delen wij u mede dat op 2 oktober 1983 een gemeen-

- sohapsraad-van en voor de Molukse gemeenschap, in. „
Vaassen is opgericht, welke de naam draagt:

MOLUKSE RAAD VAÏSSSN

Voor de samenstelling van bovengenoemde Molukse
—— Raad-ver Ji jsieji -wij.Jiaar _de_J)ij,_di.t.„aclirij.V£n_g.e-_

voegde bijlage.

Aldus ter kennisneming aan u aangeboden en in de
_ verwachting—van-u -een uitnodiging—te—mogen ont-vaar-

gen om nader met U kennis te maken, verblijven

Vaassen,, 20 °kto_ber_1983

ns. de MOLUKSE RAAD VAASSE1T

A. Sapülette, voorzitter
•~±*, '—^ .— „,p„_ M-aï-t-i-fflU-f- -s eere-t ar i-&. ——

"cc""aari: Gëraê"ën"tè'pöTltié'"Bpe" "
Wodja^b.pjjw_veren.i.ging ' .
De Vier Dorpen.


