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RAPPORT VAR C.

Aan : CFO.

No. : 1119̂  2-3-1971

Betr.: Woonoord Vossebos te Wierden.

Van politie Almelo werd op 9-2-1971 het navolgende vernomen,
Het Molukse woonoord Vossebos zal worden opgeheven.
Dit moet in het najaar 1971 gerealiseerd zijn,
De bewoners van Vossebos worden dan gehuisvest in een (nog
in aanbouw) woonwijk te Jtljnelo.



RAPPORT VAN C.

Aan : ĉ °

No. : _15.6W .̂1972

Betr.: Zuid-Molukse gemeenschap te Wierden.

Op 29-2-1972 werd van de hr. R.P.-Wierden het
navolgende vernomen.
De Molukse gemeenschap te Wierden bestaat uit 100 gezinnen
waarvan 70 gezinnen TAMAELA-aanhangers in de woonwijk ge-
vestigd zijn en 30 gezinnen MANUSAMA-aanhangers in het
woonoord verblijven.
De jongeren geven de politie nogal wat werk doordat zij
zich veelvuldig schuldig maken aan allerlei criminele ver-
grijpen z.a. diefstal, braak en dergelijke.
Op ander gebied (provocatie van burgers en politie, organi-
seren van rellen) wordt de laatste twee jaren weinig last
ondervonden. Voordien was dit heel anders en feitelijk kon
gesproken worden van Molukse terreur» Hieraan is een eind
gekomen toen de Ned. gemeenschap dit niet meer nam en zich
in grote getale tegen de Molukkers keerde, waarbij de
Molukkers gevoelig werden afgestraft.
Sinds geruime tijd is er ook een zgn, ontmoetingscentrum
waar Nederlandse en Molukse jongeren elkaar ontmoeten*
Hoewel niet veel Molukkers hiervan gebruik maken, draagt
dit toch wel bij tot een beter onderling begrip*
Van de Molukse gemeenschap als zodanig kan gezegd worden
dat de andereu de greep op de jeugd kwijt zijn.
In dit verband is het tekenend dat de wijkraad, die uit-
sluitend bestond uit ouderen, op aandringen van de jeugd
werd verjongd.
Spanningen tussen de TAMAÜLA- en MANUSAMA-groep werden niet
geconstateerd.
Te vermelden valt nog dat de laatste tijd het aantal
naturalisatieverzoeken is toegenomen.
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HAPPORT VAN C.

Aan : CFO

No. ; 15.641 4.4.1972
Betr.: Molukkers Vossebos (Wierden).

Op 21-3-1972 werd van de hr. (I.D.-Almelo) het
navolgende vernomen.
Over circa 8 weken zal worden opgeleverd het wooncoraplex
te Almelo, bestemd voor de Molukkers die thans zijn onder-
gebracht in Vossebos.
Inmiddels hebben de Molukse voormannen van de groep Vossebos
doen weten dat zij de Molukse woonwijk te Almelo niet zullen
gaan bewonen alvorens voldaan is aan hun eis: de bouw van
een Molukse kerk in deze woonwijk*
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RAPPORT VAN C

AAN : CFO

NR. : 17.521

BETR.: Molukkers te Wierden

Op 8.11,72 werd van wiar
navolgende vernomen:

RP/Wierden, het

Nu het woonoord Vossenbos te Wierden is ontruimd, zijn
in een woonwijk te Wierden nog ca. 60 Molukse gezinnen
(ongeveer 550 personen) gevestigd.
De Kolukkers in Wierden houden zich uitermate rustig.
Wel is geconstateerd dat de jeugdcriminaliteit enigszins
toeneemt; het betreft hoofdzakelijk kleine vergrijpen.
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d.

C (CPO ) nr.:

Aan : CFB

Betreft : Molukkere te Wierden

d.d. \:

Op 17.2.77 werd
het navolgende vernomen:

De wijkraad van Wierden wordt gevormd door de navolgende
personen:

is uitermate bezorgd over het druggebruik door
Molukse jongeren in Wierden en Almelo.
De drugs worden aangeschaft bij dealers te Zutphen.

301A10 - 506622*
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datum Q 7 J U M 1 9 7 8

CO

b. d.

.d. t ~('

Molukse wijk Wierden

Bijl.:

Op 3-̂ -1978 werd
volgende vernomen:

het

De Molukse jongeren uit Wierden tonen zich erg onrustig.
De jongeren distancieren zich van de plaatselijke leiding
en hebben een initiatiefgroep in het leven geroepen om hun
belangen te behartigen.

is hier niet erg gerust over.

301 Al 0-729017F-C9
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datum 28 JUNI 19"? 8

CO

b. d.

C ( CFO ) nr.:

Aan :

Betreft : Molukse Gemeenschap Wierden

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen:

werd op 21-2-78

De Molukse gemeenschap te Wierden bestaat uit circa
50 gezinnen; vrijwel allen behorend tot de MANUSAMA-
aanhang.
Hoewel gesteld kan worden dat deze gemeenschap
duidelijk pro-MANUSAMA is en het RMS-streven aan-
hangt, gedraagt zij zich passief ten opzichte van
alles wat betrekking heeft op het RMS-gebeuren.
Een invloedrijk man is het wijkraad-lid

301A10 - 506622*
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datum 3G Ml 1978

CO

b. d.

C(CFO)nr: O-Or//!•ƒ<. d.d. 4 c - (

Aan : '

Betreft : Molukse wijken Almelo en Wierden

•/'

Bijl.:

Op 22-5-78 werd van
gende vernomen:

het vol-

De Molukse jongeren uit Almelo en Wierden hebben zich de
laatste tijd scherp tegen het beleid van MANÏÏÉAMA geuit.
Gevolg is, dat het huidige bestuur van de PPKH is afgetre-
den en er een nieuwe leiding moet komen*

De anti-KAlTÜSAMA-stemaing in deze wijken is
ontstaan door directe invloed van de Noordelijke wijken.
Door de leiding van de BP wordt deze verschuiving in
Almelo en Wierden serieus gevolgd, aangezien er in het
verleden altijd een belangrijke financiële bijdrage uit
deze wijken kwam.

3Ö1A10-7?9017F-F9



O 9 JAN. 19 7 9

CO

b.

C ( CFO) nr.:

Aan

Betreft

/ /'

Molukkers Vierden

d.d. 9 J*H, 1979

Bijl.:

Van
narolgende vernomen:

werd op Hf-11-78 het

In de Molukse gemeenschap te Vierden, betalen nog slechts
enkelê  contributie aan de BP.
De reden hierroor is; dat het RMS-bewuetzijn in feite
niet meer leeft.

Vel worden in deze gemeenschap vaak collectes gehouden
t.b.T. bewoners van dorpen in de Holukken waarmede
Vierdenee Molukkers pella-verwantsohap hebben.
Gelden en ingezamelde kleding worden regelmatig, langs
normale weg naar de Molukken gezonden.

is lid van het Molukse
anti-drugfeam en in deze hoedanigheid legt hij bezoeken
af aan Molukse gedetineerden in de verscheidene huizen
van bewaring.

301A10-729017F-69



datum 2 1 k'b.'l i] C O

CO

b. d. .

C(CFO )nr.: ^fifi- d.d.:

Aan : CF

Betreft : Molukkers Rijseen en Wierden.

Bul. :

2 1 FE3. 1380 Info: I

Op _ 4.7- :̂ 2- werd

301A10-819172F

R.P.-ZWfVr.T/R , VIT-.

het volgende vernomen:

Van de Molukse gemeenschap te Rijssen en Wierden valt te stel-
len dat vrijwel geen politieke activiteit wordt bedreven.
Met de Wijkraad te Wierden en een contactman te Rijssen be-
staat een redelijk goed contact.

18-1-1980
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datum 2 7 A P R . 1 9 8 2

CO

b.

d.d.: 2 7 ".??., 1982 Info: IIC(CFO )nr. :

Aan : CFB

Betreft : Bijeenkomst rajat Wierden op 1^.3-1982.

Bijl. :

Op werd

het volgende vernomen:

Op 1*1.3.82 werd in Wierden een bijeenkomst gehouden voor de rajat.

Op deze vergadering werd gesproken over de 24 april-manifestatie
in 's-Gravenhage, echter niet over de demonstratieve optocht tegen
het joint-committee welke op weg naar de Houtrusthallen wordt ge-
houden.

Tevens werd de drugsproblematiek behandeld. In Twenthe is een orga-
nisatie werkzaam op dat gebied Masnai genaamd.
Deze organisatie werkt nauw samen met de stichting Tjandu en de
lokale wijk- en kerkraden (samenstelling en nadere gegevens volgen).

Aan de BPP-vertegenwoordiging die op de vergadering aanwezig was
werd, naast een uiteenzetting over die organisatie, gevraagd of de
BPP niet in de wijken wilde meewerken aan de oprichting van jeugd-
raden om op die manier de jongeren weer te interesseren voor de
politiek. Daarnaast werd door gevraagd of de BPP contact
wilde opnemen met de PPKM en/of andere niet BP-organisaties om op
die manier een nauwe samenwerking te bewerkstelligen. Door
werd gevraagd hoe de BPP stond tegenover bladen als Kora^ en
Tjengkeh, die zelden pro-BP zijn.Volgens de BPP-woordvoerders is dez<
organisatie voor een pluriforme pers. Al is men het niet altijd eens
met de artikelen, toch moet de persvrijheid prevaleren en moet men
kritiek, afbrekend of opbouwend, kunnen accepteren.

301A10-119332F


