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datum 2 4 APR 19 78

CO

b.

• T»"/»C(CFO)nr . : d.d.

Aan : W*

Betreft : Initiatief groep te Assen en Bovensmilde

Bijl.:

werd van het volgende
vernomen:

Zaterdag 18 februari j.l. in het Stichtings-
gebouw Pattimura te Assen een bijeenkomst van
een initiatiefgroep van Molukse jongeren in de leeftijd
van T9-25 jaar, afkomstig uit Assen en Bovensmilde.
De aanwezige groep in Pattimura bleek te bestaan uit
een initiatiefgroep uit Assen en een initiatiefgroep
uit Bovensmilde.

waren

De Molukse jongeren uit Bovensmilde:

Genoemde Molukse jongeren zijn - beweren ze zelf - bezig
zich politiek en sociaal te oriënteren. Reden waarom ze
van tijd tot tijd sprekers uitnodigen om hen bij die
oriëntering te helpen.

heeft de groep reeds eenmaal toegesproken
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Vervolgblad nr. 2 bij C-rapport nr.

en ditmaal had de groep , andragogiestudent
uit Amsterdam, uitgenodigd.
De groep had hem gevraagd om een praatje te houden over
de sociale toestand van de Molukkers in Nederland.
Tijdens de bijeenkomst liet weten dat hij daar
niets voor voelde.
Vorig jaar omstreeks deze tijd had hij iets dergelijks
gedaan met totaal geen resultaat.
Erger nog, twee van zijn toehoorders behoorden later tot
de treinkapers.

liet weten dat hij de groep wél wilde helpen,
maar dan zullen ze zelf daaraan actief moeten deelnemen.
Hij stelde voor dat de groep over de sociale toestand
in hun wijken een rapport/nota samen gaat stellen.
Hiervoor zullen ze uitgebreid onderzoek moeten gaan ple-
gen; enquêtes houden etc. etc.
Daarbij komen ze vanzelf op terreinen waarover ze zich
dan weer zo goed mogelijk kunnen laten voorlichten. Het
is behalve zeer leerzaam voor de groep ook nuttig voor
de Molukse gemeenschap. Met zo'n rapport kunnen ze later
aankloppen bij zowel Nederlandse overheidsinstellingen
als hun eigen Molukse organisaties.
Voor het maken van zo'n rapport kan de groep subsidie
aanvragen bij C.R.M.

benadrukte dat de groep zich voorlopig moet
onthouden van politieke activiteiten. De achterliggende
periode heeft reeds aangetoond dat^/Molukse gemeenschap
daardoor sociaal gezien alleen maar verder in het slob
raakt.

Op deze voorstellen en ideeën van reageerden
de aanwezigen niet negatief. Ze zullen deze plannen voor-
leggen bij de wat oudere "semi-intellectuelen" uit de
wijken, waarvoor ze nog steeds een zeker ontzag hebben.
Ook zal men de wijkraden van hun voornemens in kennis
stellen. De jongeren, die nog niet helemaal begrijpen
waaraan ze gaan beginnen, vroegen met klem of

hen wilde begeleiden, hetgeen laatstgenoemde in
principe heeft toegezegd.
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datum 2 3 JUNI 19? 8

CO

b. d.

C ( CFO ) nr-:

Aan : gp

Betren
: Jogeren Werkgroep

Bijl.:

Op 20-̂ f-1978 werd
het volgende vernomen:

Er is in de wijk Assen nogal verdeeldheid onder de
jongeren over het al dan niet gaan naar Den Haag
op 25-*t-1978.
Aanvankelijk gingen er stemmen op om een "alternati»
ve" viering te houden in Assen, maar de animo was
niet groot, "bovendien heeft het stichtingsbestuur
Pattimura te kennen gegeven het gebouw die dag te
sluiten.

De Jongeren Werkgroep (J.W.G.) is bezig met een
campagne om de mensen in Assen over te halen om nieï
naar Den Haag te gaan.
De J.W.G.

is voornemens om niet aan de mani-
festatie in Den Haag deel te nemen.
Men heeft deze mening kracht bijgezet door het ver-
spreiden van een stencil waarin de doelstelling en
werkwijze van de J.W.G.. Dit stencil is ondertekend
door de leden van de J.W.G. (1? a 20).
In dit stencil staat als doelstelling: "Het streven
naar een souvereine staat, de EMS, met hulp van
de onderdrukte groepen in en buiten Indonesië.
Verder stelt men dat de eigen identit/eit versterkt
moet worden door vorming, informatie etc.

Vooral de doelstelling heeft bij vele Molukkers
in Assen tot ergernis geleid, m.n. bij de initiatie:
groep j wijkraad en stichting Pattimu-
ra

vestigde met nadruk de aandacht op de J.W.G.
Deze groep die momenteel géén subsidie meer ontvang-
wordt wat losgelaten door wijkraad en stichting.
Dit is een uiterst gevaarlijke situatie.

-2-
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Vervolgblad nr. _2_ bij C-rapport nr.

Op donderdag 20/k heeft de J/W.G. de initiatief-
groep uitgenodigd. deelde mede
dat deze initiatiefgroep nogal sceptisch staat
tegenover de uitlatingen can de J.V.G.
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datum 1QAÜG.1978

CO

b. d.

C ( CFO) nr.:

Aan : CTB

Betren : De jongeren Werk Groep in Assen

dd 10 AU2.378

Bijl.:

Op 2k mei 19?8 werd
het volgende vernomen

Leden van de Kerkraad, Wijraad en de Stichting Pattimura
hebben kritiek geuit op radicale Molukse bestuursleden van d
Jongeren Werkgroep in Assen.
Om kennelijk wat beter begrip te kweken bij de Molukse ge-
meenschap in Assen, heeft de J.W.G. op zaterdag 20 mei 19?8
in Pattimura een open dag georganiseerd, die druk bezocht
werd. De Stichting Pattimura verleende voor dit doel subsidi
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ACD/ 3f f. 0fé.

datum \R 197 8

CO

b.

C(CFO)nr . : 'ï-ö/^tv^^ d.d.

Aan : CFB

Betreft : Jongen» Werkgroep Assen

ft SEP.

Bijl.:

Op werd van
volgende vernomen:

het

De Jongeren Werkgroep in Assen, is bezig de statuten en
doelstelling van deze organisatie te formuleren. Hierbij
worden zij geadviseerd door Drs.
Voorts is de JWG op dit moment bezig een zomerkamp te
organiseren, die van 21-2*f juli 1978 in Woudschoten zal
plaatsvinden
Van CRM hoopt men een tegemoetkoming in de kosten te
krijgen.
Besprekin^hiexwer zullen binnenkort beginnen.
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0*4.

Plaats: Woutschoten
Georganiseerd in samenwerking met de JongerenWerkGroep.

Vertrek Vrijdag-avond + 18.00 uur vanuit Pattimura.
Aanvang +_ 21.00 uur met kennismaking en bezichtiging en mededelingen,

ZATERDAG 22 JULI; 07.00 uur
08.30 uur
09.30 uur

12.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
15.30 uur
18.00 uur

o n t
20.00 uur

22.00 uur

23.00 uur

trimmen
ontbijt
inleiding door iemand van de JWG.
thema "evaluatie '77-78".
discussie
lunch
vervolg discussie
vocaalgroep "astaganaga"
actuele film
diner
p a n n i n g
inleiding door iemand van het
"inspraakorgaan"
discussie
seetches/samenzang
vocaalgroep
einde avondprogramma

ZOÏJDAG 23 JULI: 00
30
00
00
30
00

15.00
18.00

07
08
10
11
12
14

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

20.00 uur

21.30 uur

23.00 uur

trimmen
ontbijt
kerkdienst
recreatie of zwemmen
lunch
ontspanning
discussie vrije onderwerpen
diner

inleiding door Sahalessy
discussie
eigen inbreng
o..a. scetches, samenzang
einde avondprogramma

MAANDAG 24 JULI; 07.00 uur
08.30 uur
09.30 uur

12.00 uur
14.00 uur

16.00 uur
16.45 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

trimmen
ijntbijt
conceptprogramma halfjaarlijkse
programma JWG
discussie
lunch
inleiding door iemand van de
"g erakan pattimura"
discussie
actuele film
evaluatie weekend
diner
vervolg evaluatie weekend
afsluiting en vertrek



fr

datum

CO

b.

dd k 8 SEP, 1978C( CFO) nr.:

Aan : CFB

Betreft : Vormingsweekend in Woudschoten.

Bijl.:

Op 2 augustus 1978 werd
het volgende vernomen.

In het weekend van 21 - 24 juli 1978 heeft de J.W.G. uit Asse
een vormingsweekend in Woudschoten georganiseerd, waaraan
zo'n 50 Molukkers uit Assen en Bovensmilde hebben deelgenomer
Gedurende dit weekend hebben de deelnemers geluisterd naar
voordrachten van en . Ook de organisatie
"TJANDU", die belast is met drugbestrijding onder de Moluk-
kers was aanwezig.
Tussen de bedrijven door werden er strijdliederen gezongen,
die door waren geschreven.
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ACD

datum 09 JAN. 1979

CO

b.

J ? V» «*«-/_ƒ

*i n Ir

<J.d.C (OFO ) nr.:

Aan : CFB

Betren : jongeren Werkgroep Assen
S „W

Bijl.:

Op 1W11-1978 werd
volgende vernomen:

het

De Jongeren Werkgroep uit Assen bestaat uit een drietal
afdelingen, t.w.:
- Sectie Vorming
- Sectie Cultuur en Historie

- Sectie Politiek

Het doel van de JWG is activiteiten te ontplooien die
de realisering van een onafhankelijke republiek Zuid<-
Molukken tot gevolg hebben.
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ACD /

datum

CO

b.

'V/^2^2/
1 3 M R T 1 9 7 9

d. __ .

C ( CFO ) nr:

Aan : C?3

Betreft : Jongeren Uerk Groep

d.d. \

Assen

Bijl.:

Op 11-1-1979 v/er d van I.D-Assen het
volgende vernomen:

De J.'./.G.-Assen heeft een wijkkrant (lïadjalah wijk) uit-
gegeven. Het eerste exerrplaar (1e jaargang, nunmeir 1)
verscheen in november 1978•
Aan dit nummer werkten naast de J.V.:.G. verder mee:

Hedactieadres
Hoofdredacteur
Eedactie leden

Talraastraat 1?0 - Assen

Uit het blad blijkt onder meer, dat de J.W.G. (opgericht na
de akties bij de Punt en Bovensnilde) zich, na een jaar
van oriëntatie, gereorganiseerd heeft tot een J.W.G. nieuwe
stijl» Zij is tot de conclusie gekonen dat zij zich, n»b.&»
de Molukse geneenschap in Assen, vooral moet richten op
de volgende onderwerpen:

1. Voorlichting
2. Cultuur
J. Vorming.

Het was voor de J.W.G. derhalve onvermijdelijk, dat zij
zich in deze J onderwerpen gaat opdelen.

2 -
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Vervolgblad nr. 1 bij C-rapport nr.

Vorningsgroep

Voorlichting
(Penerangan)

Cultuur

J.'./.G.-contactadres :
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datum Tl MRÏ1979

CO

b.

C ( CFO ) nr.:

Aan :

Betreft : Sf eer in Assen

d.d. 2 2 H:1?.̂  !979

Bijl.:

Op 11-1-1979 werd
volgende vernomen:

het

C
Na de vergadering van de SMM /toet jongeren van Assen en

OBovensmilde is er in Assen one.nigheiü ontstaan tussen
jongeren van de groep en jongeren die
achter het beleid van de Badan Persatuan blijven staan.
De onenigheid escaleerde zelfs in een openlijk gevecht
in de Pattimura Stichting.
Oorzaak van de onenigheid is ondermeer de negatieve hou-
ding van de groep tegenover de gevestigde Molukse
leiders TAHAPART, MANÏÏSAMA en METIARY.
Daar komt bij dat METIABT de groep de schuld heeft
gegeven van de onrust in de wi.1k Assen./̂ »̂ ̂  ̂  \n het weekend 'van 23 en 2*t december hebben/jongeren van

, als teken van hun misnoegen, anti-BP-leuzen op
muren geklad. ' „

301A10-729017F-69



datum

CO

b.

2 9 »1979C ( C F O ) n r . :

Aan :

Betreft : De activiteiten van de JWG in Assen

Bijl.:

Op 30-1-1979 werd
vernomen:

het volgende,

In het kerst weekeind nebben een aantal leden van de JWG in
Assen op diverse/woningen en de kerk .BHS-leuzen aangebracht.

In de nacht van 30 op 31 december 19?8 hebben
Molukkers in de l wijk in Assen circulaires verspreid, waarin
behalve een aantjal RMS-leuzen kritiek werd geleverd op de
passieve houding; van de ouderen en de kerk.

301A10-72B017F-69
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ACD

datum U t) Mi'K. 'l d 7 3

CO

b. d.

C(CFO )nr.:

Aan : CFB

Betreft :

d.d.
f B APR. 1979

Suara Kebenaran.

Bijl.:

Op 1.3.1979 werd
het volgende vernomen.

Het embleem op de voorpagina van de Suara Kebenaran van jan.
'79, een uitgave van de J.W.G.-Assen, is ontworpen en ge-
tekend door

Het ligt in de bedoeling, dat genoemd embleem maandelijks de
voorpagina blijft versieren.

301A10-729017F-69



ACD

datum i , iu u

CO

b.

.-, •, Ma n /

d.

; o

C(CFO )nr:

Aan : CFB

Betreft : J, W.G.-Assen.

T6 APR. 1979

Bijl.:

Op 1.3.1977 werd
het volgejade vernomen.

Een vechtpartij die enkele maanden geleden tussen Molukkers
in een bar in Assen heeft plaaisgevoöden, is ontstaan toen
enkele jongeren aangesloten KL3 de- J.W.G.-Assen het niet een!
waren met het feit dat, , die in deze bar werk-
zaam is, aldaar Hokjes met het opschrift Republik Maluku
Selatan verkocht. De opbrengst hiervan was bestemd voor de
bouw van een kerk op één van de eilanden in de Molukken.
Men was van mening dat een bar niet de juiste plaats was om
zaken die betrekking hebben op de EMS te verhandelen. De
RMS werd daarmee vernederd. Toen hier enige heibel over ont-
stond, werd door voorgesteld om naar bniten te gaan
en het daar even rustig uit te praten. Op weg naar buiten
werd door enkele jongens op de nek gesprongen en
vakkundig "in elkaar" geslagen.
Hoewel dit nog geen verdere gevolgen heeft gehad, betekent
e.e.a. wel dat de 's met aanhang bepaald geen posi-
tieve ideeën over de J.W.G.-Assen hebben. Dit zelfde geldt
voor de 's en de 's met aanhang. Naast genoemd
families bestaat er in wijk I toch al wel een vrij grote
oppositie tegen de J.W.G., vooral ook omdat de J.W.G. zich
erop voor laat staan de wijk te representeren en daarbij
denkt zich het e.e.a. te kunnen permitteren, zoals in het
bovengenoemde geval van
Volgens kan de J.W.G. beslist niet als representatief
voor wijk I worden gezien, maar zoals vaak het geval is,
krijgt een klein groepje met een grote mond de nodige publi-
citeit en blijft de oppositie van de zwijgzame meerderheid
beperkt tot slechts een enkel woord van kritiek en dan allee
nog geuit in beperkte kring.
Het inconsequente in de houding van de J.W.G. bleek afgelope
weekeinde weer eens, toen er, i.v.m. de slechte weersomstan-
digheden en de gesteldheid van de voet bal wê ösjrisa, zaal-
voetbal was georganiseerd.

- 2 -
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Vervolgblad nr. - 2 - bij C-rapport nr.

Hieraan werd door diverse J.W.G.-leden deelgenomen, terwijl
het J.W.G. nog niet zo lang geleden gesteld had dat men
minder aan sport en meer aan politiek moest doen, aldus

MA11



ACD

datum

CO

<•/

r.: f ff fC CFO ) nr.:

Aan :

Betren : Opheffen van JWG

dd 2 2 JU«! 1979

Bijl.:

Op 19-̂ -1979 werd
volgende vernomen:

het

De verschillende werkgroepen van het JWG hebben op zater-
dag 31 maart j.l. een bijeenkomst gehad in een zaal boven
"'t Sik» in Assen.
Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over de organisatie
van de 1 mei-viering in Pattimura.
Voorts werd besloten om binnenkort het JWG officieel te
ontvangen.
Reden hiervan is de grote critiek die er vanuit de wijk
op het JWG wordt uitgeoefend.
Hen vindt zelf dat er veel goed werk wordt verricht, het-
geen in z'n geheel niet wordt geapprecieerd.
De politieke kern van het JWG zal blijven voortbestaan
als de plaatselijke afdeling van GOHEBA.

301A10-729017F-69



C(CFO ) nr.: A7 / /'S 'LI d.d.

Aan : CFB
»

Betreft : De Jongeren Werkgroep Assen

2 2 JUN11979

Bijl.:

Op I7_lf-i979 werd
volgende vernomen:

het

De activiteiten van de laatste maanden van de JWG hebben
in Assen bij veel wijkbewoners weerstanden opgeroepen.
Op grond hiervan heeft de JWG-top besloten de organisatie
binnenkort op te heffen. De politieke activiteiten zullen
worden voortgezet onder de naam "GOHEBA" (af̂ deling Assen}
De wijkkrant die de JWG maandelijks uitbrengt zal tot
nader order niet verschijnen.
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