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MOLUKSE NOTITIES

Sfeerverslechtering in Bovensmilde.

1. Tot voor kort heeft het jaar 1979 een ontspannen sfeer
in de Molukse woonwijk in Bovensmilde te zien gegeven.
Het name de gematigde Molukse wijkbewoners gingen besef-
fen, dat de terreurakties uit het verleden geen positieve
resultaten hadden opgeleverd, maar slechts offers hadden
gekost en derhalve in de toekomst zinloos zijn.
In januari van dit jaar hebben Molukse Bovensmildenaren,
naar aanleiding van diverse kladakties in de wijk waarbij
onomv/onden tot harde akties werd opgeroepen, zelfs open-
lijk te kennen gegeven zich afzijdig te willen houden van
echte R.M.S.-aktiviteiten.
Men valt het R.M.S.-ideaal niet af, maar v/il geen nieuwe
akties en geen nodeloze slachtoffers!

2. In de externe kontakten - tussen Molukkers en gemeente-
lijke en provinciale overheid - werden verbeteringen ge-
constateerd. Deze verbeterde overlegsituatie heeft ertoe
bijgedragen dat Molukse werklozen bij speciale werkloos-
heidsprojekten werden - ingeschakeld.
Voorts zou begonnen v/orden met de bouiv van een Moluks
stichtingsgebouw voor Bovensmilde.
Dit positieve beeld werd verstoord in juli van dit jaar.

J. Direkt na de perspublikaties ontrent een mogelijke gijze-
lingsaktie van Minister-President van AGT en de daarmee
in verband staande huiszoekingsakties in Bovensinilde, werd
deze Molukse gemeenschap opnieuw geconfronteerd met het
feit, dat het stempel "terreurwijk", hen door sowel de
Nederlandse als de Molukse gemeenschap opgedrukt, niet
meer te verwijderen is; alle pogingen daartoe ten spijt.
Een scherp protesteren tegen deze verdachtmakingen redde
voorlopig de eenheid binnen de woonwijk.

Slechts enkele weken later werden de Molukkers in Bovensmilde
wederom geconfronteerd met de terreurakties uit het verleden.
In de nacht van 18 op 19 augustus 1979 werd het Molukse graf-
monument in Assen grotendeels vernield. Hierop werd in eerste
instantie zeer emotioneel gereageerd, waarna een gevoel van
verslagenheid volgde.
Aangezien het voor onmogelijk werd gehouden dat Molukkers
verantwoordelijk waren voor deze daad, werd de beschul-
digende vinger in de richting van de Nederlanders gewe-
zen.
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Vernomen werd dat bij een aantal jongeren in de wijk het
gevoel was ontstaan dat er \-ieer iets gedaan zou moeten
v/orden.

Vanaf dit tijdstip (eind juli/begin augustus) is in de wijk
Bovensmilde sprake van een toenemende onrust.
Gesteld kan worden, dat een fase is bereikt, waarin niet al-
leen de Molukse leiding op landelijk niveau het volledig
laat afweten, maar waarin eveneens sprake is van een toene-
mend ongenoegen in de eigen gelederen.
Zo worden de wijkraad en het stichtingsbestuur verweten (te)
goede betrekkingen te onderhouden met de Nederlandse over-
heid. Daarnaast vormt het uitblijven van een beslissing om
te beginnen met de bouw van een Moluks stichtingsgebouw een
bron van ergernis.
Deze ergernis, voornamelijk groeiend onder een aantal tneer
op daden beluste jongeren, heeft geleid tot enkele schiet-
partijen in de wijk in de maand september.
Deze schietpartijen kunnen worden gezien als een protest
tegen de (pro-Nederlandse) houding van de wijkraad en het
stichtingsbestuur en als reaktie op het standpunt van het
overgrote deel gematigde wijkbewoners, die deze jongeren
heeft getracht duidelijk te maken, dat geweld als middel om
het R.M.S.-ideaal na te streven niet meer wordt geaccepteerd.
De laatste geweerschoten werden gehoord in de nacht van dins-
dag op woensdag 3 oktober, na een vergadering van de wijkraad.
In dieselfde nacht werden bovendien op diverse plaatsen in de
wijk pro-R.K.3. en anti-Nederlandse leuzen aangebracht.

Uit verschillende bronnen zijn de namen bekend geworden van
zeven jonge radikale Molukkers, die door de wijkbewoners ver-
antwoordelijk v/orden gesteld voor zowel de schietpartijen als
de kladaktie.
Van dese Molukkers is bekend, dat zij allen een werkloosheids-
uitkering ontvangen en uit sociaal zwakke gezinnen afkomstig
zijn.
Bovendien komen zes van de zeven uit de bekende zogenaamde
"terreurgezinnen".
In gesprekken met enkele van deze Molukse jongeren kwam naar
voren, dat zij zich in eerste instantie afzetten tegen de
wijkraad, die op goede voet staat met de plaatselijke politie
en het gemeentebestuur.
Voorts verdedigen zij hun "baldadigheden" met de zeer ongenuan-
ceerde uitspraken;

- "het is al te lang rustig geweest";
- "er moet weer eens iets gebeuren" en
- "de vorige akties mogen niet voor niets geweest zijn".
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Een bijkomende negatieve faktor vormt het regelmatig v/eek-
end-bezoek aan Bovensmilde van de gedetineerde ̂

t

Deze Molukker, veroordeeld voor zijn deelname aan cfé bezet-
ting van het Indonesisch Consulaat-Generaal te Amsterdam in
december 19751 zou in gesprekken met andere jonge Molukkers
in Bovensmilde te kennen hebben gegeven, dat alle vorige
akties niets positiefs voor de strijd hebben opgeleverd.
Een ander, hiermee samenhangend probleem is de terugkeer
in de wijk van de zeven "consulaatbezetters", welke in de-
cember 1979 zijn beslag zal krijgen.
Het is niet denkbeeldig, dat door gesprekken met de "consu-
laatbesetters", bij andere jongeren het heilig vuur opnieuw
zou kunnen oplaaien!

6. Inschatting situatie

De sfeer en stemming onder de Molukkers in Bovensmilde is ta-
melijk onbevredigend.
Ook de wijkbewoners zelf zijn kennelijk deze mening toegedaan.
Dit moge blijken uit het feit, dat in de derde v/eek van okto-
ber - buiten de wijkraad om - een gesprek op het pro^ranina
staat tussen enkele jonge Molukse raddraaiers en enige in-
vloedrijke oudere Molukkers.
Betwijfeld wordt of van dit gesprek resultaat te verwachten
valt.

Juist in een periode van sfeerverslechtering in eigen gelederen,
waarin bovendien noch op plaatselijk noch op landelijk niveau
sprake is van enige "grip" op en sturing van de jongeren, kun-
nen ideeën over nieuwe akties gemakkelijk tot ontwikkeling
komen.
Het feit dat in Molukse ogen gezien alle voorgaande akties
géén resultaat hebben opgeleverd en bovendien de v/il kan be-
staan bij de huidige raddraaiers in Bovensmilde om hun fami-
lieleden (broers) te wreken, te steunen of te bevrijden, kan
bovendien stimulerend werken om zich over harde akties te
gaan beraden.

De situatie zoals geschetst, heeft in ieder geval in het ver-
leden meerdere malen een aanzet gegeven tot terroristische
akties, die niet alleen tegen de Nederlandse gemeenschap ge-
richt waren, doch eveneens een protest waren tegen de geves-
tigde orde in de Molukse gemeenschap en het falend beleid
van de Molukse leiding.
Gezien de antecedenten van de groep van zeven Molukkers, die
verantwoordelijk gesteld worden voor de recente schietpartij-
en en de kladakties, moet ernstig rekening gehouden worden
met een groepje potentiële terroristen.



Inmiddels hebben de landelijke diensten die bij het voor-
komen van terroristische akties zijn betrokken en de
Rijkspolitie in Assen over de situatie in Bovensmilde
overleg gevoerd.
Gedurende dit overleg waaraan ook de Landelijke
Officier van Justitie en de Officier van Justitie in
Assen hebben deelgenomen werd besloten om maatregelen
te nemen, die zo mogelijk een verstorend effect zullen
hebben.

22 oktober 1979.


