
Ambonese woonoorden
Vlissingen



VL
IS
SI
NG
EN



ir

ACD

datum
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6 / d.

C ( CFO ) nr:

Aan : CFB

Betreft : Z.M.-gemeenschap

d.d.

- Vlissingen/Souburg

Bijl.: 1

Op 18-9-1978 werd van ID-Vlissingen
het volgende verkregen:

Hen gedetailleerde inventarisatie van de Zuidraolukse
gemeenschap in Vlissingen (Oost Souburg) met vermelding
van o.a.:

aantal Molukse inwoners

- wijkraad en/of andere leiders

- politieke oriëntatie

criminele feiten

- naturalisatie verzoeken

- drugs

gebeurtenissen waarbij Zuidmolukkers betrokken waren
in 1976 en 1977.

Zie bijlage.

301A10-729017F-69
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VLISSINGEN

I N V E N T A R I S A T I E

Zuidmolukse gemeenschap.

Hoofdstuk I

ALGEMENE GEGEVENS

1 a De gemeenschap is voor ongeveer de helft woonachtig in
de woonwijk. De woonwijk is gesitueerd aan de rand
van Oost Souburg, bij de Rijksweg 58 en is gemakkelijk
bereikbaar.

b De meeste samenkomsten worden belegd in het gebouwtje
in de woonwijk, waar behoudens kerkdiensten ook ver-
gaderingen en bijeenkomsten v/orden gehouden.

2 Populatie
a Er zijn 11? Molukse gezinnen.

b Binnen de wijk woonachtig, in totaal 215 personen,
te v/eten:
Mannen boven de 18 jaar: 90
mannen onder de 18 jaar: 31
vrouwen boven de 18 jaar: 65
vrouwen onder de 18 jaar: 2?.

c Buiten de wijk woonachtig in totaal 216 personen,
te weten:
mannen hoven de ,18 jaar: 75
mannen onder de 18 jaar: 36
vrouv/en boven de 18 jaar: 61
vrouwen onder de 18 jaar: 44.

d werkloze mannen boven de 18 jaar: 7
werkloze mannen onder de 18 jaar: 3
werkloze vrouwen boven de 18 jaar: 4
werkloze vrouwen onder de 18 jaar: 3-

Hoofdstuk II
V/ijkraad en/of andere leiders.

1 a Sinds enige tijd bestaat in Vlissinger, geen wijkraad met
De functie van de wijkraad wordt nu waargenomen door hel
bestuur van de Badan Persatuan in de wijk, in feite is
dit bestuur de voormalige wijkraad.
Het bestuur bestaat uit: »'

b Voor v/at betreft de positie van dit bestuur mag verwacht
v/orden, dat zij op de ouderen v/el invloed hebben, doch
dit geldt in steeds mindere mate voor de jongeren, die
van mening zijn, dat er teveel oudere mensen in het
bestuur zitting hebben.

d Voor wat betreft de samenwerking tussen de overheid en
'dit bestuur, kan gezegd v/orden dat dit incidenteel plaat
vindt. Dit is niet formeel geregeld en gaat meestal uit
van de overheid.

2 Wat betreft ;de verhouding tussen oud en jong mag ge-



ze,gd worden dat de ouderen de greep op deze jongeren
langzaam aan verliezen. Dit heeft overigens nog niet
tot uiterlijke botsingen of conclicten geleid.

In de gemeente zijn voor zover bekend feeën leden van
de K.P.K.

,4 a Molukkers die in de gemeenschap een rol spelen en van
zich doen spreken, zijn ondermeer de predikanten:

Verder hebben de leden van het bestuur van de B.P.(wi,
raad) toch nog wel invloed in de gemeenschap.

Personen die die een dominante rol in de jongerenbewe*
ging spelen zijn,

HOOFSTUK III Politieke geaardheid.

Voor zover bekend is de politieke geaaardheid van de
Zuid-Molukse gemeenschap in het algemeen pro-Manusam
EP zijn geen personen bekend die pro-Tamaela zouden z:
Het moet eehter niet uitgesloten worden dat men bijvo
beeld bij een of andere aktie van de groep Tamaelaip h
toch wel achter zou staan. Men heeft ook wel bewonde-
ring voor datgene wat Tamaela o.a. in Benin heeft be-
reikt. Tevens spelen zaken van verwantschap een rol,
bijvoorbeeld het feit dat men afkomstig is van hetzel.
dorp of eiland.
Bovendien mag men er rekening mee: gaan houden dat een
groep vooral jongeren een geheel eigen politiek, er o;
na houden, bijvoorbeeld^Marxistróh of Marxistich-Leni
nistisch.
Ook zijn er een klein aantal personen, waarvan gezegd
wordt da£ men pro-R.I. is.

Er zijn in totaal 14- personen met politieke anteceden-
ten, dit zijn allen mannen boven de 18 jaar.

HOOFDSTUK IV Criminele feiten:

Criminele antecedenten van personen in de woonwijk:

a mannelijke personen boven de 18 jaar: 31
mannelijke personen tussen 16 en 18 jaar: 51
mannelijke personen onder de 16 jaar : 3
vrouwelijke personen boven de 18 jaar: 2
vrouwelijke personen tussen de 16 en 18 jaar: 1
vrouwelijke personen onder de 16 jaar 1

b Criminele personen buiten de wijk woonachtig:
mannelijke personen boven de 18 jaar : 29
^mannelijke jperswen̂ tussen de 16 en 18 jaar: 2
î ^ -,*.?•• w - s '-• " ••:•• .- • 4



mannelijke personen onder de 16 jaar: 3
vrouwelijke personen boven de 18 jaar: 5
vrouwelijke personen tussen de 16 en 18 jaar: 4
vrouwelijke personen onder de 16 jaar: -

2 DELICTEN

a gekwalificeerde diefstallen: 82
winkeldiefstallen : 63
andere vermogensdelicten: 52

b openlijke geweldpleging: 52
mishandelingen: 40
brandstichtingen:—

c vernielingen: 34
d vuurwapenbezit: 2
vuurwap e nhand el: -
wapenbezit: 2

e andere feiten: 34.

HOOFDSTUK V NATURALISATIEVERZOEKEN:

Het aantal naturalisatieverzoeken bedraagt: 6?.
Dit is vanaf 1959 tot heden.
Het betreft in totaal 164 personen, te weten:
Mannen, die geboren zijn tussen 1900 en 1910 i
Mannen, die geboren zijn tussen 1910 en 1920 : 2
Mannen,die geboren zijn tussen 1920 en 1930 : 27
Mannen,die geboren zijn tussen 1930 en 19̂ -0 : 3
Mannen, die geboren zijn tussen 1§40 en 1950 : 6
Mannelijke personen tussen 1950 en 1960 geboren:17
Mannelijke personen tussen 1960 en 1970 geboren:17
Mannelijke personen tussen 1970 en 1978 geboren: 4

Vrouwen, die geboren zijn tussen 1900 en 1910: 1
Vrouwen, die geboren zijn tussen 1910 en 1920: 5
Vrouwen, die geboreja zijn tussen 1920 en 1930:11
Vrouwen, die geboren zijn tussen 1930 en 1940: 9
Vrouwen, die geboren zijn tussen 1§40 en 1950: 2
Vrouwelijke personen, die geboren zijn tussen 1950 en
1960: 21.

Vrouwelijke personen,die geboren zijn tussen 1960 en
1970 : 16
Vrouwelijk personen die geboren zijn tussen 1970 en
1980: 3.
Behoudens deze Molukkers met de Nederlandse nationali-
teit( 164) zijn alhier 77 staatloze Molukkers en 188
Molukkers met de Indonesische nationaliteit. Het to-
taal bedraagt 429 Molukkers.
HOOFDSTUK VI HANDEL IN DRuïGS: EN/OF DRUGGEBRUIK

1 a handel in drugs door Molukkers.
1 handelaars in hard-drugs( 1)

b gebruik van hard-drugs door Molukkers: -
2 gebruik van soft-drugs door Molukkers: 7



HOOFDSTUK VII. Gebeurtenissen waarbij Z. Molukkers
betrokken waren over de jaren 1976 en
1977.

1 30-1-1976 : Moeilijkheden bij wijkcentrum " Open
hof, waarMj een groep zuid-molukse jon
geren betrokken waren, die baldadighe-
den zouden plegen.
Door 2 man personeel is een onderzoek
ingesteld, waarbij geen Molukkers meer
werden aangetroffen. Tijdsduur 2 man
a 30 minuteno

2 21-2-1976 : Baldadigheden gemeftd door een groep van
ongeveer 10 Z.Molukse jongeren, die
vernielingen aan auto's en dergelijke
zouden plegen bij het jeugdhuis " Het
Buut". Inzet personeel: 4 man en 1 hond
Tijdsduur onderzoek : 8 manuren.
Geen daders.

3 28-3- 1976 : 2 jongens zouden zijn achterna gezeten
door een groep Z.M. jongeren bij wijk-
centrum " Open Hof" Inzet personeel:
4 man. Geen daders. 2 manuren.

4 13-8-1976 : Baldadigheden in de Paspoortstraat en
Kanaalstraat door groep. Z.Molukkers.
( omdraaien verkeersboren) Inzet 2 man.
Geen daders. 1 manuur0

5 18-9-1976 : Vernielingen aan auto's door een tien-
tal Zuid-Molukkers. Geen daders. Inzet
personeel 4 man. 4 manuren.

6 17-10-1976: Onderzoek naar vermeend wapenbezit in
woning op verzoek politie Middelburg.
Inzet 6 man. Geen wapens aangetroffen.
9 manuren.

7 30-10-1976: Schieten met windbuksen door Zuid L'Iolul
kers op Westelijke Bermwego Geen daders
aangetroffen. Inzet personeel 2 man.
1 manuur.

8 3-3-1977 * Verwachte moeilijkheden door groep rumc
rige Z.Molukse jongeren bij " Het Buut"
2 man personeel. Geen daders. 1 manuur.

9 24-3-1977 J Telefonische mededeling door vermoede-
lijk Z. Molukse jongen dat1' de hele rot
zooi in Souburg in brand gestoken zou
worden." Inzet personae! 4 man. Niets
gebeurd. 6 manuren.

10 21-6-1977 : Baldadigheden Z. Molukse jongeren nabxj
de woonwijk aan de Stemerdinglaan. Di-
verse malen personeel ter plaatse. In-
zet 4 man. Manuren ongeveer 5 uur.

11 22-6-1977 : Anonieme melding dat school gegijzeld
zou worden. Groot aantal personeelsle-
den ingezet. Manuren ongeveer:50»

12 29-6-1977 : Anonieme mededeling dat trein zou wor-
den gekaapt tussen Souburg en Middelbur
Veel personeel langdurig ingezet, onder
meer een ME-groep. Manuren ca. 500.

13 5-10-1977: Moeilijkheden " Het Buut" inzet 4 man
Geen daders. 4 manuren.
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14 19-10-197?! Baldadigheden door een groep van oiï
geveer 15 Z.Molu&se jongeren, ^nder
meer met vuurwerk gooiden. Waren
deelè met "bivakmutsen gekleed. Inze
personeen 4- man. Geen daders. 6 man
uren.

15 11-3-1977, : Vechtpartij tussen groep Z. Molukse
<ff jongeren en Nederlandse jongeren,bi

jeugdsoos Walk-Inn en bij de Mavo-
scholen0 Inzet personeel 12 man en
2 honden. Tegen 23 personen, waaror
der 15 Zuid Molukkers werd proces-
verbaal opgemaakt terzake van open-
lijke geweldpleging. De tijd nodig
voor opsporen, aanhouden van ver-
dachten en afmaken proces-verbaal e
ongeveer 4-50 uren.

Ook zij vermeld dat diverse malen door politieperson*
onderzoeken zijn ingesteld omdat zowel publieke gebo\, zoals scholen enz. en particuliere eigendommen,

zoals woningen en auto's met pro- Z. Molukse leuzen
waren beklad.

HOOIESTUK 8 Overige punten van belang:

Ket is opvallend dat door veel Zuid Molukkers de Ne-
derlandse nationaliteit wordt aangevraagd. De mogelit
achtergrond hiervan is waarschijnlijk hun onzekere s1
tus en het feit dat velen van hen naar Ambon met- vak?
tie willen en dan meer mogelijkheden hebben om dit te
verwezenlijken als zij een Nederlands paspoort bezit-
ten.

Vlissingen, 15 ^eptember 1978,
De brigadier van politie,



RAPPORT

Verb. : V 98

Evaluatie:

Datum

Betr.: Zuid Molukkers

Op 2-11-1979 had ik een telefonisch gesprek met . Deze
deelde mede dat in de Souburgse gemeenschap nogal wat ont-
stemming is ontstaan over het krantebericht van 27-10-197S
in de PZC over een documentatiecentrum Zuid Molukkers.
B.en W. van Vlissingen zullen hierover op 8-11-1979 een
gesprek hebjöen met he£ Provinciaal bestuur.
Volgens is het zo dat er altijd kontakten tussen ge-
meente en de Zuid Molukkers geweest zijn via de Badan Pers
tuan. Dit is nu niet het geval. Kennelijk is er nu gespro-
ken met zoals hij het uitdrukte " halfbakken Ihks georiën-
teerde studenten van sociale academies.
Dit geeft nogal beroering. De Bp vindt dat men gepasseerd
is, terwijl men anders, wanneer er moeilijkheden zijn, we]
daarbij betrokken wordt.
Men vraagt zich in Zuid Molukse kringen af hoe dit nu heeft
kunnen gebeuren. Er is ook mog een Soumokilstichting.

zei dat het in den lande erg rustig is. Er zouden nu
noal wat kontakten gelegd zijn met 3e Wereld s± landen.
Ondermeer zouden en

nogal veel in Ktet buitenland zijn.
Door deze ontwikkelingen i>6 Manusama niet meer zo voor e ei
direct kontakt met de Indonesische autoriteiten, zoals ge-
plandvwas. Dit moet nu gestagneerd worden1.

datum 2 JAN. 1980
CO

"•
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RAPPORT

Betr. Zuid Molukkers

Ver b. : 622

Evaluatie:

Datum : 15-10-1980

Op 15-10-1980 had ik een
sprek met een Zuid Molukker.
Deze vertelde mij dat in Oost-Souburg een nieuwe

ge-

samenstelling van de plaatselijke Badan Persatuan is gevorn
welke men als een soort wijkraad kan zien^De voorzitter
is

y secretaris.is
én: penningmeester

allen wonende te Oost-Souburg.
De voorzitterMran het vorige bestuur,
had zich niet meer beschibaar gesteld, aangezien een gedee]
van de wijkbewoners bewwaren tegen zijn persoon hadden. Ome

niet wilde dat er verdeeldheid zou zijn , heeft hi,
zich terug getrokken. Hij zal het bestuur eventueel wel var
advies dienen, wanneer hem dit gevraagd wordt•
Overigens deelde mede dat hij de opvolger van Mai
sama , de Heer Tutuhatunetta, niet de geschikte persoon vont
om Manusama eventueel later op te volgen, daar hij volgens
hem niet over dw wijsheid als Manusama beschikt. Volgens

zou het beter geweest zijn als men een driemanscha]
zou hebben benoemd als eventuele opvolgers.

De brigadier v$n politie,



ACD 1551179
datum 2 4 J U M 1 9 8 1

CO

b. d-s-

C( CFO )nr.

Aan

Betreft

d.d. : 2 4 1981 Info: I

CFB

Zeeland diversen

Bijl. :

nr Q.-6-1Q81 werd

het volgende vernomen:

De nieuwe stichting, welke in Oost-Souburg is opgericht op
18-5-1981 gaat de wijk daar rond met handtekeningenlijsten
voor steun. De andere Molukse, concentraties op Jffalcheren rea-
geren op deze stichting/geheel niet.
Zij doen dat waarschijnlijk pas als het" te laat is.
Naar aanleiding van geruchten dat plannen voor
een vliegtuigkaping voorbereidde bleek, dat vanuit Zeeland
niemand zich daarmee/inlaat.

Overigens is
het idee zo goed als onuitvoerbaar i.v.m. de strenge veilig-
heidsmaatregelen op Schiphol.
Over het Patima-accoord wordt hoegenaamd niet gesproken.
Dit is te wijten aan de wijkraden, die totaal niets ondernemen
op dat gebied.

301 AIO-119130F



1600321
datum Q 7 A P R . 1 9 8 2

CO

b.

C(CFO W.:

Aan : CFB

Betreft : Zeeland-divereen

d.d. : 7 A?R. 1882 Info:1

nr 23-2-1982 van ID-Vlissingen

het volgende vernomen:

Zie bijlage.

301 A10-119332F
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RAPPORT

Verb. : 622

Evaluatie:

Datum : 24.2.1982

Betr . : Zuid Molukkers

C

Op 23.2.1982 had ik een gesprek met
Deze deelde mede dat de Molukse Werkgroep Souburg, in sam
werking met het Dokumentatiecentrum en S.K.A. bezig is m
het opstellen van een zwart-boek omtrent de slechte toe-
stand van de woningen in de Molukse woonwijk in Souburg.

zei dit geldverspilling te vinden, daar het hem be-
kend is dat van regeringswege en op op plaatselijk niveau
de woningen op korte termijn voor renovatie in aanmerking
komen.

vindt dat de linlae jongeren in de werkgroep steeds m
op de politieke toer gaan. Hij zegt niet te begrijpen dat
het Vlissingse gemeentebestuur door gaat met het verstrek
van subsidie, en het werk van de.werkgroep en het dokumen
tiecentrum zo positief beoordeel^ 'fcei dat hij voora
op langere termijn toch moeilijkheden van deze groepering
veracht. Volgens hem is de 20-mei beweging de stuwende
kracht achter deze jongeren.

Hij zegt zich ernstige zorgen te maken over de toeneming
van de gebruikers van hard drugs. De Molukkers die zich
in Zeeland inspannen om hieraan wat te doen, ontbreekt h

~



F 1615071
datum 2 4 J Ü i -

CO

b.

.*».: 23 Info: 2

Aan

Betreft

CFB

Documentatiecentrum Oost-Souburg

Bijl. :

Op. werd

het volgende vernomen:

Het Molukse Documentatiecentrum Oost-Souburg is behoorlijk
actief.
Landelijk neemt het deel aan div. politieke manifestaties
(o.a. 10-4-1982 Groningen anti-Indonesie-meeting).
In deze groep hebben zich een toneelgroep en een bandje ge-
vormd.
Deze twee treden ook door het hele land op, vooral op politiek
geëngageerde bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten geeft men
ondubbelzinnig te kennen het KMS-ideaal te hebben afgezworen
en te streven naar een socialistische revolutie in Indonesië.

In flagrante tegenstelling tot hun landelijk optreden staat
hun optreden in Oost-Souburg.
Daar spelen ze in op de sentimenten van de ouderen en versprei
den folders, waarin zij te kennen geven geheel achter de RMS
te staan en ervoor te willen strijden.
Dit gedrag is er mogelijk opgericht de Molukse bevolking achte
zich te verzamelen om op die manier subsidie te kunnen krijgen
van de Gemeente Vlissingen.

301 A10-119332F
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datum

CO

b.

24 Ju:-.

d. d.:C( CFO)nr.:

Aan : QFB

Betreft : Dr. SOüMOKIL-Stichting

23J^U1982 Info:

Bijl.:

Op 8-6-*1982 werd

het volgende vernomen:

Met de Dr. SOUMOKIL-Stichting gaat het de goede kant op.
Organisatorisch gaat het steeds beter draaien.
De zang. en dansgroep doet het zo goed, dat het bureau
Fiesta uit Bergen op Zoom haar zowel in binnen- als buiten-
land optredens bezorgd. Zo is de groep begin mei in Parijs
geweest en stond ze eind mei (Pinksteren) in Wallonië op de
planken. Voor augustus staat een optreden in Blankenberge
op het programma.

Financieel zit men alleen wat betreft Vlissingen een beetje
met problemen. Die Gemeente is nl. van plan om de subsidie te
verminderen en het dat bedrag te geven aan het Docuentatie-
centrum Oost-Souburg. Over e.e.a. zullen nog besprekingen met
Wethouder : BRUINOGE van Vlissingen worden gevoerd.

301 A10-119332F



ACD 1636122
datum 16 SEP 1962

CO

.-f. . _ f' d.

c(oro,nr .:
Aan : CFB

Betreft : Soumokil-stichting

d.d.: T6 SEP. 1982

Op- 19-8-1982

Info: 1

het volgende vernomen:

Door de vakantie zijn de activiteiten van de stichting sterk
afgenomen.
Toch worden er voorbereidingen getroffen xtroor het nieuwe
seizoen.
Zo is door Bureau Fiesta uit Bergen op Zoom

de dansgroep geboekt voor diverse optredens in
binnen- en buitenland.
Voor wat betreft de subsidie is nog steeds niet alles rond
met de Gemeente Vlissingen. Binnenkort zal met de BP en het
Inspraakorgaan overleg worden gepleegd over de te nemen
stappen.

301 A10-119332F



1640603
datum 28 OKl" 1982

CO

b.

C( CFO )nr. :

Aan :

Betreft :

d.d. :
l

CFB

Dr. SOÏÏMOKIL-stichting.

280KT.1982 Info! 1.

Bijl.

f

or 13-10-1982 werd

het volgende vernomen:

De affaire rond de subsidieverlening aan de stichting is nog
niet afgesloten*
Aanvankelijk leek het erop dat het bestuur met de steun van
het bureau Zeeland van CBM er in zou slagen de hele touw-
trekkerij met het documentatiecentrummOost Souberg zou winnen.
De gemeente Vliseingen, die ook subsidie verstrekt, heeft
echter roet in het eten gegooid en heeft nu, achter de rug
van het bureau Zeeland om, CRM gevraagd de zaak andermaal tot
op de bodem uit te zoeken.
Op 20 of 27 oktober 1902 zal een vergadering worden belegd,
waarbij aanwezig zullen zijn van CRM, de heren en

, afgevaardigden van de drie betrokken gemeenten en het
bestuur en medewerkers van de Stichting.
Van de zijde van het stichtingbestuur hoopt men op de avond
zelf, direkt na de vergadering uitsluitsel te krijgen.
Mocht dit onverhoopt ongunstig zijn, dan bestaat de kans dat
men de stichtingstaken neerlegt, iets wat waarschijnlijk voor
enige onrust op Walcheren onder Molukkers zal zorgen.

301 A10-119332F



1673349
datum 1QMEI1983

CO

b.

C(CFO

Aan

Betreft

d.d. : 9 ME 11983 Info: 2

GFB

Mr. Dr. Soutnokil-stichting.

Bijl

Op. werd

het volgende vernomen:

Nog altijd is de subsidie-affaire tussen de stichting en de
gemeente Vlissingen niet opgelost. De wethouder van o.a.
Cultuur heeft daarom voor de zoveelste maal een vergadering
belegd, welke op 10-5-1983 zal plaatsvinden.
Van de aijde van de stichting hoopt men dat dit de laatste
bijeenkomst over dit onderwerp zal zijn. Men is van mening
dat vooral de wethouder hoe dan ook probeert hen een finan-
ciële poot uit te draaien, iets wat hem na ruim anderhalf
jaar proberen nog steeds niet is gelukt.
Over deze hele affaire is door de stichting contact opgeno-
men met de R.M.S.-"regering" en de B.P..

- o -

301 A10-119130F



*» 1688203

1) Zo nodig andere rubricering ««ngeve

Dtetr.:

datum 3 O AU6. 1983

BijlageCn):

Afschr.: BO:

Betraft: Mr. dr. SoumokilBtichting

In de strijd om de subsidie van de gemeente Vlissingen tussen
de stichting en de groep Oost-Souburgse jongeren van het docu-
mentatiecentrum lijkt een belangrijk succes door de stichting
te zijn geboekt.

Tijdens een onlangs gehouden vergadering van de drie partijen
deed de stichting het aanbod om als "paraplu" te fungeren voor
alle Moluks-Walcherse organisaties, hetgeen bijv. ook sinds
enige tijd met Obat Putih het geval is.

Wethouder BRUINOGE van Vlissingen vond dit geen slecht idee
en vermoedelijk mede onder invloed van de presentatie van de
stichting (de vergadering vond in het stichtingslokaal in
Middelburg plaats met koffie, drankjes en Indische snacks)
ging deze "eeuwige" tegenstander van de stichting om.

Besloten werd, dat het documentatiecentrum over de nieuwe
voorstellen moet gaan nadenken. Op een nog nader te plannen
vergadering zal worden bekeken welke stappen zullen worden
genomen v.w.b. de subsidie.

200 A 03



1} Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

ACD

C3

Bijlage(n):

1700121
"KT. \:

BO:

Betreft: Mr Dr SOÜMOKIL-stichting.

De onderhandelingen over subsidieverlening tussen de SOUMOKIL-
stichting, de gemeente Vlissingen en de jongerengroep uit
Oost-SoÜburg zijn tot een einde gekomen.

Dit einde kwam nogal onverwacht, omdat de jongeren uit Oost-
Sottburg weigeren verder te praten. Zij zouden door de laatste
voorstellen van de stichting en de gemeente intern zodanig in
de problemen zijn gekomen, dat ze liever alle contacten ver-
breken dan een nederlaag lijden.

200 A 03


