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d.

C (Cfr ) nr: 3 t A-M H

Aan : 'cfc

Betreft : "Plattegrond

Bijl.:

d.d.
1 7 HüiSi 1976

van de woonwijk Leerdam"

Op 11-2-1976 werd van ID Leerdam bijgevoegde bijlage
ontvangen.
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VERBINDING: 19,

No. 450/77 ZM<

Betreft: Wapenverkoop aan Zuid-Jtolufckers
in Leerdam'.

Datum: 11-7-77

Uit gesprekken gevoerd in Leerdam bleek Verft» 19»
dat gesproken kan worden van een gespannen sfeer t lissen de
bewoners van de zgn. "Ambonnezenwijk1* en de Nederlandersy

wonende in de directe omgeving van bedoelde wijk* De plaa!
selijk politie onderkende de situatie tijdig en voerde de
surveillance ter plaatse enorm op, hetgeen kennelijk de Ne
derlanders heeft afgeschrikt, daar geruchten de ronde dedt
dat die de Molukse wijk zouden intrekken* Dit zou op zich
overigens niet zo gemakkelijk zijn gegaan als mogelijk vai
die zijde werd gedacht, want uit de Zuid-Molukse gemeenscl
werd een wachtdienst georganiseerd, die met name bij duis-
ternis patrouilles loopt* Eerst vanuit de woningen zelf,
doch sinds kort vanuit twee (aanvankelijk stond er é*é*n tei
tenten, die zijn opgezet op een weiland voor Broekgraaf«ê<
van de straten in de Molukse wijk* Vandaar uit wordt nu
wacht gelopen in koppels van drie personen, voor zover wa*
te nemen in de leeftijd van 13 t/m 20 jaar'* Of zij wapens
bij zich dragen is niet bekend* Wat wel bekend is, dat bi;

Jjlin 12 militaire camou-
flagepakken werden binnengebracht. Mogelijk zijn die voor
de wachtposten, want tot op heden zijn ongeveer 12 jongen*
geteld. Het zijn dezelfde militaire teneus, die gedragen
worden door de "lijfwacht*1 van ÏAMAELA. Gezegd dient te w<
den, dat de wachtposten nog niet in die pakken zijn gesigj
leerd'.
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Verbinding* 19. No. 450/77

-2-

Verb[« 19 heeft zich ter plaatse georiënteerd en k<
daarbij vaststellen, dat bovenbedoelde tenten plnu 30 a 40 me
ter vanaf de openbare weg (Broekgraaf) op het weiland staan'.
Er ie geen enkele moeite gedaan om deze tenten aan het zicht
te onttrekken* De geschatte afmetingen van de beide tenten
zijn plnu 3 bij 4 meter* De kleur van het tentzeil is blauw*

Bi j lage Cn): geen*.
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datum

CO

b.

1611043
1 B Juu t b d 2

C(CFO)nr.: O-

Aan : CFB

Betreft : Molukse wijk in Leerdam

d.d. :
l t) JÜHI 138Z

Info:I

Bfll.:

s
s

nr 26 mei 1Q82 werd

het volgende vernomen:

van de ID-Leerdam

Na de relletjes rondom de omstreden "magier" eind
1981, is het rustig in de Molukse wijk in Leerdam. Het meest
in het oog lopende probleem vormt echter ook hier het toe-
nemende drugsgebruik onder de jongeren. Vanuit de wijk is
men thans doende met het aanstellen van zgn. street-corner
workers, bij voorkeur van Molukse origine.
Onlangs is in de Molukse wijkraad gekozen de vooral in
crimineel opzicht berucht
Aangenomen wordt dat deze ̂ verantwoordelijke positie" een
positieve invloed op zal hebben.
Het EMS-ideaal leeft nauwelijks meer onder de Leerdamse
Molukkers, wellicht met 8ên uitzondering: de familie
die nog steeds trouwe aanhangers van Siwa Lima schijnen te
zijn.
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