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2IM-gesprek.

Op 25 oktober 1976 vond
ZM-kring.
Besproken werdenï1,- de
op
2.- de
3.~ de
in

een gesprek plaats met

uit plaatsejlijki

zaak Vaassen en de eventuele,, uitwerking daarvan
de ZM-populatie te Tilburg^
ZM "dreig- en bombrieven";
algemene plaatselijke toestand
de ZM-woonwijken;

ad 1 : alhier is totnutoe niets gebleken van een uitwerking of reactie op
de zaak Vaassen bij ZM'ers.
Het is geen onderwerp van gesprek in uitgebreide(re) zin of georganiseerde vorm geweest doch wel in onderlinge gesprekken.
Voor zover werd vastgesteld is van deze zaak als het ware "afstandeli.\s gen
reactie, die het onder 2 genoemde onderwerp zou kunnen verklaren.
ad 2: voor deze "aktie" had men geen verklaring. Wel werd enige twijfel uitgesproken of hier inderdaad sprake zou zijn van een al dan niet indivi
ele aktiviteit van een ZM'er, mede gezien het feit, dat op een der
brieven de volledige naam van de RMS niet juist was geschreven.
ad 3: zonder meer werd gesteld, dat alhier sprake is van consolidatie van de
reeds lang bestaande toestand van orde en rust in de woonwijken en sta
In ZM-kringen beijvert men zich om t.b.v. de ZM-jongeren zoveel mogeli
objecten voor de vrijetijdbesteding te arrangeren, vooral op recreatie
sportniveau. Zo heeft men thans 4 gym.zalen in/nabij de wijk voor 2
avonden per week afgehuurd.
Hen is wel enigszins beducht voor een eventuele beïnvloeding door jong
ZM'ers uit Waalwijk, die qua opstelling en "ideologie" harder en agres
siever zijn. De laatste tijd zijn van deze jongere ZM'ers wel eens
enkele tijdens de weekends op cafébezoek gekomen» alwaar men dan konta
maakt det Tilburgse jongere ZM'ers.

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
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Betreft:

ZM of RMS-dreigbrieven.

In de loop van de avond van 20 en nacht van 20 op 21 oktober 1976 werden in
brievenbussen van een bank en flat aan de Spoorlaan, woningen en kantoorpandi
aan de Willem-II-straat, een flat aan de Prinses Sophiastraat (de "Katterug"
een vormingscentrum aan de Fabriekstraat en panden aan de Stationsstraat in
Tilburg - centrum der stad - zogenaamde "dreigbrieven", waarin al dan niet
sprake was van een geplaatste bom, aangetroffen.
Deze brieven droegen alle als afzender "De ZuidMolukkers"-MRMS".
Een aantal van deze brieven werd op het hoofdbureau van politie bezorgd door
verontruste bewoners, ter hand gesteld aan terplaatse passerend politieperso
neel van de surveillancedienst of via personeel van de Verenigde Hachtveilig*
heidsdienst»
Deze dreigbrieven zijn qua handschrift kennelijk door een en dezelfde persoo
met zwarte viltstift op multobandblaadjes geschreven.
Mede naar aanleiding van de op 22 oktober 1976 ontvangen
inform
dat op die dag in Leerdam een schoolgebouw in de as was
gelegd, terwijl aldaar soortgelijke schriftelijke dreigemenaten waren "gevond
werd dezerzijds een onderzoek ingesteld naar de herkomst van deze "brieven"'.
In de avond van 20 en nacht van 20 op 21 oktober 1976 werd van 22.30 tot 05;
uur de flat "de Katterug", alwaar de meeste brieven met'bommelding waren
aangetroffen, constant vanuit verschillende opstellingen geobserveerd doch
hierbij werden geen verdachte personen gezien of abnormale feitelijkheden
geconstateerd.
Het onderzoek heeft tot op heden geen nader resultaat opgeleverd en evenmin
is vastgesteld kunnen worden of gebleken, dat hier sprake is van een al dan
niet individuele aktie van een ZM'er. De mogelijkheid van een "sinistere gra
moet evenmin uitgesloten worden geacht.
Nadien zijn dergelijke "brieven" niet meer aangetroffen in het centrum of
elders te Tilburg, terwijl zich in het geheel geen feit of situatie heeft
voorgedaan, die met deze brieven in verband zou staan of kon worden gebracht
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Zuid -

In de maand mei - vanaf de 23e - en juni 1977 vonden diverse
gesprekken plaats met
ui* plaatselijke ZM-kring.

d.

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Informatie algemene plaatseli.lke situatie;
Alhier is totnutoe sprake van continuering van de reeds lang bestaande rustige
toestand in de woonwijken en de stad; er zijn geen aanwijzingen of indicaties,
in welke vorm dan ook, die een direkte verandering in deze toestand aanduiden.
In de maand juni werden door burgers diverse keren aktiviteiten door (jongere)
ZM'ers geconstateerd, bestaande uit het fotograferen van of zich op verdachte
wijze -wat dies ook zij- ophouden bij de spoorbrug over het Wilhelminakanaal,
de gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie of provinciale electriciteitscentra
De meldingen over de-ze gesignaleerde aktiviteiten werden echter pas zó laat
gedaan, dat controle of instellen van een onderzoek geen zin meer had of enig
resultaat kon hebben.
Ten aanzien van deze aktiviteiten was
niets bekend en hierover was
en werd in de ZM-gemeenschap alhier niet gesproken. Hij is de mening toegedaan,
dat deze aktiviteiten op rekening van ZM-ers buiten Tilburg konden worden geschreven, vermoedelijk met als doel de reactie(snelheid) van de politie of de
waakzaamheid in het algemeen te testen.

