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VERTROUWELIJK
AAN: De Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie
De Hoofdofficieren van Justitie
De Korpschefs van Gemeentepolitie
De Algemeen ·Inspecteur van het Korps Rijkspolitie
De Districtscommandanten van het Korps Rijkspolitie
De Commandant van de Algemene Verkeersdienst van het Korps
Rijkspolitie
De Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie
De Commandant van de Rijkspolitie te Water te Amsterdam
Bet Hoofd van de Veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis
De Directeur van het Gerechtelijk Laboratorium te Rijswijk
De Staf van de Koninklijke Marechaussee, Hoofd Sectie II
Het Hoofd van de afdeling Douane van het Ministerie van Financiên
Bet Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
De Leider van het Landelijke Bijstandsteam Terreurbestrijding
De Chef van de Afdeling Openbare Orde van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken
De Directeur van de Rechercheschool te Zutphen
Het Hoofd van het Bundeskriminalamt te Wiesbaden
De Generale Staf der Rijkswacht te Brussel (t.a.v. de
lt. Kol. J. Haesaerts1.
De Commissarissen der Koningin (ter informatie)

Bierbij heb ik de eer u - mede namens de Operationele Leiding van het
Landelijk onderzoek naar de huidige terroristische activiteiten - een
extra uitgave van het "Journaal berichtgeving terrorisme" (II) te doen
toekomen .
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Bet Hoofd van de Centrale Recherche Informatiedienst,
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In aansluiting op de extra uitgave van het "Journaal
berichtgeving terrorisme" van 29 september 1977,wordt
aangaande de voortgang van het opsporingsonderzoek het
volgende medegedeeld.

Tot en met 5 oktober 1977 zijn bij de Leiders Operaties in totaal
1206 meldingen van politie en publiek binnengekomen. In de eerste
plaats zullen deze meldingen worden uitgesplitst aan de hand van de
categorieën, welke ock reeds in het vorige journaal werden onderscheiden.
a.
()

Tips ten aanzien van personen.
OOk in de afgelopen dagen zijn nog vele meldingen binnengekomen
van herkenningen van de vier gesignaleerde vrouwelijke verdachten en enkele herkenningen van de mannelijke gesignaleerden.
Geen van deze herkenningen heeft echter geleid tot een concrete
aanhouding.

b.

Tips ten aanzien van voertuigen.
Behalve de reeds genoemde gevallen van soortgelijke autoverhuur,
heeft thans ook een Utrechts verhuurbedrijf - niet het bedrijf
dat was betrokken bij de verhuur van de auto, waarbij een politieman om het leven kwam - een verdacht geval van verhuur gemeld.
Aangenomen moet worden dat reeds op 18 augustus j . l. door terroristen op de gesignaleerde wijze in Nederland een auto is gehuurd.
Voortdurende aandacht blijft noodzakelijk.

c.

Tips ten aanzien van hotels.
In Amsterdam is nog een tweede logies van een terroriste vastgesteld.
Daarnaast is een achttal criminele zaken ( hoofdzakelijk handel in
verdovende middelen ) naar voren gekomen naar aanleiding van de
hotelreserveringen.
Van hoeveel belang het is dat de originele hotelbriefjes worden ingezonden aan het centrale punt in Den Haag (Raamweg 47) is weer
gebleken uit het natrekken van 7 op gestolen identiteitspapieren
ingeschreven Duitse gasten.Er is namelijk gebleken dat in 5 van
deze gevallen in het geheel geen sprake was van gestolen papieren,

maar dat misvattingen zijn ontstaan door onzuiverheden in het overbrengen van de gegevens. Tê meer mge er daarom op worden aangedrongen
de originele stukken in te zenden teneinde het natrekken van de geV E R T R 0 U WE L
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gevens zo snel mogelijk te kunnen inpassen in het gehele onderzoek. Het is dus wenselijk dat de grootste spoed wordt betracht.
d.

Tips ten aanzien van conspiratieve woningen.
Uit de aanwijzingen verkregen door het nagaan van verhuurbedrijven
en hotels, staat vast dat de terroristen in de afgelopen weken met name in de randstad - in het bezit moeten zijn geweest van zogenaamde conspiratieve woningen.
Behalve aan de plaatselijke politiekorpsen is ook het publiek gevraagd om de grootste aandacht voor dit facet van het onderzoek.
Dit verzoek

moge

c=>

hierbij worden herhaald, ondanks het feit dat

de afgelopen dagen reeds tientallen mededelingen zijn binnengekomen.
Het natrekken van deze gegevens vergt vanzelfsprekend enige tijd.
e.

Tips van benzinepomphouders.
Hoewel geen hoge verwachtingen bestonden omtrent meldingen, die
langs deze weg ZoUden kunnen worden verkregen, is gebleken dat
toch een vrij groot aantal tips in deze de politie hebben bereikt.
Oe politie heeft uiteraard bij de benzinepomphouders erop aangedrongen in voorkomende gevallen vooral het kenteken van de betreffende wagen te noteren. De tot op heden opgegeven kentekens zijn
onmiddellijk nagetrokken en de namen van de houders van deze kentekens zijn doorgegeven aan de plaatselijke politie, teneinde te doen
nagaan of deze houders ook daadwerkelijk op de opgegeven tijden en
plaatsen van hun wagen hebben gebruik gemaakt of laten gebruik maken.
Tot nu toe hebben deze onderzoeken geen aanwijzingen verschaft, die
bepaalde verdenkingen hebben doen rijzen.

f.

Tips ten aanzien van een verduisterd schip.
Het verduisterde schip is nog niet gevonden.De mogelijkheid bestaat
dat het schip ligt afgemeerd in een verborgen tocht, vaart of soortgelijke vaarweg, zonder dat dit tot op heden is opgemerkt. Hiertoe
kan bijdragen dat de mogelijkheid bestaat dat de tuigage van het
schip is gewijzigd. Het blijft wenselijk alle pogingen in het werk
te stellen dit schip alsnog op te sporen.
Als bijlage bij dit journaal treft u een afbeelding van het gezochte
schip aan.
VERTROUWELIJK
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De inventarisatie van plaatsen, dagen en tijdstippen waarop verdachte Duitsers in ons land hebben vertoefd, alsmede van de tijdvakken gedurende welke auto's door terroristen zijn gehuurd, is
opgemaakt. Tot op heden heeft dit nog niet tot een concreet patroon geleid. Deze "kalender" wordt verder vervolmaakt.
Wel is duidelijk geworden dat tenminste tussen 15 en 19 september
1977 de terroristen de beschikking hebben gehad over een autobestand van dezelfde aard als is gebezigd bij ontvoeringen door

ö

R.A .F . - leden in Duitsland .
Voor latere perioden - en met name voor de toekomst - is een dergelijk duidelijk beeld niet voorhanden. Dit onderstreept temeer
het belang van zeer nauwkeurige recherche en van de mogelijkheid
om iedere aanwijzing uit den lande op zeer zorgvuldige wijze op
zijn waarde te kunnen toetsen. Het is daarom ook zaak dat in geval
de plaatselijke politiekorpsen op iets stuiten dat ook maar mogelijkerwijs verband kan houden met terroristische activiteiten,
hiervan zo snel mogelijk mededeling wordt gedaan aan de I.C.B.Z./
C.R.I. te Den Haag. Dit los van het feit of onmiddellijk actie
daarnevens aangewezen is. Hierbij dient in aanmerking te warden
genomen, dat eventuele Duitse terroristen zeker ondersteuning genieten van Nederlandse sympatisanten, wier bewegingen deswege van

0

even groot belang kunnen zijn. In contacten met derden dient iedere
politieman zich daarenboven voortdurend te réaliseren, dat mededelingen in het kader van deze opsporingsactiviteiten met een zo groot
mogelijke zorgvuldigheid moeten worden geformuleerd. Voorkomen moet
worden dat namen van bij deze acties betrokken personen van O.M. en
politie - van wie ieder weet dat deze niet mogen worden bekend gemaakt - ook inderdaad niet worden genoemd. Men dient zich ook niet
uitlatingen te laten ontlokken, die een aanduiding van hun identiteit kunnen geven.
Nummers van gestolen bankbiljetten.
In aansluiting op bovenstaande opsporingsmaatregèlen is thans overleg
gaande met het bankwezen teneinde te komen tot de verspreiding van de
nummers van een aantal in Duitsland door terroristen gestolen bankbiljetten.
V E R T R 0 U W E L IJ K
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Aan de banken is verzocht wanneer een bankbiljet met één van deze
nummers door een particulier ter inwisseling wordt aangeboden,
de politie hiervan in kennis te stellen. Het verdient aanbeveling
deze inkennisstelling te doen geschieden door middel van voor het
betreffende kantoor normale alarm voor bankovervallen. Op deze wijze
immers is het de politie mogelijk op adequate wijze te reageren en
tevens gevaarstelling voor het bankpersoneel te voorkomen.(Voorzichtig !)
Mocht de inlevering door een instelling zoals warenhuizen, benzinestations, horecabedrijven ed. geschieden in een geheel van meerdere
betalingen, dan zal daarvan eveneens aan de politie worden kennis
gegeven.

()

In dit geval langs telefonische weg. Onmiddellijk optreden

in deze gevallen is immers niet meer mogelijk en ook niet meer vereist.
Geldelijke beloningen.
Uiteraard is tot op heden reeds enige malen ter sprake gekomen of in
deze zaak tipgeld kan worden uitbetaald. Een geldelijke beloning behoort inderdaad tot de mogelijkheden, maar de hoogte van het tipgeld
wordt vooralsnog afhankelijk gesteld van de waarde der aanwijzing cq.
aanhouding.

Teneinde geen enkele mogelijkheid in het kader van
deze bijzondere opsporing ongebruikt te laten, is
deze dagen aan de recherchechefs van de grote politiekorpsen in Nederland beneovens de leden van de
Adviesgroep Terreurbestrijding gevraagd nog nadere
suggesties te doen. oe geopperde mogelijkheden worden thans op hun bruikbaarheid onderzocht.

Plakactiviteiten R.A.F.-pamfletten.
Momenteel worden op verschillende plaatsen in ons land regelmatig R.A.F.pamfletten geplakt. In het kader van het totale onderzoek is het zeer belangrijk dat deze plakactiviteiten zo snel mogelijk telefonisch worden
gemeld bij de I.C.B.Z./C.R.I.
Uiteraard is het ook van het grootste belang om terstond op de hoogte
te zijn van eventuele aanhoudingen naar aanleiding van de plakactiviteiten.
VERTROUWELIJK
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Tot slot wordt dezerzijds nog benadrukt dat mededelingen die tot
op heden in de publiciteitsmedia zijn verschenen, voor het overgrote deel hebben gestoeld op "eigen recherche" en niet op officiêle bekendmakingen van het Ministerie van Justitie of namens de
leiding van het onderhavige landelijke onderzoek.
In de berichtgeving van officiële zijde is tot nu toe grote terughoudendheid betracht. Slechts vaststaande feiten, zoals de aanhouding

van

Souren, zijn via het A. N.P. aan de pers bekend gemaakt.

De tot nu toe gevolgde gedragslijn zal dezerzijds ook in de toekomst worden gevolgd.
Dit houdt in dat berichtgeving van plaatselijke politiekorpsen uit
ook thans nog uitsluitend wordt geacht plaats te vinden na overleg
met het Ministerie van Justitie.

Aangezien is gebleken dat deze vorm van berichtgeving in een duidelijke behoefte voorziet, ligt
het in de bedoeling om in de loop van de volgende
week opnieuw een overzicht van de stand van zaken
aan U te doen toekomen.
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