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Hierbij 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" (III) te doen
toekomen.
Het Hoofd van de Centrale Recherche Informatiedienst,
namens deze,
·De Cammiss is van Rijkspolitie ,

V E R T R 0 U

vl

E L

IJ K

JOURNAAL BERICHTGEVING TERRORISME blz. 1

V E R T R 0 U W E L IJ K

Hoewel in bijgaande aanbiedingsbrief dit bulletin staat
aangekondigd als derde extra uitgave, zal in dit nummer
niet alleen aandacht worden geschonken aan de R.A.F.activiteiten in ons land van de laatste weken, maar wordt
tevens aandacht geschonken aan zeer recente terroristische
handelingen van enkele Nederlanders.
Met het oog op ontwi~elingen, die ons op beide fronten
de komende weken te wachten kunnen staan, zal het "Journaal
berichtgeving terrorisme" voorlopig wekelijks verschijnen.
De uitgebreide verzendlijst die gehanteerd is bij de vorige
twee extra uitgaven wordt in dit verband voorlopig gehandhaafd.

I.

(

NEDERLANDS TERRORISME

Naar aanleiding van een viertal aanhoudingen door de Gemeentepolitiekorpsen van Capelle a.d. IJssel en Rotterdam worden de navolgende bijzonderheden meegedeeld.
Het betreft hier:
1.

GROENHUIJZEN, Robertus Gijsbertus, geboren 4 maart 1941, wonende
te Rotterdam, Roebussenstraat 75

2.

OP DEN AKKER, Alfonsus Hendricus Johannes, geboren 9 augustus 1952,
wonende te Rotterdam, Oranjeboomstraat 170b

3.

VAN DEN BERG, Antonia Maria Margaretha, geboren 6 december 1953,
wonende te Rotterdam, Oranjeboomstraat 170b

4.

WIERDA, Cornelis, geboren 20 mei 1952, wonende te Rotterdam, Essenburgstraat 65b.

In de woning van Groenhuijzen werden enkele gestolen portofoons aangetroffen . In een garagebox te Capelle a.d. IJssel, waarvan bekend was dat hij
door o.a. Groenhuijzen werd gebruikt werden een groot aantal uiteenlopende,
vaak gestolen, voorwerpen aangetroffen.
Bij het onderzoek in zijn Rotterdamse woning was Groenhuijzen niet aanwezig, maar toen in de box een onderzoek werd ingesteld kwam hij daar juist
naar buiten met een zak, waar politie-uniformen in aanwezig bleken te
zijn . Groenhuijzen werd gearresteerd. In de box werd vervolgens aangetroffen o.a.:
- een geweer Colt AR 15. Dit wapen is een civiele uitvoering van het bekende Ame rikaanse M. 16 geweer, kaliber .222. Groenhuijzen werd r eeds gesignaleerd in Be lgië bi j de aankoop van dit wapen. In dit land is de legale verkoop van dit type geweer helaas een veelvuldig benutte methode
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door Nederlanders, die om welke reden dan ook, in het bezit van een
vuurwapen willen zijn . Bij de aankoop van het wapen werden ook bijbehorende soft nose patronen gekocht. Toen Groenhuijzen en twee andere mannen de winkel hadden verlaten, werd door de vuurwapenhandelaar een FN pistool uit de vitrine gemist. Bij deed hiervan aangifte
bij de plaatselijke politie, die een verzoek tot nader onderzoek via
Interpol aan de Nederlandse politie deed toekomen.
- Het in de Belgische wapenhandel gestolen FN pistool .
- Een revolver.
- Politie- en brandweeruniformen.
- Bijbehorende distinctieven.
- Lenzen van een filmcamera.
- Gasmaskers.
- (Inbrekers) gereedschap.
- Chemicaliën.
- Terroristische lectuur.
-Plattegronden van huizen(en omgeving) van vooraanstaande Nederlanders.
- Plannen voor inbraken .
Nadat de garage was doorzocht bleef de politie van Capelle a.d. IJssel
posten bij de box. Dit had tot resultaat dat enkele uren later twee bezoekers van de garage konden worden gearresteerd, t . w. Wierda en Op den
Akker.
Inmiddels was tevens de concubine van Op den Akker ook aangehouden, om-

u

dat het huurcontract van de garage op haar naam stond.
Door de politie Rotterdam wordt in samenwerking met Capelle a.d. IJssel, het
L.B.T. en de C.R.I. een uitgebreid onderzoek naar de activiteiten van
het aangehouden viertal en hun directe relaties ingesteld.
Het kan niet worden uitgesloten dat door deze groep "Groenhuijzen" in
het afgelopen jaar een aantal bommen zijn gelegd, naast een aantal andere min of meer gewelddadige acties. Met name in Naarden en Renkum
zijn zij zeer waarschijnlijk bij bomplaatsingen betrokken. Het verdient
daarom aanbeveling om in uw ambtsgebied na te gaan of daar in het recente
verleden kleine of grotere geweldplegingen tegen captains of industry of
vooraanstaande politici hebben plaatsgevonden. Voor zover deze nog niet
bij de I.C.B.Z./C.R.I. zijn gemeld, ware daarvan op korte termijn toch
melding te maken. Dit kan voor het moeilijke, omvangrijke onderzoek van
de politie Rotterdam van grote betekenis zijn.
V E R T R 0 U W E L

IJ K

JOURNAAL BERICHTGEVING TERRORISME blz. 3

V E R T R 0 U W E L

IJ K

Teneinde u wat meer inzichten in de achtergronden van de vier aangehouden personen te verschaffen, de navolgende karakteristiek.
Groenhuijzen oriënteerde zich in 1972 op de C . P.N., maar verklaarde al
vrij snel, dat hij zich niet met de in zijn ogen "revisionistische"
politiek van deze partij kon verenigen. Hij riep Marx als getuige aan
voor de stelling, dat zonder geweld het socialisme niet tot stand kan
komen. Hij voegde daar nog aan toe, dat het "er eens van zal moeten komen". Veel meer kon Groenhuijzen zich verenigen met de politieke lijn
van de K.S.B., de studentenorganisatie van de maoïstische Kommunistische
Eenheidsbeweging Nederland (K.E.N.).
In 1974 werd Groenhuijzen aan de sociale academie Markendaal te Breda
ontslagen, wegens zijn politieke oppositie tegen het gevoerde beleid.

0

Dit ontslag leidde tot de bezetting van de academie door de studenten.
Groenhuijzen, in 1974 onbevoegd docerend, stuurde er met succes op aan
dat medio 1975 een aanvankelijk

rustig verlopen protestmeeting van

academie-studenten ontaardde in gewelddadigheden bij zijn binnenkomst in
gezelschap van een groepje geestverwante studenten. Hierdoor werd poli tieingrijpen noodzakelijk.
Tijdens het docentschap aan Markendaal legde Groenhuijzen zijn relaties
met de bekende Rode Jeugd - later Rode Hulp - activist Evert van den Berg.
Dit werd zodanig uitgebouwd dat in 1975 over de groep Groenhuijzen kon
worden gesproken, als over de Rotterdamse cel van de Rode Hulp.
Intussen bleek dat Groenhuijzen nauwe relaties onderhield met - behalve
Evert van den Berg - o.m. Lucien van Hoesel, Mirjam Lucassen, Annie

0

Westebring, Roel Koopmans, Joost van Steenis en Tom de Booy.

De vijf eerst genoemden namen medio 1976 deel aan een terroristisch trainingskamp in Aden (Zuid-Yemen), georganiseerd door het P.F.L.P. van
Dr. Habbash. De laatstgenoemde twee zijn de ideologen van het concept van
het "klein geweld" en het "aanvallen van de macht in de vorm van personen".
In een - in zeer beperkte kring verschenen - discussiestuk over dit concept (overgenomen van de Italiaanse Rode Brigaden) heet het - d.w.z. eind
1975 - dat men nog niet toe is aan het "afschieten" van deze personen,
maar dat men in Nederland voorlopig zal moeten volstaan met "psychologische
oorlogsvoering". In dit verband werd Joost van Steenis vorig jaar door de
politie Delft aangehouden.
In dit licht krijgt ook het feit, dat de groep Groenhuijzende"Werkgroep
B.V.D.-Politie"

van de Rode Hulp vormde,het nodige reliëf.
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den Akker werd eind 1975, tijdens een door hem uitgevoerde observa-

tie-aktie op een gebouw van één van de doelgroepen der werkgroep - hij
maakte hierbij foto's van betrokken medewerkers - door de plaatselijke
politie aangehouden.
Ook na de recente arrestaties in Rotterdam en Capelle a.d. IJssel is
waargenomen dat geestverwanten van Groenhuijzen c . s. tijdens de voorgeleidingen ten parkette, bewuste observatie-akties uitvoerden. Extra
waakzaamheid ten opzichte van dit verschijnsel,lijkt voor u allen geboden.
Na de Bredase periode werd Groenhuijzen aangesteld als projectleider
bij de Stichting Clubhuizen "de Arend en de Zeemeeuw" te Rotterdam.
Na enige tijd werd hij door het bestuur van de Stichting ontslagen, omdat tijdens zijn bewind zich binnen het clubhuis een chaotische sfeer had
ontwikkeld. Alles was toegestaan. In deze periode hebben Wierda

en Op

den Akker als stagiaires bij de genoemde Stichting gewerkt.
Nadat eind 1975 Groenhuijzen was ontslagen en dientengevolge ook Op den
Akker en Wierda bij de Stichting waren vertrokken, werd medio januari
1976 in de omgeving van de woning van de Stichtingsdirecteur een aantal
stencils verspreid. Hierin werd deze directeur afgeschilderd als "een
boef". De opstellers van dit geschrift - "Werkgroep opsporing schurken
in de samenleving" - lieten voorts uitkomen, dat hij veroordeeld was
tot "het levenslang onveilig maken van zijn leven en goed, totdat hij
zich komt aanmelden als sympatisant van de werkgroep en zich overgeeft
aan de bevolking die hij nu onderdrukt". Aangegeven werd, dat alles in
dezen gerechtvaardigd was, zoals het ingooien van de ruiten van zijn woning,

sabotage van zijn auto, enz.

Omstreeks deze tijd solliciteerde Groenhuijzen aan de Katholieke Sociale
Academie te Den Haag. Bij had op invitatie van een bepaalde groep studenten reeds enige tijd als gastdocent gefungeerd. Zijn sollicitatie werd
echter afgewezen, maar toen Groenhuijzen een lid van de raad van bestuur
verzocht om een persoonlijk onderhoud, stemde deze hierin toe.
Op

het moment waarop het gesprek zou plaatsvinden, verscheen in de woning

van dit lid van de raad van bestuur niet alleen Groenhuijzen - zoals was
afgesproken -

doch ook een groep van ongeveer 20 personen, merendeels

behorend tot de groep studenten die de invitatie voor het gastdocentschap
had verzorgd. Aangezien door deze massale opkomst een relsituatie ontstond, was de bewoner van het pand genoodzaakt om politie-assistentie te
vragen, teneinde de aanwezige herrieschoppers te verwijderen.
V E R T R 0 U W E L
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Korte tijd later werden ook gewelddadigheden gepleegd tegen andere
K.S.A.-bestuursleden. Dit waren hoofdzakelijk vernielingen aan woningen en auto's. Tevens werd er een brandbom gegooid in een advocatenkantoor. Deze advocaat verdedigde de belangen van het K.S.A.-bestuur in
een kort geding, dat was aangespannen om 16 studenten die zich met
Groenhuijzen solidair verklaarden, de toegang tot de academie te ontzeggen. Bij verschillende van deze activiteiten werd de auto van Groehhuijzen gesignaleerd. Zo werd in de nacht van 8 op 9 april 1976 o.a. Wierda
aangehouden terzake poging tot brandstichting in auto's, toebehorende aan
bestuursleden van de K.S.A. Hij was toen bestuurder van de betrokken auto.
In dezelfde nacht werden beledigende leuzen geschilderd op de woning van
de directrice van de K.S.A.
Op dit moment kan gesteld worden, dat tot de kern van de groep Groen-

huijzen (Rotterdamse cel van de Rode Hulp, werkgroep B.V.D.-politie
van de Rode Hulp) in elk geval behoorden Wierda, Op den Akker en Mej.
van den Berg. Het begin van de nauwe relatie Groenhuijzen-Wierda ligt
in de periode dat beiden als stafmedewerker waren verbonden aan de
Stichting Clubhuizen "de Arend en de Zeemeeuw",waar zij, samen met Op
den Akker, vrijwel gelijktijdig werden ontslagen. De nauwe relatie tussen Groenhuijzen en het duo Op den Akker/Mej. van den Berg dateert reeds
uit de tijd dat Groenhuijzen docent was aan de Sociale Academie "Markendaal" te Breda. Op den Akker en zijn concubine waren toen leerlingen .
Van den Berg kwam in die tijd met politie en justitie in aanraking, omdat
zij een raadsvergadering van de

gemeen~e

Breda verstoorde,

met een

aantal anderen.
In de relaties was het Groenhuijzen die de anderen in politiek-ideologisch
en moreel opzicht vormde. Van Wierda is daarentegen bekend dat hij eerder
tot het gebruik van geweld wil overgaan dan Groenhuijzen.
Met de aanhoudingen in Rotterdam en Capelle a.d. IJssel ls de kern aangehouden van een organisatie, die in het huidige stadium van zijn ontwikkeling aangemerkt kan worden als een stads-guerilla-groep, naar het model
van de Italiaanse Rode Brigaden en de Duitse Rote Armee Fraktion.
Een direct verband tussen deze groep en de R.A.F. lijkt voolShands niet aanwezig. Alleen een enkel contact met lieden uit de periferie van deze
Duitse terroristen is bekend, terwijl in de box Duitse anarchistische
lectuur werd aangetroffen.
V E R T R 0 U W E L IJ K
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Zoals bij een aktie als deze te verwachten valt, loopt het aantal meldingen zowel van de zijde van het publiek, als van de zijde van de
plaatselijke politiekorpsen, beduidend terug. Sinds vorige week zijn
nog 170 meldingen binnengekomen, een aantal dat niet in verhouding staat
tot de meldingen gedurende de eerste twee weken van deze bijzondere opsporingsaktie. Deze mededelingen hebben ook, globaal bezien, niet tot
nieuwe ontwikkelingen geleid. Uitgesplitst naar de verschillende categorieën bieden zij het volgende beeld.

0

a.

Tips ten aanzien van personen.
Hoewel nog steeds meldingen worden ontvangen omtrent personen die
gelijkenis vertonen met de gesignaleerden, is ook thans nog niet
tot concrete aanhoudingen overgegaan. Dit met uitzondering van de
gezochteFrans Souren, die bij de grensovergang Kerkrade werd aangehouden en vervolgens overgebracht naar Den Haag. Hier is hij gedurende
drie dagen verhoord. In deze periode zijn er ten aanzien van strafbare feiten, waarvan hij werd verdacht, geen aanwijzingen verkregen
die tot een strafvervolging zouden kunnen leiden.
Wel heeft hij toegegeven verbindingen te onderhouden met groeperingen
in Nederland, waarvan de indruk bestaat dat zij tot mogelijk ondersteunende groeperingen van de R.A.F. behoren.
De opsporingsakties hebben voorts nog mede aanleiding gegeven tot de

0

vier aanhoudingen in Rotterdam en Capelle a.d. IJssel, waarover reeds
eerder in dit verslag nadere mededelingen werden gedaan.
b.

Tips ten aanzien van voertuigen.
Er

zijn nog enkele tips binnengekomen van autoverhuurbedrijven die

aanknopingspunten leken te bieden. Bij het natrekken van de gegevens
in Duitsland is evenwel bevonden dat geen van deze aanwijzingen tot
concrete resultaten leidde.
c.

Tips ten aanzien van hotels.
Het verzoek om geen verzamellijsten, doch de originele hotelbriefjes
in te zenden, heeft tot resultaat gehad, dat goed natrekbare gegevens
zijn ontvangen.

Door juist het grote aantal ingezonden gegevens, was

in het begin nu en dan de verwerking enigszins problematisch.

·JOURNAAL BERICHTGEVING TERRORISME blz. 7

Deze problemen zijn het hoofd geboden.
wijze van verwerking
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Gezien de thans gevolgde snelle

het van bijzonder belang dat hotelbriefjes

inderdaad nog steeds snel het centrale punt in Den Haag bereiken. Hierop
wordt dan ook nogmaals - zij het wellicht ten overvloede - aangedrongen.
Hoewel geen andere dan de twee reeds vermelde gevallen van verblijf van
een terroriste vastgesteld konden worden, is het toch ook niet onaanzienlijk randvoordeel van de opsporingsacties geweest dat 32 beduidende
criminelen op deze wijze gelocaliseerd konden worden. Eén van hen is inmiddels reeds aan de
d.

Duitse justitie uitgeleverd.

Tips ten aanzien van conspiratieve woningen.
Aangezien inmiddels uit de onderzoeken is gebleken dat dit facet van de

I

opsporing van eventueel hier te lande verblijvende terroristen de meest
blijvende aandacht verdient, is aan de plaatselijke politiekorpsen verzocht de daarvoor in aanmerking komende advertenties in de dagbladen
aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen en zonodig daaromtrent recherche-onderzoek te verrichten. Op dit punt wordt later separaat teruggekomen
e.

Tips van benzinepomphouders.
Het is in zekere zin verwonderlijk dat nog altijd aanwijzingen op dit
gebied binnenkomen. Dit is wel een bewijs van de lovenswaardige oplettendheid van zowel de burgerij, als de plaatselijke politie.
Temeer omdat het onderzoek heeft uitgewezen, dat tot nu toe geen van deze
aanwijzingen heeft geleid tot reêle resultaten.

f.

Tips ten aanzien van het verduisterde schip.
Het is hoogst merkwaardig dat het gesignaleerde letterlijk in de mist
schijnt te zijn opgegaan. Tot zelfs uit de Franse binnenwateren zijn
tips binnengekomen, maar - hoewel alle tips tot nu toe weliswaar vaartuigen van hetzelfde type betroffen - het gezochte schip is tot op heden
niet ontdekt. De mogelijkheid is uiteraard reëel dat het schip zich nu
reeds langdurig buiten de Nederlandse territoriale wateren ophoudt, maar
het zal naar verwachting toch één maal weer op zijn uitgangspunt '

daar-

omtrent moeten terugkeren.
De mogelijkheid van een gezonken "Tornado" moet uiteraard ook niet worden
uitgesloten.
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Bij het opzetten van de in het vorige bulletin
genoemde "kalender.. is gebleken dat de beschikbare gegevens alsnog onvoldoende zijn om een
duidelijk beeld te scheppen van mogelijke bewegingen van R.A.F.-terroristen in ons land.

Nummers van gestolen bankbiljetten.
Bet bankwezen is inmiddels verzocht en ook overgegaan tot het verspreiden van de nummers van een aantal in Duitsland door terroristen gesto-

()

len bankbiljetten.
Boewel reeds aan de banken was verzocht adequate maatregelen te nemen
ten aanzien van de signalering van

~erdachte

aanbiedingen van bedoelde

bankbiljetten, is ook aan de plaatselijke politiekorpsen met klem verzocht ook harerzijds zonodig contact op te nemen met plaatselijke bankkantoren. Dit teneinde locaal tot een goede afspraak te komen voor wat
betreft de wijze van eventuele meldingen.
Organisatie onderzoek.
Teneinde een goede voortgang van leiding operaties te verzekeren, ondanks
de omstandigheid dat de in bijstand geroepen politie-ambtenaren niet
blijvend aan hun werkzaamheden onttrokken kunnen worden, is per 1 oktober

0

overgegaan tot opneming van de bij het landelijk bijstandsteam terreurbestrijding tewerkgestelde hoofdinspecteur

c. van Eenennaam.

Het ligt in de bedoeling dat de beide oorspronkelijke leiders operaties
zich meer zullen concentreren op de overkoepelende werkzaamheden.
Dit slechts uiteraard in zoverre de actuele gebeurtenissen hiertoe ruimte
bieden.
Gezien de ervaring tot op heden opgedaan in dit onderzoek en de uitwisseling van gegevens met het B.K.A. lijkt het van belang om in dit bulletin
nog enkele gedragspatronen van terroristen duidelijk op te sommen.
Gedragspatronen van terroristen.
Terroristen opereren nooit alleen. Zeker de harde kernleden bedienen zich
vrijwel altijd van rugdekking.
Deze afscherming kan zich soms over zeer grote afstand (enkele honderden
meters) uitstrekken. Allerlei politiële opsporingsmetheden zijn bij alle
V E R T R 0 U W E L IJ K
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professionele terroristen bekend. In de terreuropleidingskampen in
het Midden Oosten wordt op dit gebied uitvoerig gedoceerd.
Ditzelfde gebeurt ook in de Europese opleidingcentra en men maakt
hierbij zelfs gebruik van politie-opleidingsmateriaal. Zo is bijvoorbeeld bekend dat een schriftelijke neerslag van een symposium aan de
poli tie-academie in Hiltrup (W. Dl.) over observatie-methoden in
handen van R.A.F.-leden is gekomen. Deze hebben de wetenswaardigheden
vervolgens over de gehele wereld verspreid. Andere recherche-methoden
zijn met name via Zuid Amerika in West Europa door internationale
terroristische organisatie verspreid.
Een en ander leidt tot de conclusie dat dynamische observatie als
vorm van informatie-inwinning vrijwel zinloos is. Men dient zich te

0

beperken tot goede statische observatie. Mocht om welke reden dan ook,
ooit besloten worden om gedurende korte tijd toch dynamische observatie
toe te passen, dan dient altijd rekening te worden gehouden met contraobservatie van terroristische zijde.
Een tweede opmerkelijk facet van het gedragspatroon van
terroristen is de wijze waarop conspiratieve woningen worden
gebruikt.
Wat de betreding daarvan betreft, valt het volgende te signaleren.
a.

Oe aankomst bij de woning is doorgaans te voet. Een eventuele auto
wordt meestal op honderden meters afstand geparkeerd. Soms komt men
vanuit het centrum zelfs per tram of bus.

b.

Vervolgens vindt altijd eerst een verkenning plaats, waarbij men
soms enkele malen de woning passeert alvorens naar binnen te gaan.
Oe onopvallende afscherming der terroristen houdt deze procedure in
de gaten. Als de eerste man of vrouw naar binnen is gegaan, volgen
de anderen na enige tijd. Meestal gaan de tweede, derde en eventuele
volgende allen afzonderlijk.

c.

Het verlaten van de woning vindt op identieke wijze plaats.

d.

Boven omschreven methode wordt in elk geval gehanteerd, als men
langer dan enkele dagen niet in de woning is geweest.
De zelfde veiligheidsmaatregelen worden door de terroristen
ook gebruikt bij andere risicodragende acties. Dit bleek zowel in Den Haag, als in Utrecht bij het terugbrengen van de
huurauto's.
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Ten aanzien van het huren van conspiratieve woningen is het gedragspatroon evenzeer stereotype. Aangezien vaststaat dat de tot nu toe in
Nederland geopereerd hebbende terroristen in ieder geval de beschikking
moeten hebben gehad over minstens een tweetal conspiratieve woningen,
is het dienstig aan de wijze waarop deze woningen plegen te worden
gehuurd, bijzondere aandacht te schenken.
Recente ervaringen in het buitenland leren dat voor dergelijke woningen
in aanmerking komen grotere, gestoffeerde dan wel gemeubileerde, huurwoningen/appartementen/flats. Een hoge huurprijs is voor de terroristen
geen bezwaar, wellicht zelfs aantrekkelijk. Vaak wordt dergelijk onderkomen voor een langere periode - zes maanden tot een jaar - gehuurd.
Voorwaarde voor het uitkiezen van een woning is dat de bewoners niet
mogen opvallen tussen de andere bevolking.

Zo is in Nederland bijvoor-

beeld een woning in één van de badplaatsen of grotere bevolkingsagglomeraties waar nog al eens Duitsers woningen plegen te huren voor langere
tijd, een bij uitstek gunstige plaats van
de adressen van mogelijk

voor hen

vestiging. Terroristen plegen

interessante woningen te putten uit

advertenties uit dagbladen, onverschillig of in deze advertenties de
woningen rechtstreeks van de eigenaar of via een makelaar worden aangeboden.
Zo zal waarschijnlijk de uitdrukking: ttvoor alle doeleinden geschikt"
een reden voor hen kunnen zijn om op de advertentie nader in te gaan.
Het onderzoek naar conspiratieve woningen (C.W.'s) kan in de toekomst
behalve door het reeds in het voorgaande weergegeven verzoek om aandacht
voor advertenties, zeer effectief worden gesteund door de surveillant.
Hierbij wordt speciaal gedacht aan de wijkagent, de politieman die immers
bij uitstek bekend is met de bevolkingssamenstelling in zijn wijk en
daardoor afwijkende patronen snel zal opmerken.
Vaste uitgangspunten van terroristen.
In het kader van dit journaal is het niet doenlijk de langzamerhand
vrij grote hoeveelheid verzamelde gegevens omtrent de vaste uitgangspunten van terroristen weer te geven. Enkele zijn evenwel van zo specifieke aard dat zij in ieder geval in deze context vermelding verdienen.
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1.

VERTROUWELIJK

Warmeer de tegenstander denkt dat we op e:n bepaalde plaats zullen
blijven, gaan we juist zo snel mogelijk naar een andere.

2.

Wanneer de tegenstander denkt dat wij ver weg zijn, duiken wij
juist in zijn naaste omgeving op.
Wanneer hij denkt dat wij dichtbij zijn, zijn wij ver weg.

3.

Wanneer de tegenstander onvoorbereid is, verrassen wij hem.
Wanneer hij op ons bedacht is, laten wij niets van ons merken.
Hiervoor nemen wij ruimschoots de tijd.

4.

Wanneer wij de tegenstander agressief hebben gemaakt, houden wij
ons koest. Wanneer hij weer tot rust is gekomen, slaan wij toe.

Onverwachte actie.
Ook voor het geval onverwacht tegen terroristen moet worden opgetreden,
is het mogelijk
a.

enkele vaste uitgangspunten aan te wijzen.

Een terrorist schiet

altijd met het doel zijn tegenstander uit te

schakelen.
b.

Een terrorist geeft nimmer een waarschuwingsschot.

c.

Een terrorist is nooit alleen . Houdt dus altijd rekening met rugdekking van geestverwanten.

C.R.I. en Operationele Leiding van het onderzoek
naar huidige terroristische activiteiten in ons
land hopen U met vorenstaand journaal weer enig
inzicht in de moeilijke problematiek der terreurbestrijding te hebben verschaft.
Het terrorisme kan slechts adequaat worden tegengegaan door een optimale inzet van de gehele
Nederlandse justitie en politie.
Door middel van dit regelmatig verschijnende bulletin zullen wij trachten U zo volledig mogelijk van
informatie te voorzien.
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