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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 
Het 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 
Het 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. Haesaerts) 
De Commissarissen der Koningin (ter informatie) 

Hierbij heb ik de eer U - mede namens de Operationele Leiding van het 

Landelijk onderzoek naar de huidige terroristische activiteiten - weer 

een extra uitgave van het Journaal Berichtgeving Terrorisme (IV) te 

doen toekomen. 

HHiEIHEPOllliE CAPELLE ll l H DEN IJSSEL 

Het Hoofd van de Centrale Recherche Informatiedienst, 
namens deze, 

nummer. <j ""t. ~ 'S 'l 
Ingekomen : 
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gezien : 
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De Commi saris van Rijkspolitie, 
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Hoewel in de vorige extra uitgave was toegezegd dat 
dit journaal wekelijks zou verschijnen, bestond in 
verband met het feit dat eind vorige week en begin 
van deze week een zekere luwte was opgetreden in de 
meldingen en de daarmee verband houdende werkzaamhe
den van de Leiding Operaties terreurbstrijding, aan
vankelijk het voornemen deze week toch maar geen 
Journaal Berichtgeving Terrorisme te doen verschijnen. 
Nadere ontwikkelingen in de zaak "Groenhuijzen" en een 
verhoogd aantal m&ldingen omtrent het R.A.F.-terrorisme 
zowel van de zijde van het publiek als van de plaatse
lijke politiekorpsen, hebben er aanleiding toe gegeven 
toch - zij het iets later - een vierde extra journaal 
samen te stellen. 

I. NEDERLANDS TERRORISME 

In aansluiting op hetgeen in het vorige journaal is bericht omtrent de 

zaak Groenhuijzen, kan thans nog het volgende worden medegedeeld. 

a. De Raadkamer van de Rotterdamse rechtbank heeft vrijdagmiddag de 

gevangenhouding gelast van alle vier verdachten in deze zaak. 

Di't .na:latëE behandelend Officier van Justitie aansluitend op de 

aanvankelijke vordering ook nog een nadere vordering had ingediend. 

In deze nadere vordering waren een vijftal bomplaatsingen in meer

dere plaatsen van ons land opgenomen. 

b . Uit den lande zijn aan de hand van het in het vorige joumaal gedane 

verzoek geen nadere meldingen binnengekomen van bomplaatsingen of 

andere acties jegens "captains of industry" of vooraanstaande politici. 

.Onder het inbeslaggenomen materiaal in de garagebox te Capelle a.d. 

IJssel bevond zich evenwel een zeer lange lijst van personen die 

blijkbaar om de een of andere reden de aandacht van de groep

Groenhuijzen hadden getrokken. Ten aanzien van meer dan 150 van 

deze mensen werden daarenboven nadere gegevens gevonden betreffende 

hun woningen en hun gedragspatronen. 

Deze personen zullen thans op korte termijn van dit feit in kennis 

worden gesteld. Hiervoor is de volgende procedure gekozen. 

In de eerste plaats heeft overleg plaatsgevonden met een vertegenwoor

diging van de veiligheidsadviseurs van verschillende grote bedrijven 

en instellingen. Op ons verzoek zullen zij de betrokken vooraanstaan

de personen op de hoogte brengen. Vervolgens zullen deze mensen 
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door tussenkomst van de leiders van de regionale recherche

bijstandteams door de plaatselijke politie worden benaderd. 

Deze teamleiders worden op een eind volgende week te houden 

bijeenkomst in het bezit gesteld van o.a.vragenlijsten, 

waarin ondermeer vragen zijn opgenomen betreffende eventuele 

acties die in het naaste verleden ten aanzien van deze personen 

of hun gezinsleden zijn ondernomen. 

Bet is de bedoeling dat de regionale teamleiders op hun beurt 

vervolgens de betrokken lokale politiekorpsen briefen. 

Indien zou blijken uit de antwoorden dat nadere actie moet 

worden ondernomen, zal dit geschieden door de plaatselijke politie 

in nauwe samenwerking met de gemeentepolitie Rotterdam die het 

totale onderzoek voert. 

c. Uit het door de Rotterdamse politie ingestelde onderzoek naar 

mogelijk door de groep-Groenhuijzen gepleegde inbraken, is ge

bleken dat steeds een vaste modus operandus werd gevolgd. 

Dit hield in dat de ruit naast een spanjoletsluiting werd vernield, 

doorgaans met gebruikmaking van plakband. In verband hiermee is 

de afgelopen week reeds de aandacht van de plaatselijke politie

korpsen gevraagd voor inbraken via deze modus operandus. 

II. TERRORISTISCHE ACTIVITEITEN ROTE ARMEE FRAKTION 

Tot het vinden in Frankrijk van het stoffelijk overschot van Banns 

Martin Schleyer liep het aantal meldingen in de categorieën, genoemd 

in vorige extra journaals, beduidend terug. 

Na dit tijdstip evenwel is een nieuwe stroom tips, vooral ten aanzien 

van personen, bij de Leiding Operaties binnengekomen. Met name uit die 

gebieden waar de ·Duiste televisie-uitzendingen kunnen worden opgevangen. 

Zoals bekend heeft Duitsland direct na het vinden van het stoffelijk 

overschot van Schleyer een gro.te opsporingsactie ontketend. Zo werd 

met name een zestiental personen - betrokken bij diverse terroristische 

misdrijven - gesignaleerd. 

Verder hield de opsporingsactie in Duitsland intensieve controles in 

op: 

grensoverschrijdend verkeer 

vliegvelden 
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autosnelwegen en andere belangrijke verkeersaders 

o.a. centra van vele steden 

tref- en verzamelplaatsen van criminelen 

diverse woningen en mogelijke andere verblijfplaatsen 

van verdachte personen. 

In verband met het feit dat vijf van de zestien gesigna

leerden reeds in Nederland werden gezocht met betrekking 

tot de in Den Haag en Utrecht jegens politiemensen ge

pleegde misdrijven, en het feit dat ondanks intensieve 

grenscontrole de mogelijkheid van uitwijken van Duitsers 

naar Nederland aanwezig is, zijn thans ook de overige 

elf personen - die trouwens evenzeer bij de in Nederland 

gepleegde feiten betrokken kunnen zijn - alsnog gesigna

leerd. Hiertoe is vrijdag een telex uitgegaan, korte tijd 

later gevolgd door een bijzonder opsporingsblad met alle 

betrokken foto's. Het ligt niet in de bedoeling van de 

Leiding Operaties opsporingsacties zoals thans in Duits

land plaatsvinden, ook in ons land op te zetten. 

1. Conspiratieve woningen 

Reeds in het vorig journaal is gesteld dat de meeste kans om op 

het spoor van terroristen te komen, schuilt in het opsporen van 

conspiratieve woningen. 

Hoewel reeds van diverse lokale politiekorpsen gegevens afkomstig 

uit advertenties e.d. bij de C.R.I. zijn verwerkt, zijn nog niet uit 

alle delen van het land hierover berichten ontvangen. 

Bij deze mogen nogmaals met klem erop worden aangedrongen dit facet 

van het opsporingsonderzoek inzake terrorisme met voortvarendheid 

te doen geschieden. In dit verband is heden nog een nadere telex 

uitgegaan. 

Sommige politiekorpsen hebben de vraag gesteld of ook op brieven 

onder nummer gerechercheerd dienen te worden. Na aanvankelijk enige 

terughoudendheid te hebben geadviseerd, lijkt thans het moment geko

men om ook voor deze speciale categorie van woningverhuurders 
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optimale aandacht te vragen. Informatie in dit verband aan 

dagbladdirecties is alleszins verantwoord. 

Voorts is de Bond van Makelaars verzocht medewerking in deze 

te verlenen. Van ieder geval waarin het patroon te onderkennen 

zou kunnen zijn van de huur van een conspiratieve woning, zal 

de plaatselijke politie worden ingelicht. Op haar beurt zal dit 

betrokken korps een nader onderzoek moeten instellen en de C.R.I. 

dienen in te lichten. 

2. Organisatie-onderzoek 

Gezien de recentelijk verhoogde activiteit is besloten de reeds 

enigszins ingekrompen personeelsbezetting van Leiding Operaties 

vooralsnog weer uit te breiden. Mocht de activiteit nog meer toe

nemen, dan zal ook daar uiteraard in de personeelsbezetting reke

ning mee worden gehouden. 

3. Vaste uitgangspunten van terroristen 

In het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen week verdienen 

nog enkele andere uitgangspunten van terroristen, dan de reeds in 

het vorig journaal genoemde, vermelding. 

A. De vijand mag nimmer weten waar, wanneer en op welke wijze wij 

zullen aanvallen. 

Als blijkt dat onze plannen ontdekt zijn, veranderen wij die op 

slag. 

B. In tegenstelling tot gewone criminelen zijn wij nooit uit op 

effecten, want wij gaan er van uit dat zo nodig terugtrekken 

belangrijker is dan aanvallen. 

Die terugtocht moet zelfs beter worden voorbereid dan enige actie. 

c. Wanneer wij de beschikking hebben over een zeker wapenarsenaal, 

over voertuigen en andere ondersteunende middelen voor actie, 

zullen wij nooit op één plaats concentreren. Dan zou immers 

het risico dreigen van het verlies van alles in één klap. 

Wij spreiden daarom onze middelen. 
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III • WIE KENT DEZE PERSONEN ? 

Bieronder treft U een tweetal foto's aan. Getracht wordt om via 

deze weg achter de identiteit van de beide mannen te komen. 

Bet betreft hier geen verdachten. 

Mocht u nadere bijzonderheden kunnen verschaffen, dan ware 

hiervan op korte termijn bij de I.C.B.Z./C.R.I. melding te maken. 
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