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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 Fiananciên
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 (V) te
doen toekomen.
Bet Hoofd van de Centrale Recherche Informatiedienst,
deze,
ssaris van Rijkspolitie,
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De afgelopen week heeft de ontvoering van de
61-jarige Amsterdammer Maurits Caransa, hoewel
geenszins vaststaat dat deze zaak politieke
implicaties heeft, opnieuw geleid tot verhoogde
activiteit in de terroristenbestrijding. Dit is
mede aanleiding geweest om wederom te komen tot
de uitgifte van een extra journaal Berichtgeving
Terrorisme, ter informatie van een ieder in den
lande.

I.

DE ZAAK CARANSA

In de nacht van 27 op 28 oktober 1977 kwam bij de Amsterdamse
politie de melding binnen dat Caransa zou zijn ontvoerd. Onderzoek wees uit dat deze man inderdaad was verdwenen, waarbij
sporen werden gevonden welke bevestigden dat van een ontvoering
sprake zou kunnen zijn.
De grote publiciteit, die deze ontvoering uiteraard onmiddellijk
kreeg, bracht een stroom van tips op gang. De tips kwamen binnen
zowel bij politiekorpsen als bij kranten en andere instellingen.
Degenen die zich voordeden alsof zij met deze ontvoering te maken
hadden gehad, varieerden van Duitsers (al of niet gebroken Duits
spreken~

tot Palestijnen en Zuid-Molukkers.

Geen van de honderden tips bleek bij nadere beschouwing de toets
van objectieve kritiek te kunnen doorstaan. Er werd geen enkel
concreet aanknopingspunt gevonden bij de aan de hand van al deze
tips ingestelde onderzoeken. Het resultaat was een voortdurende
onzekerheid over zowel het motief als de concrete oogmerken van de
daders.
Gezien het feit dat niet kon worden uitgesloten dat deze ontvoering
(mede) politieke achtergronden zou kunnen hebben, en de regering
wenste op elk moment op de hoogte te kunnen worden gebracht van de
stand van zaken, heeft de ochtend na de ontvoering een vergadering
plaatsgevonden op het hoofdbureau van politie te Amsterdam. Daarbij
waren aanwezig de hoofdofficier van justitie, de behandelend
officier van justitie, de leiding van het Amsterdamse gemeentepolitiekorps benevens degenen belast met de daadwerkelijke opsporing, de landelijk officier terreurbestrijding, en een vertegenwoordiger van de C.R. I.
Af gesproken werd dat het onderzoek zou geschieden door de gemeenteVERTROUWELIJK
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politie Amsterdam onder leiding van de commissaris G. Toorenaar.
Gezien de mogelijk landelijke implicaties werd voor de landelijke coördinatie de bij de C.R.I. zetelende Leiding Operaties
aangewezen.
De I.C.B.Z. fungeert als landelijk berichtencentrum. De Leiding
van het L.B.T. ondersteunt de Leiding Operaties en stelt zoveel als mogelijk is potentieel ter beschikking.
Met het oog op de noodzakelijke afstemming van activiteiten
in Amsterdam en Den Haag zijn liaison-officieren aangewezen.
De afgelopen dagen is gebleken dat deze opgezette structuur
voortreffelijk heeft gewerkt. Ook van andere korpsen dan het
Amsterdamse is veel gevergd. Medewerking is steeds volledig
verkregen.
Teleurstellend is dat al deze activiteiten nog niet tot
concrete resultaten hebben geleid. Met grote energie wordt
evenwel voortgegaan op de ingeslagen wegen.
II.

NEDERLANDS TERRORISME

Zoals in het vorig Journaal geschetst heeft in de afgelopen
week de benadering plaatsgevonden van de genoemde ruim 150
personen. Veel medewerking is verkregen van de veiligheidsadviseurs van bedrijven en instellingen. Alle leiders van de
regionale rechercheteams zijn 28 oktober 1977 geïnformeerd en
zij zijn met het begeleiden van de aan de plaatselijke politiekorpsen toevertrouwde onderzoeken begonnen.
Intussen vindt het onderzoek door de gemeentepolitie Rotterdam
gestaag voortgang. Het heeft reeds diverse aanknopingspunten
geboden voor een hechtere verdenking van de aangehoudenen.
III.

SPAANS/PALESTIJNSE ACTIVITEITEN

Vorige week werd de aandacht van de Amsterdamse politie gevestigd op een Spanjaard, voorzien van papieren van een zekere
Solerana, van wie bekend is dat hij terroristische contacten
heeft. Onderzoek wees uit dat deze man in enkele plaatsen in
Nederland contact opnam met personen, terwijl het oogmerk van
deze contacten niet duidelijk uit de verf kwam. Wel bleek dat
de man telefoneerde met een adres in Parijs, dat als terrorisV E R T R 0 U W E L
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tisch wordt aangemerkt.
Bij nadere controle van 's mans papieren bleek dat deze niet
in orde waren, en omdat toen geen zekerheid meer bestond
omtrent zijn identiteit, werd hij aangehouden. Informatie
in Madrid bracht aan het licht dat de "echte" Solerana in
juni 1973 bij het Consulaat Generaal van Spanje in Parijs
aangifte had gedaan van vermissing van het paspoort.
Deze man verblijft overigens nog in Parijs.
De man, die inmiddels in het bezit van dit vermiste paspoort
was gekomen, is hiermede op grond van zijn s;ocialistische
overweging naar

het~edajin-kamp

in Libye

(T~ipolis)

-al-

waar Arabische/PalestijnSe terroristen worden opgele·id gegaan.

Daarna wordt hij in Syrië gesignaleerd.

Zeker was dat de aangehoudene niet Solerana was. Via

M~id

kon hij worden geïdentificeerd als Izguerdo Perea, José Miguel
geb. 5-9-1949 Madrid, een bekende drughandelaar, van wie
overigens nog niet vaststaat, dat hij zich hier alleen aan
schuldig maakt.
Immers, zijn contact met een

ter~oristisch

adres in Parijs is

onomstotelijk. Het onderzoek wordt voortgezet.
IV. .

1.

TERRORISTISCHE ACTIVITEITEN ROTE

ARMEE

FRAKTION

Personen
Nog altijd blijven tips binnenkomen ten aanzien van
personen van wie men meent dat zij tot de gesignaleerden R.A.F. - leden dan wel hun sympatisanten beharen.
Mede door de hulp van andere Westeuropese landen zijn
wij in staat binnen korte termijn betrokkenen na te trekken. Evenmin als in Duitsland - ondanks het zo intensieve
onderzoek - heeft dit nog kunnen leiden tot de aanhouding
van één van de gezochten.
OVerigens zij erop gewezen dat de signalering van
U.Ch. Rothe en D. Salewski vermeld in het Buitengewoon
Opsporings6lad no. 11, is vervallen. U wordt verzocht om
dit gehele opsporingsblad uit de roulatie te nemen.

V E R T R 0 U W E L
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Speitel en Sternebeek treft u nog aan in het Buitengewoon Opsporingsblad no. 13.
2.

Hotelbriefjes
Het controleren van hotelbriefjes heeft tot nu toe
een 120-tal personen opgeleverd die om enigerlei reden
in binnen- of buitenland worden gezocht. Van hen werden
bijna 100 in Amsterdam gelocaliseerd, de overigen over
het gehele land verspreid. De feiten waarvoor zij zijn
gesignaleerd, zijn o.m. handel in verdovende middelen,
het zich hebben onttrokken aan het ondergaan van een
vrijheidsstraf, met daartussen ook minderjarigen van wie
de opsporing was verzocht.

3.

Natrekken van kentekens
Tal van politiekorpsen in den lande richten een verzoek
tot de Leiding Operaties om een Duits kenteken na te
trekken.
Ook komen nog steeds

informatie~

binnen van autoverhuur-

bedrijven. Bij deze aanvragen valt op hoezeer de Nederlandse politie ingesteld raakt op opsporingsactiviteiten
zoals thans gaande zijn.
De aanvragen zijn goed gericht en daardoor goed bruikbaar
voor nader onderzoek.
4.

Persoonsherkenning
De aan het eind van het vorig journaal geplaatste oproep
herkenning van de weergegeven personen, heeft geen resultaat gehad.
Uit diverse aanwijzingen valt af te 1
leiden dat ook thans nog R.A.F.-leden
of sympatisanten daadwerkelijk in ons
land verblijven.
Derhalve blijft de grootste waakzaamheid geboden op alle punten waarvan
bekend is dat zij tot opsporing van
deze verdachten kunnen leiden.
In het bijzonder geldt dit uiteraard
voor mogelijke verblijfplaatsen.
VERTROUWELIJK

