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De Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie
De Hoofdofficieren van Justitie
Korpschefs van Gemeentepolitie
Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie
e Districtscommandanten van het Korps Rijkspolitie
iiMiEHTEPOLITIE U!EL~E AAN DEN IJSSIL
e Commandant van de Algemene Verkeersdienst van het Korps
1ummer.
~)S
jkspolitie
e
Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie
ngekomen : _1 8
1g77
e Commandant van de Rijkspolitie te Water te Amsterdam
sfdellng: ,.~
et Hoofd van de Veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis
~ezlen:
I
e Directeur van het Gerechtelijk Laboratorium te Rijswijk
------------~~--------------IDe Staf van de Koninklijke Marechaussee, Hoofd Sectie II
:lay.: - /
1/1 •
et Hoofd van de afdeling Douane van het Ministerie van Financiën
--------~--~--------------~et 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 Commissarisssen der Koningin (ter informatie)
Aan:

cj

r)nv.

f /.

t

Bierbij 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 (VII) te
doen toekomen.
Het Hoofd van de Centrale Recherche Informatiedienst,
deze,
issaris van Rijkspolitie,

Boer.
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I . R. A. F • - AKTIVITEITEN IN AMSTERDAM
Aanwijzingen
Vermoedelijk doordat de ontvoering van M. Caransa nog meer
tot de verbeelding van de Nederlandse bevolking heeft gesproken dan eerdere mededelingen inzake R.A.F. - aktiviteiten, is op 29 oktober 1977 de Amsterdamse politie ervan in
kennis gesteld, dat een appartement aan de Baden Powellweg
te Amsterdam-Osdorp sinds medio december 1976 via een makelaarskantoor was verhuurd aan een "Zwitser" en zijn "verloofde".
De man verklaarde fotograaf te zijn en richtte in de woning een
donkere kamer in. Tegenover Nederlanders bediende hij zich
uitsluitend van de Engelse taal, en hij was er zeer beducht
voor dat men zijn woning zou kunnen binnenkijken . Rekeningen
wilde hij voldoen via de verhuurder. Hij overhandigde ook
iedere maand in persoon de huurpenningen aan de verhuurder,
maar kwam daarbij niet verder dan de deur.
De woning was aanvankelijk voor negen maanden gehuurd, d.w . z.
tot half september 1977. In deze negen maanden hebben frequent
-

meerdere personen in de flat vertoefd . Opvallend was voorts
dat hij nooit van een auto gebruikmaakte. Hij verplaatste zich
per openbaar vervoer, waarbij hij dan nog bovendien niet de voor
de deur van het flatgebouw gelegen halteplaats gebruikte, maar
één halte verderop instapte.
Tenslotte is ook opgevallen dat in dit flatgebouw aan de deur
levensmiddelen worden verkocht (bijv. melk), maar dat deze
huurder daarvan nimmer gebruik heeft willen maken.
Dit alles tesamen, gekoppeld aan het feit dat de huurder na
23 september 1977 ( op 22 september werd brigadier Kranenburg
gedood ) de woning bleek te hebben verlaten, heeft ertoe geleid
dat bij de ontvoering van Caransa deze woning als mogelijke verblijfplaats van

de ontvoerders van Caransa werd aangegeven.

De eerste stap die door de Amsterdamse politie werd gezet, was

uiteraard nagaan of het appartement inderdaad kon zijn verhuurd
aan degene, wiens naam door de huurder was opgegeven .
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Bet bleek dat de personalia van da huurder toebehoorden aan
een eerzame Zwitser, die geruime tijd tevoren zijn identiteitspapieren was kwijtgeraakt.
Gezien het feit dat R.A.F. - leden zich bij voorkeur van
gestolan of verloren idantiteitspapieren voorzien, werd de
verdenking des te sterker dat men hier te maken zou hebben
met een zgn. conspiratieve woning.
Observatie
Zo snel mogelijk werd een statische observatie op deze woning
ingesteld gezien de situering van het appartement op geruime
afstand. Dit was te meer noodzakelijk, omdat R.A.F.

~·

leden

zich bij het naderen van een conspiratieve woning zeer goed
van eigen observatie plus rugdekking plegen te verzekeren.
Tijdens de observatie bJeek .clët: de woning niet meer als verblijfplaats werd gebruikt, maar dat er wel, zij het met grote
tussenpozen, vluchtige contacten plaatsvonden. Zo ook op donderdag 10 november 1977. Plotseling betraden twee mannen het flatgebouw, de één via de lift en de ander via de brandtrap. Zij
ontmoetten elkaar op de galerij, wisseldan enkele woorden,
waarop de via de lift gearriveerde man de woning betrad. De
ander verwijderde zich weer. Drie minuten later verliet ook de
andere man het appartement weer.
De tijd dat hij binnen was, was te kort om een arrestatieteam

in stelling te brengen, mede door de open ligging van het gebouw.
Met spanning werd afgewacht of er opnieuw bezoek aan de woning
zou komen. Dit bleek inderdaad om ongeveer half tien in de avond
het geval. Er arriveerde één man, waarop onmiddellijk alarm werd
gadegeslagen en maatregelen tot aanhouding werden getroffen.
Inmiddels kwam er nog een tweede man. Ook hij ging de woning
binnen. Samen zijn zij een klein half uur later weggegaan.
Actie
Ondertussen had

de Amsterdamse politie voldoende mankracht in

stelling. Boewel aanvankelijk de bedoeling was geweest de mannen
V E R T R 0 U l-1 E L
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in de woning te overmeesteren, kreeg men door hun vrij snelle
vertrek, daartoe niet de gelegenheid. Besloten werd het tweetal
op afstand te volgen. Zij begaven zich naar een telefooncel
op ruim 500 meter van de woning gelegen

en gingen beiden de

cel binnen. De Amsterdamse politie meende hier een zo ideaal
mogelijke kans te hebben om het tweetal te overmeesteren, mits
kon worden vastgesteld dat zij ook inderdaad Duitsers waren.
Zoals bekend heeft één van de leden van de Amsterdamse politie
zich hiervan vergewist, waarna tot actie werd overgegaan.
De resultaten hiervan zijn bekend.

Identiteit
Het heeft geruime tijd in beslag genomen alvorens de identiteit
van de tweede terrorist is kunnen worden vastgesteld. Aanvankelijk bestond het zeer sterke vermoeden dat men met de gesignaleerde Nagner van doen had, maar uiteindelijk bleek de tweede

man Gerd Richard Schneider te zijn, een tot dat moment niet
internationaal gesignaleerde R.A.F. - sympathisant, aan wie in
Duitsland deelneming aan een pas onlangs gepleegde bomaanslag
ten laste wordt gelegd. Bekend is inmiddels dat Schneider een
vriendin heeft die het enige nog op vrije voeten verkerende lid
zou zijn van de groep van tien Duitsers, die van de genoemde bomaanslag worden verdacht. Acht bevinden zich in Duitsland reeds in
hechtenis. Aangezien het zeer goed mogelijk is dat deze vrouw zich
nog in Nederland bevindt, volgen hieronder haar personalia en foto.

KUBY, Christine,
geb. 15-12-1956
te Kaiserslautern,
thans nog woonplaats,
hebbende aldaar.
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Indien zij opgemerkt wordt, kan zij niet worden aangehouden,
maar het is zinvol dat haar aanwezigheid onmiddellijk wordt
gemeld bij Leiding Qperaties/I.C.B.Z. in Den Haag.
Verdere ontwikkeling
De juridische problematiek van de arrestatie van deze terroristen is nogal gecompliceerd. De ene, Wackernagel, bevond
zich onder de 16 in het bijzonder opsporingsblad nr. 13 vermelde gezochten ter fine van uitlevering aan Duitsland.
Duitsland heeft zijn uitlevering inmiddels ook verzocht.
Wat de zwaar gewonde Schneider betreft is nog geen nadere beslissing genomen.
Ten aanzien van het onderzoek van de conspiratieve woning kan
nog worden opgemerkt, dat geen bijzondere gegevens voor de
opsporing hieruit zijn verkregen.
De tevredenheid over deze arrestatie
door de Amsterdamse politie, wordt
uiteraard getemperd door het feit
dat drie leden van dit korps hierbij
gewond zijn geraakt. Een gelukkige
omstandigheid is dat twee van hen
al zeer spoedig voor volledig herstel
naar huis konden gaan, terwijl ten
aanzien van de derde rechercheur
slechts een kort verblijf in het ziekenhuis werd voorspeld.

II. SPAANS/PALESTIJNSE ACTIVITEITEN
Izguerdo Perea is inmiddels naar Spanje uitgeleid. Een grondig
onderzoek naar de activiteiten van de P.L.F. wordt door de
Franse autoriteiten voortgezet, daarbij nu tevens geassisteerd
door de Spaanse en Italiaanse politie. Het Nederlandse aandeel
in deze zaak kan als afgesloten worden beschouwd.
III . BOTELBRIEFJES
Reeds tweemaal heeft de bespoediging van het innemen en inzien
van hotelbriefjes tot resultaat gehad dat vóór de volgende
ochtend acht uur signalering kon plaatsvinden van een als verdachte uit deze gegevens naar voren gekomen persoon. Gezien de
V E R T R 0 U W E L IJ K
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werklast is het, ondanks het nuttige effect van deze vervroegde inneming, niet mogelijk hieraan thans uitbreiding
te geven.
Bij de controle van de hotelbriefjes is de politie gestuit
op een persoon, genaamd A.W. Sauner, geboren te Klattau, op
1 oktober 1949, wonende te Frankfurt, Landstrasse 13.

Deze persoon maakt gebruik van een in Duitsland gestolen
blanco identiteitskaart. Hij is reeds in Utrecht, Apeldoorn
en Amsterdam gesignaleerd door middel van hotelbriefjes.
Helaas kwamen deze gegevens te laat beschikbaar om hierop
tot effectieve actie over te gaan. In verband hiermee is
thans een telex uitgezonden aan allen, en in het bijzonder
aan de grensposten, om zo mogelijk reeds bij verificatie van
de briefjes in de plaatselijke politiekorpsen zelf, actie op
deze Sauner te nemen .
Zijn foto volgt hieronder .
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IV. AUTOVERHUURBEDRIJVEN
Bet blijkt nog altijd zinvol autoverhuurbedrijven in Nederland te activeren t.a.v. de huur van auto's door mogelijke
terroristen of hun sympathisanten. Onlangs is namelijk nog
in Alkmaar de verhuur ontdekt van een wagen, die - naar uit
tal van aanwijzingen duidelijk is gebleken - voor terroristische doeleinden bestemd kan zijn geweest. Bet spoor heeft niet
tot concrete resultaten geleid, maar dit mag geen reden zijn
hier geen aandacht aan te schenken. Autoverhuur blijkt immer
een belangrijke factor, bezien in het licht van namelijk nog
mogelijke terroristische acties in Nederland.
V. OVERIGE ACTIVITEITEN
a.

Brandbom
De woning van een Haagse zakenman werd getroffen door
een zgn. Molotov-cocktail. Gelukkig kwam het projectiel
niet tot ontbranding, omdat de lont van de fles sprong
bij het verbrijzelen van een rui t.
Het onderzoek van de Haagse politie naar mogelijke daders
heeft tot op heden geen resultaat gehad.
Pikante bijzonderheid: de naam van de industriëel komt
voor op de zgn. "lijst van 195"
uit de zaak Groenhuyzen.
Vooralsnog heeft men echter geen
verband met deze groep kunnen leggen.

b.

I.R.A.
Rondom het verblijf in ons land en de uitlevering daarna
van de Ier

Gallaghe~

zijn door I.R.A. - leden enkele

aktiviteiten ontplooid. Het ziet er naar uit dat directe
gevaren in ons land niet aanwezig zijn, maar in samenwerking met de Ierse politie wordt deze betrokken groepering
nauwlettend in het oog gehouden.
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Zuidmolukkers
Hoewel het de afgelopen maanden betrekkelijk rustig in de
Zuidmolukse gelederen is geweest, begint hier en daar
momenteel weer enige onrust de kop op te steken. Extra
aandacht voor Zuidmolukse aktiviteiten met name in de
hoek van de werklozen, lijkt alleszins gerechtvaardigd.
Aan korpsen, die nog geen regelmatige kontakten met gemeentelijke sociale diensten hebben, wordt dezerzijds geadviseerd
om dergelijke relaties op of uit te bouwen. Op deze wijze
kan een redelijk inzicht in de gedragingen van jonge werkloze Zuidmolukkers worden verkregen.
Vanzelfsprekend is bij de kontakten met deze gemeentelijke
instanties uitermate grote zorgvuldigheid geboden.

/

Het voorgaande Journaal Berichtgeving
Terrorisme werd besloten met de opmerking,
dat vast stond dat het voorgaande weekeinde
een drietal Duitse terroristen in ons land
was.
Inmiddels heeft in Amsterdam de arrestatie
van het R.A.F. - tweetal plaats gevonden.
De wijze waarop dit geschiedde, verdient
zeer veel waardering.
Maar er zijn nog meer terroristen onder ons.
Een volgende confrontatie kan plaats vinden
in Uw ambtsgebied •....•.....
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