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De

Procureurs-Generaal, fgä. Directeuren van Politie
Hoofdofficieren van Justitie
Korpschefs van Gemeentepolitie
Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie
De Districtscommandanten van het Korps Rijkspolitie
De Cammandant van de Algemene Verkeersdienst van het Korps
Rijkspolitie
De Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie
De Commandant van de Veiligheidsdienst van het Koninklijk Buis
De Directeur van het Gerechtelijk Laboratorium te Rijswijk
De Staf van de Koninklijke Marechaussee, Hoofd Sectie II
Bet Hoofd van de afdeling Douane van het Ministerie van Financien
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
oe 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 (VIII) te
doen toekomen.
Het Hoofd van de Centrale Recherche Informatiedienst,
deze,
issaris van Rijkspolitie,

Boer.
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Zoals te verwachten was na de vele weken van grote
activiteit, zowel bij Leiding Operaties in Den Haag
als in verschillende delen van het land, en gezien
het feit dat het terrorisme diverse tegenslagen in
Nederland heeft moeten incasseren, is thans een
zekere luwte ingetreden. Dit behoeft uiteraard geenszins uit te sluiten dat - en wellicht zelfs in de
naaste toekomst - wederom bepaalde gebeurtenissen om
verhoogde waakzaamheid zullen vragen.
Het blijkt trouwens dat de plaatselijke politiekorpsen
zeker niet tot attentievermindering zijn overgegaan.
Nog altijd komen meldingen binnen van verdachte personen en voertuigen, waarop actie wordt genomen.
Wellicht is het nuttig in dit verband erop te wijzen
hoezeer ook de Nederlandse pers nog altijd van dag
tot dag rekening houdt met hernieuwde terroristische
activiteiten. Wanneer blijkt dat ergens in Nederland
bepaalde opsporingsacties plaatsvinden, is de pers veelal meteen alert en doorkruist zij niet zelden het
politiewerk door zelf te rechercheren. De pers krijgt
hiertoe in het bijzonder de gelegenheid wanneer bij
opsporingsacties van niet-afgeschermde verbindingen
wordt gebruikgemaakt. Het is daarom goed steeds voor
ogen te houden dat deze consequentie verbonden is aan
bijvoorbeeld het gebruik van mobilofoon voor het verspreiden van berichten, en het te uitvoerig spreken
via deze onafgeschermde verbindingen over hetgeen aan
de orde is, enz.

I.

BEFA'S

In verband met een zekere "taalvernieuwing" die zich de afgelopen maanden in het politiejargon heeft voorgedaan - men denke
aan termen als conspiratieve woningen, conspiratieve auto e.d. is het wellicht aanbevelingswaardig
welke categorieën

nog eens···uiteen te zetten

verdachte personen in het kader van het uit

Duitsland stammend terrorisme vallen te onderscheiden.
In

de eerste plaats wordt gesproken over een zgn. harde kern.

Dat zijn die terroristen, die daadwerkelijk tot gewelddadige
acties bereid en in staat zijn, daarvoor zijn opgeleid en ook
volledig ideologisch erop zijn ingesteld. Onder deze categorie
valt het grootste deel van degenen die bij het Opsporingsblad nr. 13
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zijn gesignaleerd.
De tweede categorie bestaat uit personen die deze harde
kern concreet behulpzaam zijn. Zij "onderstewten" de harde
kern, hetgeen kan geschieden bijvoorbeeld door het huren van
woningen en auto's, het kopen van goederen als videocamera's,
levensmiddelen enz., het verzorgen van wapentransporten, en
het op de achtergrond ''beveiligen" van de harde kern, door
vooraf- of achterafobservatie.
De derde categorie wordt gevormd

door sympatisanten. Dit zijn

personen die vaak in mindere mate de ideologie van de terroristen delen, maar die welbewust af en toe door bepaalde handelinqen
het terrorisme te onderstewten. Zij hebben als regel geen deel aan
gewelddadige acties of de voorbereiding en afwerking daarvan,
maar kunnen wel middelen verschaffen zoals identiteitspapieren,
publicitéitsacties of andere demonstratieve activiteiten.
Deze laatste twee categorieën worden in Duitsland betiteld met
de term "Befa" (Beobachtende Fahndung) , gevolgd door het cijfer
" 7 ", hetgeen betekent dat zij in de categorie "terrorisme"
vallen. Men kent daar andere cijfermatige aanduidingen voor
signaleringen t.z.v. bijvoorbeeld vuurwapens, drugs, enz.
In Nederland kent men vergelijkbare wijzen van informatieverzameli~g.

O.a. bij de C.I.D.'s en de VLK-signaleringen van de

C.R. I.
Wanneer Befa 7-figuren zich aan de Nederlandse grens vervoegen
voor inreis wordt net als bij VLK-signaleringen onmiddellijk
I.C.B.Z. ingelicht, zo mogelijk met vermeldingen van het reisdoel van de betrokkene. Afhankelijk van hetgeen over deze persoon
bekend is, wordt daarop de politie van de plaats van bestemming
ingelicht, met de bedoeling dat deze de d9or haar verkregen
C.I.D.-informatie over betrokkenen zal terugspelen op de I.C.B.Z.
II DUITSE DOCUMENTAITE
Gezien het feit, dat de in Duitsland door de regering van de
Bondsrepubliek uitgegeven documentatie inzake de ontvoering
van Banns Martin Schleyer en de kaping van het Lufthansavliegtuig Landshut zeer moeilij k verkrijgbaar is, volgt hieronder
VERTROUWELIJK
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een vertaling van de twee pagina's, die in dit lijvig boekwerk zijn gewijd aan de Nederlandse R.A.F.-zaken in Den Haag
en Utrecht.
Aktiviteiten van terroristen in Nederland
Poging tot moord in Den Haag.
Op 7 september 1977 huurde een zekere

u. Dietrich, aamburg 50,

Paulinenallee 12, bij een autoverhuurbedrijf in Den Haag een
Ford Granada, kenteken 30-MS-13, en toonde een rijbewijs op
deze naam. Het bewijs werd als vals herkend en men waarschuwde
de politie.
Toen

u.

Dietrichop 19 september 1977 bij het autoverhuurbedrijf

verscheen om het huurcontract te verlengen, eiste de huurder de
teruggave van de auto en maakte de rekining klaar, die door
U. Dietrich werd ondertekend. Ondertussen werd de politie gewaarschuwd.
Toen de politie verscheen, lukte het de vrouw, te ontvluchten.
De auto en een handtas met inhoud (o.a. een opklapbare spatel)
werden achtergelaten. Een man, die op straat op haar wachtte,
vluchtte eveneens. Hij schoot met een handvuurwapen op de hem
achtervolgende politie-ambtenaren; één van hen werd ernstig gewond. De beide vluchtende personen werden op straat door een Opel
Kadet opgevangen, die aan kwam rijden; zij wisten te ontkomen.
In de nacht van 13 september op 14 september 1977 hebben een man
en een vrouw in het Parkhotel in Den Haag gelogeerd. Het inschrijvingsformulier van het hotel stond op naam van U. Dietrich en werd
door haar ondertekend •. Angelika Speitel, geboren 15-2-1952 te
Stuttgart wordt er dringend van vez:dacht, "U. Dietrich" te zijn.
Verder werd er vastgesteld, dat een man van tevoren in een café
in de naaste omgeving van de plaats van het misdrijf een zwarte
reistas neergezet heeft en deze niet heeft afgehaald. Op één van
de voorwerpen van deze tas werd een vingerafdruk van Sigrid
Sternebeck, geboren 19-6-1949 in Bad Pyrmont, gevonden. In de tas
bevonden zich o.a. een Ober-bandapparatuur, kassetten van geluidsbanden, spoelen van geluidsbanden, papier voor schrijfmachines,
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enveloppen, schoonheidsartikelen en sigaretten "Marlboro"
en "Camel". Op de plaats van het misdrijf werd een patronenhuls van het kal. 45 ACP gevonden.
Tenslotte werd op de Ford Granada een vingerafdruk van
Brigitte Mohnhaupt, geboren 24-6-1949 te Rheinberg, gevonden.
Moord en poging tot moord in Utrecht.
Op

de~elfde

manier huurde op 3 september 1977 bij een autover-

huurbedrijf in Utrecht een zekere Astrid Winter, Hamburg,
Waldorfstrasse 234, een Ford Taunus 1600 L, kenteken 71-RB-56.
Zij bracht de auto op 9 september 1977 terug.
In de nacht van 3 september op 4 september 1977 logeerde in
Botel Boliday Inn in Utrecht een zekeren Astrid Oldhafer,
Hamburg, Waldorfstrasse 234, die het inschrijvingsformulier van
het hotel met deze naam ondertekende. Op 10 september 1977
huurde Astrid Winter, Hamburg, Dompfaffweg 25b, een Ford Taunus
1600 L, kenteken

14-NT-73. De echte Astrid Winter was eerst in-

geschreven in Hamburg., Waldorfstrasse 234, dan woonde zij
Dompfaffweg 25b.
Sedert haar huwelijk draagt zij de naam Astrid Oldhafer, geboren
Winter.
Op

30 december 1976 deelde zij aan de betreffende instantie het

verlies van haar rijbewijs mede, dat gestolen was. Sigrid Sternebeek wordt ervan verdacht, de auto's en de hotelkamer gehuurd te
hebben.
Op

22 september 1977 werd de gehuurde Ford Taunus 1600

L

door een

man teruggebracht. Toen twee Nederlandse politie-ambtenaren hem
wilden arresteren, schoot hij met een revolver, doodde

~én

van hen,

de ander werd ernstig gewond. Terwijl de dader gearresteerd kon
worden, wist een vrouw, die hem begeleidde en in de naaste omgeving
van de garage op hem wachtte, te vluchten. De gearresteerde man
werd als Knut Folkerts ge!dentificeerd. Bij had het volgende in zijn
bezit:
een Oostenrijks persoonsbewijs op naam van Axel Egelsberger met een
foto van Knut Folkerts. Bet persoonsbewijs maakt deel uit van de
buit van een roofoverval op het politiebureau te Landeck/Tirol op
12 november 1976; Duits, Nederlands en Belgisch geld; 4

100 Mark
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bankbiljetten, die deel uitmaken van de buit van een overval
op een filiaal van de Nationalbank Essen op 3 augustus 1977;
een revolver Colt Combat Cammander, kaliber .38 spec., en
munitie van het kaliber .38 spec. Het wapen werd buitgemaakt
tijdens een roofoverval op de wapenhandelaar Fischlein in
Frankfurt am Main op 1 juli 1977, waaraan Knut Folkdarts en
W.P. Stoll hadden deelgenomen. Knut Folkerts had bij zijn
arrestatie ook nog een handgranaat en 2 trommelrevolvers
(snelladers) bij zich.
III.

MAKELAARSACTIVATIE

Begin november heeft Leiding Operaties zich met een brief
gewend tot het Landelijk Computercentrum van Makelaars te
Bilthoven. In deze brief werd een uiteenzetting van de
operandus ten aanzien van het huren van

won~gen

mod~s

door leden

of sympatieanten van de R.A.F.
Naar aanleiding

~an

dit bericht reageerde een Utrechtse make-

laar.
Hij wendde zich tot de plaatselijke politie met het volgende
verhaal.
Er had zich een jonge Duitser op zijn kantoor vervoegd met de
vraag of hij in zijn verhuurbestand een woning had, inhoudende
tenminste zeven kamers, voorzien van een afsluitbare garage of
bergplaats, die hij per onmiddellijke ingang kon betrekken. De
prijs was hem onverschillig.
Deze makelaar had geen woning voorhanden zoals werd beschreven,
zodat de Duitser onverrichterzake weer vertrok. Hij liet echter
een telefoonnummer achter, waar hij te bereiken zou zijn wanneer
de makelaar een woning zoals hij had gevraagd:, ter beschikking
kreeg.
De makelaar heeft direct de politie ingelicht, die begon met dit

.

telefoonnummer na te trekken. Dit bleek toe te behoren aan een
volstrekt onverdachte abonnee.
Aan de hand van de beschikbare ~egevens is een algemene oproep
uitgegaan naar· alle politiekorpsen in Nederland met het verzoek
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om reeds bestaande relaties met makelaars nog een te
intensiveren en eventueel nieuwe aan te knopen.
Dit had in Velsen tot resultaat dat een benaderde makelaar
meedeelde imerdaad een woning van beschreven omvang en op
de gesignaleerde wijze te hebben verhuurd aan een Nederlands
sprekende jongeman. Dit was geschied in juli j.l. en sindsdien,
zo we:r:d bij onderzoek bevonden, hadden twee mannen, onder wi e
de huurder, met onderbrekingen gebruikgemaakt van deze woning,
die in Bloemendaal was gelegen. Verder wees het onderzoek uit
dat de woning, die voor een jaar was gehuurd en waarvan zes
maanden huur ( f 12.000.- ) was betaald, omstreeks de tijd dat
M. Caransa werd ontvoerd, defin.i tief was verlaten. Nadien waren
nog eenmaal, gedurende zeer korte tijd, plotseling, Nederlandssprekende vrouwen in het pand gezien.
Nog niet is vastgesteld waarvoor de woning werkelijk gediend kan
hebben al staat volledig vast, dat hier geen sprake kan zijn geweest van een normale bewoning. Opvallend is hierbij dat reeds
lang uit he.t Kennemerland meldingen waren ontvangen van bewegingen van personen, die tot de gezochte terroristen behoren,
en van verhuur van auto's op een wijze, die analoog is geweest
met hetgeen in Den Haag en Utrecht is geconstateerd.
IV.

AUTOVERHUUR

Op het gebied van het huren van auto's is dezerzijds nogmaals

actie genomen.
Aan

de Afdeling Autoverhuur van de BOVAG, waarbij vrijwel alle

autoverhuurbedrijven in Nederland zijn aangesloten, is verzocht
de leden ermee in kennis te stellen hoe de modus operandus is
bij het huren van auto's door eventuele terroristen, op welke
punten men daarbij in het bijzonder attent moet zijn, en hoe
eventueel gereageerd kan worden. Ter informatie volgt hieronder
de inhoud van deze aanwijzingen.
In het verleden is gebleken dat met name ten
aanzien van R.A.F.- leden bij de huur van auto's
de volgende aspecten naar voren kwamen:
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1. Men wil snel huren, hetgeen betekent dat
men nimmer discussieert over de hoogte van
de huurprijs en/of neven huurcondities.
2. Bij de betaling laat men meestal veel geld

zien, teneinde het vertrouwen te wekken.
3. De huurovereenkomst werd tot nog toe steeds
door vrouwen afgesloten.
4. Men heeft duidelijke voorkeur voor snelle

vierdeurs auto's, e.e.a. teneinde vlucht
mogelijk te maken.
5 • Men huurde voor langere periodes, waarbij men
aan het einde van de termijn de huur verlengde
voor een zelfde termijn. De verlenging geschiedde meestal telefonisch (dit om kontakt
zoveel mogelijk te vermijden).

6. De onkosten verbonden aan de verlenging van
de huur werden altijd direkt betaald, waarbij
men veelal het geld na voorafgaand telefonisch
bericht per post toestuurde.
7. Men legitimeert zich met allerhande valse

identiteitspapieren die voorheen toebehoorden aan te goeder naam en faam bekend staande
personen uit alle delen van Europa.
8. Men stelt het niet op prijs als de verhuurder

een fotocopie maakt van het overgelegde identiteitsbewijs. Men zal altijd trachten aan
het einde van een huurtermijn de fotocopie te
krijgen.
9. Tijdens het verrichten van de huurformaliteiten,

zal zich in de nabijheid van de garage vermoedelijk een tweede (mogelijk meerdere) persoon
(personen) ophouden die beschikt over een vluchtauto.
10. Over het algemeen worden met de gehuurde auto's

veel kilometers gereden.
11. Als. men .niet in· de gelegenheid is de auto terug
te brengen, dan belt men op dat de auto ergens
met een "defekt" is achtergelaten. Men stuurt
dan de sleutels en eventueel achterstallige betaling per post naar de verhuurder.
(Dit om uitstel van het politie-onderzoek te bewerkstelligen) •

Wat moet men doen als men meent te maken te hebben
met een terrorist ?
A.

Tracht een goed signalement op te nemen. Schrijf
dit zodra betrokkene weg is direkt op, zodat U
later niet gaat twijfelen.
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B.

Tracht papieren zoals huurcontract, fotocopieên en voorwerpen die huurder in de
hand heeft gehad ~f waarop zijn handschrift
staat veilig te stellen t.b.v. een sporenonderzoek. Doe dit zo mogelijk in een plastic
hoesje of papieren enveloppe.

C.

Licht de pla~tselijke politie zo spoedig mogelijk in onder vermelding dat het mogelijk
een terrorist betreft, Dit laatste is van belang i.v.m. de benaderingswijze van de politie.

D.

Tracht signalementen en kentekens van auto's
van vermoedelijke handlangers vast te stellen.

E.

Indien een aûto terug wordt gebracht door een
persoon verdacht van terroristische aktivitei
ten, stel deze auto dan veilig en laat voordat deze weèr verhuurd wordt een "sporenonderzoek" instellen door de plaatselijke politie.

N.B. Wees attent op het feit dat men nooit alleen komt
en dat men gewapend is. Een echte terrorist heeft
het vooruitzicht op langdurige vrijheidsstraf vanwege de reeds door hem gepleegde strafbare feiten
en zal uit dien hoofde te allen tijde trachten aan
arrestatie te ontkomen.
LIEVER MINDER INFORMATIE DAN
V.

011ERIGE

MEER

RISICO !

R.A.F.- INFORMATIE

Ten aanzien van de in het vorige bulletin vermelde vriendin van
Gerd Riohard SCBNEIDER, kan thans worden gesteld dat zij bij signalering kan worden aangehouden. Via Interpol is dit inmiddels
gevraagd ter fine van uitlevering. Bet betreft Christine KUBY,
geboren 15-12-1956 te Kaiserslautern.
OVerigens ware in alle gevallen van vermoeden tot ontdekking van
R.A.F.- sympatisanten te overwegen zo mogelijk eerst kontakt met
C.R.I./Interpol op te nemen, omdat niet altijd vaststaat of een
buitenlands verzoek om uitlevering door de Nederlandse autoriteiten ook inderdaad gehonoreerd wordt.
VI.

SPAANS - PALESTIJNSE ACTIVITEITEN

Behalve Izguerdo Perea zijn inmiddels in Frankrijk en Italië
nog een viertal Spanjaarden en Arabieren aangehouden op verdenking van terroristische aktiviteiten.
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Sommige zijn naar het land van herkomst uitgeleid, terwijl
tegen anderen een strafrechtelijke procedure op gang is
gebracht.
VII.

HOTELBRIEFJES

De onmiddellijke controle van hotelbriefjes uit het gehele
land aan de C.R.I. door Duitse collega's is stopgezet.
Plaatselijk lijkt het nog alleszins nuttig en nodig om aan
dit facet extra attentie te schenken, maar de ontzettend
arbeidsintensieve centrale controle is niet meer rendabel.
In twijfelgevallen kunt U altijd onmiddellijk kontakt opnemen met de I.C.B.Z., waar dan gezorgd zal worden voor een
snelle evaluatie met het B.K.A.
De zogenaamde SAUNER, vermeld met foto in het vorige bulletin,
blijkt een zeer bekende internationale crimineel te zijn,
wiens identiteit is vastgesteld.
ORGANISATIE
In verband met het feit dat een aantal actuele R.A.F. terreurzaken nu grotendeels zijn afgewerkt, is de personeelsbezetting aan de Raamweg sterk gereduceerd. Ook de bewakingsmaatregelen zijn weer tot normale proporties teruggebracht.
Mocht U in verband met een accute terrorisme-zaak bijstand
wensen van een observatieteam of arrestatie-eenheid dan
blijft U voor overleg de mogelijkheid behouden om met de
Leiding Operaties kontakt op te nemen.
Deze Leiding Operaties bestaat nu uit leden van de L.B.T. leiding, af en toe versterkt met een rijkspolitie-officier,
die op deze wijze een goede inkijk binnen de centrale aanpak
van de bestijding van het terrorisme krijgt. Bij eventuele
nieuwe escalaties kunnen deze recherche-officieren dan voor
langere tijd bij de Leiding Operaties worden ingedeeld. Tevens
zullen zij periodiek worden bijgepraat over nationale en internationale ontwikkelingen.
De heren Van Driel en Van den Ban zijn weer in hun korps teruggekeerd, maar wonen wel de vergaderingen van de Stafgroep bij.
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Deze Stafgroep komt nog éénmaal per week bij elkaar om de
lopende beleidszaken door te spreken.
In concreto wordt de Leiding Operaties nu gevormd door de
Commissaris H. Hoek en de Hoofdinspecteur C. van Eenennaam.
Deze heren worden van C.R.I.- zijde bijgestaan door de
Commissaris H.W. de Boer.
Om alert en adekwaat op komende R.A.F. - activiteiten te

kunnen reageren, blijft een gedeelte van de L.B.T. onder
leiding van de Hoofdinspecteur van Eenennaam voorlopig zijn
domicilie houden bij de C.R.I. in het pand Raamweg 47 te
Den Haag.
ZUID MOLUKKERS
In deze maand blijft extra aandacht voor de Zuid Molukkers
altijd geboden. Zoals U weet kent de maand december en kele
nostalgische data. Met name de 27ste was reeds enkele malen
in het verleden aanleiding voor ongeregeldheden.
Vanuit het oogpunt van terrorisme bekeken zijn er voorshands
geen aanwijzingen dat acties op dit gebied in de verwachting
liggen.
Verdere berichtgeving
Het ligt in de bedoeling de extra Berichtgeving
Terrorisme in den vervolge - behoudens uiteraard
bijzondere gevallen - te incorporeren in het
Journaal Berichtgeving Terrorisme. Dit Journaal
zal met groter frequentie gaan verschijnen in
1978. Dezerzijds wordt verwacht en gehoopt dat
ook in de gebruikelijke vorm de berichtgeving
over dit zo actuele onderwerp van hoog tot laag
in de politie de belangstelling zal blijven hebben.
Bij het afsluiten van deze periode, waarin vaak
in nachtelijke uren de kopij tot stand moest
komen, brengen we dank aan mevrouw T. Faber De Heer en commissaris H. van Driel, die het
leeuwendeel van de inhoud voor hun rekening namen.
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