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VERTROUWELUK
Aan:

De Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie;
De Officieren van Justitie, Hoofden van Arrondissementsparketten;
De Korpschefs van Gemeentepolitie;
De Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie;
De Districtscommandanten van Rijkspolitie;
De Staf van de Koninklijke Marechaussee, Hoofd Sectie 11;
De Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie;
Het Hoofd van de Afdeling Douane, Ministerie van Financiën;
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst;
De Leider van het Landelijk Bijstandteam Terreurbestrijding;
De Chef van de Afdeling Openbare Orde van het Directoraat-Generaal voor Openbare Orde
en Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Hierbij heb ik de eer U het 'Journaal Berichtgeving Terrorisme' over de maanden april t/m
augustus 1977 te doen toekomen. Bijgaand gelieve U aan te treffen een kopie van een schrijven
van het Secretariaat-Generaal van Interpol inzake een gevoerde modusoperandivoor gijzeling,
benevens een drietal fotobladen van leden van de Baader-Meinhoff-groep.

Namens het Hoofd van de Centrale Recherche Informatiedienst,

H. W. de Boer,
Commissaris van Rijkspolitie.
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Mutaties Opsporingsregister.
De volgende personen maken deel uit van een terroristische organisatie:
VLK 1480

.cJPnn:rpn

VLK 1481

OP -

te Lima;

geboren op-

te Hamburg.

Kaping City of Madrid.
De exacte personalia van de daders van de vliegtuigkaping op 4-5-1976, route MalagaNice- Amsterdam, ('City of Madrid') luiden als volgt:
VLK 1482

geboren inpaspoort, nummer onbekend;

VLK 1483

geboren ine Ramleh/Jordanië, in
bezit van een Jordaanse pas met nummer afgegeven op 4-5-1976 te Amman;

VLK 554X

1.4

e Damascus/ Syrië, houder van een Syrisch

geboren op te Medea, beroep arts, wonende te
Rue Principale; houder van een Algerijns paspoort genummerd
registratienummer
21-7 975 te Blida.
die reeds als
werkelijkheid ge
het Opsporingsregister is opgenomen.

Terroristennet te Stockholm opgerold.
In de nacht van 31 maart op 1 april 1977 arresteerde de Zweedse politie in Stockholm
een veertiental personen, te weten acht Zweden en:
geboren o~, Duitse nationaliteit (lid van de BaaderMeinhoff-groep);
geboren op · eveneens van Duitse nationaliteit,
lid van de z.g. 'Nachfolgegruppe' van de Baader-Meinhoff-groep;
geboren o~ Mexicaanse nationaliteit;

VLK 1484
VLK 1485
VLK 1486

• o .. r.n•r..n

geboren op -

op -

Mexicaanse nationaliteit;

Engelse nationaliteit;

VLK 1487

Op ~ockholm naar aanleiding van de verhoren een safehouse ontdekt
een grote hoeveelheid materiaal in beslag werd genomen.
Aangetroffen werden onder andere explosieven, electronica en een 'terroristisch
handboek' dat de fmesses van de stadsguerilla uit de doeken deed. Bij nadere beschouwing
van dit laatste bleek, aldus de Zweedse politie, dat het leger er zelfs nog iets van kon
leren.
Bij deze gelegenheid werden nog vier arrestaties verricht: een Zweed, een Griekse en
Zweedse vrouw en een Colombiaan genaamd:

van~ waar
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geboreno~

VLK 1488

Het bleek da
en de zijnen reeds enige jaren in Stockholm verbleven
onder hoede van een Zweedse vervalser. Niet alle leden van de groep zijn aangehouden;
een zestal is nog voortvluchtig.
De S.A.E.P.O., de Zweedse veiligheidsdienst, had na maandenlange recherche
dat de bende van plan was zeer binnenkort in de eerste plaats
voorheen minister van Immigratie in het kabinetvoor gijze
te ontvoeren. Bedoeling zou geweest zijn daarmede de
vrijlating te forceren van vier in de Bondsrepubliek gedetineerde terroristen van de
Me insUit wraak was mevrou
eerste
omdat zij indertijd
verantwoordelijk was geweest voor de uitwijzing naar de B.R.D. van de in verband met
het overvaldrama in april1975 op de Westduitse ambassade te Stockholm gearresteerdP
terroristen.
De drie Latijns-Amerikanen waren in Zweden toegelaten als politiek vluchteling,
komende vanuit Cuba( ...). Zij werden op 17-4-1977 uitgewezen naar Cuba.
dezelf~ naar het Verenigd Koninkrijk,
en~eeds op 3 april aan de Bonds.,.., ... u.J'""" waren uitgeleverd.

3.4

Doodvonnissen Koerden.
Veiligheidsagenten van de Iraakse overheid hebben een tiental Koerden aangehouden
terzake deelname aan een subversieve organisatie (het Koerdisch Bevrijdingsfront) en
moordaanslagen in de Iraakse stad Sulaimaniyah.
Alle leden van de groep bekenden hun aandeel in deze misdrijven en legden een
volledige bekentenis af. De tien werden tot de doodstraf veroordeeld. Een vrouw,
werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.

7.4

Ud Black September Organisation.
Informatie werd ontvangen dat de volgende persoon lid is van de Black September
Organisation:

VLK 1489

geboren in Shewaikeh, Tulkarm-district te
Jordanië,
nationaliteit, in bezit van een Jordaans paspoort nummerVan betrokkene is bekend dat hij een terroristische opleiding heeft gevolgd.

9.4

Fantasiepaspoort.
Op 9 april werd door personeel van de Koninklijke Marechaussee aan de doorlaatpost
Heerlen-autoweg een persoon gecontroleerd. Deze verzochtdeinreis naar Nederland en
was genaamd:
geboren te Beyroutb/Libanon
,aliteit, van beroep kleermaker, wonende te
Betrokkene reisde op een fantasiepaspoort nr.
door
Service Authority', te Basel op 18-1-1977 en geldig tot 17-1-1982. Hij beschikte niet
ua. ........
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over andere reisdocumenten of legitimatiebewijzen. Voor het vaststellen van de
personalia kon slechts gebruik worden gemaakt van de gegevens voorkomende in het
fantasiepaspoort.
Betrokkene verklaarde voor dit paspoort DM. 130.- te hebben betaald. Hij deelde
mede sinds mei 1976 in Duitsland te verblijven, doch beschikte niet over een
Aufenthaltserlaubnis.
Na telefonische controle in Duitsland bleek dat ook inderdaad geen verblijfsvergunning
aan hem was afgegeven.
AWAD werd de inreis geweigerd. Het paspoort stond hij af.

17.4

M.O. van wapensmokkelaars.
Het Interpol Secretariaat-Generaal te St. Cloud vestigt de aandacht op de volgende
modus operandi om wapens aan boord van vliegtuigen te smokkelen:
Pistolen, revolvers en andere vuurwapens werden verborgen in zuurstoftanks bedoeld
voor de onderwatersport.
De tanks werden bij de bodem geheel doorgezaagd en de vuurwapens erin geplaatst.
Nadat de bodem weer provisorisch was dichtgemaakt met breed tape, werd het geheel
weer in de rubberen omhulsels geplaatst.
Op deze wijze is het mogelijk de wapens door de metaaldetectie-controle te voeren
zonder verdachte uitslag daarvan te krijgen.
Deze modus operandi is op een vlucht van Thailand naar Hongkong aan het licht
gekomen.

22.4

In juni 1976 zijn 200 Libanese paspoorten gestolen van de Ubanese Surété Nationale
en zijn momenteel in handen van linkse Palestijnen.
Het betreft paspoorten met de serienummer~ tot en m e t - Twee andere
- eveneens gestolen - paspoorten: nr.-~

24.4

De Canarische bevrijdin~beweging.
Op 24 april vond te Antwerpen een huiszoeking plaats ten huize van:
te Santa Cruz, U.N.O.-vluchtelîng
geboren op
van Spaanse origine, wonende te Antwerpen,
Tijdens deze huiszoeking werd een aantal stencils en pam
, alsmede documentatie
aangetroffen die alle betrekking hadden op de revolutionaire organisatie M.P.A.I.A.C.,
de 'Mouvement Pour l' Autodetermination et Independenee du I' Archipel Canaris'.
De M.P.A.I.A.C. zet zich in voor de bevrijding en onafhankelijkheid van de Canarische
Eilanden en voert daartoe acties uit. Zo nam deze beweging onlangs de verantwoordelijkheid op zich voor de bomaanslag op de luchthaven van Las-Palmas, waardoor deze
luchthaven werd gesloten voor alle vliegverkeer. De geregelde vluchten werden
gedirigeerd naar de luchthaven van Santa Cruz op Tenerife, alwaar toen het noodlottige
ongeval plaatsvond tussen de twee Jumbo-verkeersvliegtuigen van de K.L.M. en de
P.A.N.A.M.
Genoemd
is een van de plaatselijke verantwoordelijke leiders van
het M.P.A.I.A.C., tezamen met zijn landgenoten :
geboren o p - te Las Palmas; en
geboren o p - eveneens te Las Palmas.
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Deze personen werke~en van hun propaganda onder de naam van
'GRUPO TENISCA', ~te Antwerpen.
Hun opdrachten ontvangen zij via een radiozender genaamd: 'De Stem van Vrij Canaris',
die dagelijks uitzendt van 23.00 uur tot 24.00 uur, op de volgende golflengten: 1200 m.
(Lange Golf), 250 m. (Midden Golf) en 16, 25 en 31 m. (Korte Golf).
De ontvangen berichten worden door hen verwerkt en gestencild tot pamfletten met
de bedoeling deze informatie te verspreiden in de Beneluxlanden.

28.4

O.R.: ovp

De Bulgaarse autoriteiten hebben de Nederlandse vertegenwoordiging te Sofia
geïnformeerd over een Bulgaar die, na zich een pistool te hebben aangeschaft, van zins
zou zijn een aanslag te plegen op de Bulgaarse ambassade c.q. ambassadeur te Den Haag.
Het gaat hier om:

nr.-

~eboren

boekje

Debelt/ Bulgarijë, in bezit van een zeemansafgegeven op 20-11-197 4.

Bij onderzoek bleek het te gaan om een gewezen schepeling die in 1975 als vluchteling
in Nederland is achtergebleven van een Bulgaars schip dat Rotterdam aandeed. Het
gegeven van de Bulgaarse autoriteiten dateen aanslag wil plegen wordt laag
geëvalueerd. Niet onwaarschijnlijk is de veronderstelling dat de Bulgaarse ambassade
deze info heeft verzonden aan het moederland.
~leek - in tegenstelling tot de gemaakte afspraken bij de vreemdelingendienst
van pol. Zandvoort ~oos, zodat deze diens. _ ter opsporing verblijfplaats
in het 0 . R. plaatste.~zou volgens zijn werkgever voordat hij bij deze wegging, in
het bezit zijn van een pistool. Dit wapen zouhem hebben laten zien.
Op 1-7-1977 werd betrokkene door de Koninklijke Marechaussee te Arnhem, grensbewakingsdienst, gecontroleerd en hem om zijn adres gevraagd. Hij gaf toen op te
ver- "ven op het adres
te Amsterdam. De Koninklijke Marechaussee
ga
opdracht zich binnen tweemaal 24 uur te melden bij de vreemdelingendienst
liet bij de V.D. Amsterdam echter niets
Amsterdam en zond hem toen heen.van zich horen.
Personeel van de vreemdelingendienst Amsterdam hebben het adres
op nummer~ hoog een Bulgaar te wonen genaamd
te Pernik. Deze verklaardeir
geboren op me1
te
n ontmoet in Zandvoort en heeft hem enige dagen onderdak gegeven.
Sedert mei 1977 heef~- die een verblijfsvergunning bezit - niets meer van
vernomen.

5.5

Japanse Rode Leger.
De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de leden van het Japanse Rode Leger die
zich in 197 5 overgaven aan de Ubische autoriteiten na de gijzelingsactie in Kuala
Lumpur, Ubië verlaten hebben met onbekende bestemming. Zij hebben mogelijk de
intentie middels een terroristische actie hun in Japan gedetineerde medeleden
- te bevrijden.

9.5

er mee op.
Reuter bericht op 9-5-1977 het volgende:
'Een internationaal gezochte stadsguerillastrijder heeft in een gisteren gepubliceerde
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brief gezegd dat linkse radicalen van plan zijn de leiders van de Joodse gemeenschappen
in twee Duitse steden te doden.
een pistool en munitie in zijn brief in die hij zond aan het
Hij zei dat dit het bewijs was dat hij zich had teruggetrokken uit de zaak van de
stadsguerilla.
De 29-jarigenam deel aan de aanval op het hoofdkwartier van de OPEC
(organisatie van olie exporterende landen) in Wenen in december 1975 waarbij
van plan waren de leiders van
ministers gegijzeld werden. Hij zei dat de
de Joodse gemeenschap in
- en de leider van de
Joodse gemeenschap in Frankfurt dood te schieten.
Een woordvoerder van het bureau van
recherche in Wiesbaden deelde mee
dat de politie de dreigementen ernstig nam. De vingerafdrukken die ~ met zijn brief
meezond bleken inderdaad van hem afkomstig. De veiligheidsmaatregelen rond de twee
Joodse leiders en hun bureau's waren verscherpt.
Volgens de politie was de getypte brief op 26 april in Milaan verzonden.
~iens Joodse moeder zes maanden na zijn geboorte stierf, noemde de voorgenomen moord o~ een daad van krankzinnigheid. Hij zei dat de actie bedoeld
was om op te geven over het moreel van de linkse guerillastrijders. Hij zei dat beide
Joodse leiders in de nabije toekomst zouden worden doodgeschoten. De voorbereidingen
zijn in volle gang.zei dat hij ruim een jaar geleden doodziek geworden was van het
geweld van zijn mede-radicalen en wel voomarnelijk omdat zij totaal geen rekening
houden met een mensenleven', aldus.

10.5

Brand in Hotel 'Polen' te Amsterdam.
Op 10 mei 1977 werd bij de Gemeentepolitie Amsterdam een schrijven ontvangen met
de volgende inhoud:
'De brand in hotel Polen is te beschouwen als een generale repetitie van onze
organisatie: 'Het Terreur Reactie Commando'. Om de brand te ontsteken is fosfor
gebruikt waarover wij in ruime mate beschikken. Bedoeld als daad van verzet tegen de
politieke terreurbende die deze stad onbewoonbaar en onbereikbaar maken. Die het
openbaar vervoer tot een geheiligd instituut hebben gemaakt en gebruiken als middel
van de klassestrijd en nivellering. Wij zullen dat openbaar vervoer derhalve het
functioneren onmogelijk maken. Onze volgende actie zal gericht zijn tegen gemeentelijke diensten en bedrijven, niet in de laatste plaats het openbaar vervoer zelf.
Wanneer de stadsbestuurders niet snel deze stad weer leefbaar maken zullen wij
doorgaan met onze vernietigingsacties en de stad werkelijk onleefbaar maken, zodanig
dat ze zal worden gemeden vanuit binnen- en buitenland'.
'terreurreactiecommando amsterdam'.
Van een organisatie met een dergelijke naam is tot op heden bij de diverse diensten niets
vernomen, terwijl gezien de tegenstrijdige tekst en de warrige zinsbouw meer gedacht
moet worden aan een geestelijk minder valide persoon. Ook de context Hotel Polen/
Openbaar Vervoer lijkt wat vergezocht.

31.5

Ud van de N.A.P.

De aandacht wordt gevestigd op de volgende vrouw:
VLK 1490

Italiaanse nationaliteit, wonende
te
Zij maakte deel uit van de N.A.P. (Nuclei Armati Proletari, een links-extremistische
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beweging) en was gedetineerd in de gevangenis van Pozzuoli, waaruit zij op 22-1-1977
ontsnapte.
Uit betrouwbare bron werd onlangs vernomen dat zij mogelijk in Nederland zou
verblijven.
31.5

Aandachtvestiging op vliegtuigkaping.
Van Interpol Cairo werd het volgende bericht ontvangen:
De hierna te noemen persoon is van plan een vliegtuigkaping te plegen op een burgertoestel teneinde de passagiers in gijzeling te houden om zo de vrijlating te bewerkstelligen van zijn broer die in een bepaald land gedetineerd is.

VLK 1491
46 te El
paspoort, ge
Hij is eigenaar van de -

13.6

Palestijn, in bezit van een Jordaans
wonende te

I.R.A.-leden in Nederland.
-

16.5

ord
fotostudio.

Op vrijdag 6 mei j.t. zou de Ierse
Nederland inreizen.
~nde een onh~ben met de al in Nederland verblijvende
~ geboren op ~ Het betreft hier leden van het Ierse
Republikeinse Leger, die daadwerkelijk aan acties hebben meegewerkt.
Nadat een telexbericht was verzonden waarin de opsporing verblijfplaats werd verzocht,
in Haarlem staat ingeschreven en aldaar ook werkzaam is.
bleek dat genoemdeis van zins binnenkort in het huwelijk te treden met een Nederlander. Van
niets meer vernomen. Zij verbleef ook niet op het woonadres
in Haarlem.

P.F. L.P.-koerierster.

nr.-

Vernomen werd dat de volgende vrouw in Engeland is aangehouden:
VLK 1492

opte Accra/Ghana, houdster van het
het Britse paspoort
Libanese paspoort
Zij bleek in het bezit van een vals paspoort en een hoeveelheid adressen en namen van
P.F.L.P.-leden. Het betreft hier dan ook zeer waarschijnlijk een P.F.L.P.-koerierster.

28.6

Vliegtuigkaping op 28-6-1977.
Onderstaande persoon kaapte op 28-6-1977 een Viscount 10 van de Luchtvaartmaatschappij GULF-AIR op een vlucht van Heathrow/Londen naar Dubai:

VLK 1493

Ubanese nationaliteit, geboren in 19 51 te
Bint Jabeil (Zuid Libanon).
kaapte het toestel kort na de take-off van Dubai met 54 personen aan boord.
Hij had enige persoonlijke problemen en wilde door zijn daad een persoonlijk gesprek
afdwingen met de Emir van Qatar. Hij dwong het toestel koers te zetten naar Doha,
waar hij zich overgaf aan de politie.
~as gewapend met een pistool en twee handgranaten.
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Geldigheid libanese paspoorten.
De Libanese autoriteiten delen mee:
1. Lichtblauwe paspoorten worden wt de roulatie genomen.
Inlevering moet hebben plaatsgevonden voor 30-6-1977.
2. Slechts geldig zijn de donkerblauwe paspoorten die sedert 1976 worden afgegeven.

7.7

Leden van de 'Lotta Continua'.
Vernomen werd, dat de twee hieronder te noemen personen sedert enige tijd hun
woonplaats hebben verlaten om zich naar Nederland te begeven. Alhier zou men zich
inschepen voor Amerika. Betrokkenen zijn bekende activisten van de z.g. 'Lotta
Continua' (Voortdurende Strijd), en worden geacht criminele activiteiten te ontplooien.
Het betreft:

'LK 1494
VLK 1495

geboren te Piacensa op geboren te Viareggio/Lucco op -

wonende te Florence, wonende te Florence,

Zij zouden per motorfiets, merk Yamaha, rood en zwarte kleur, kentekenreizen.

17.7

Nepbomplaatsing door de 'Rode Haan'.
Op zondag 17-7 te 10.15 uur zag een voorbijganger aan de noordoostelijke leuning

van de betonnen spoorbrug (een viaduct over de E9/ A2) onder de gemeente
Nederweert een voorwerp hangen dat qua constructie veel geleek op een bom.
Om 11.30 uur werd de politie hiervan in kennis gesteld, die de Explosieven Opruimings
Dienst te Culemborg om assistentie vroeg. Door het karakter van echtheid meende ook
de E.O.D. met een echte bom te doen te hebben. Na een door de E.O.D. teweeggebrachte explosie bleek het voorwerp een nepbom te zijn. Behalve het ontbreken van
springstof ontbraken voorts de overige mechanismen die een eventuele springstof
hadden moeten doen detonneren.
Aan het geheel zat een brief op blocnote-papier bevestigd, voorzien van de volgende,
met balpen geschreven tekst:
'Bij de andere bruggen zijn geen nep-bommen meer, maar echte bommen. Waar zijn
jullie bewaking! ! Wij kunnen rustig deze brug opblazen bij de treinbrug E9/ A2
Treinviaduct'.
'De Rode Haan'.
Deze 'Rode Haan' is vooralsnog onbekend. Zondagavond 17 juli werden een drietal
brieven bezorgd bij de V.P.R.O. te Hilversum welke betrekking hadden of althans
verwezen naar deze nepbomplaatsing. De brieven zijn momenteel in onderzoek voor
handschriftvergelijking.

(Zie foto nepbom op blz. 8)
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Nepbom te Nederweert
26.7

Op 2~7 werd door een inwoner van München telefonisch aan de plaatselijke politie
ter kennis gebracht dat hij in de afgelopen nacht door een hem onbekende man was
opgebeld, met de mededeling dat door Alnbonnezen een aanslag tegen een ambassade
- niet bekend welke - in de B.R.D. zou zijn beraamd.
Naar mening van bedoelde inwoner van München zou de Indonenische ambassade te
Bonn het doel van de daders kunnen zijn. Betrokkene vermoedt dat het bericht van
'buiten' is gekomen - mogelijk Nederland - daar de opbeller slecht Duits met een
Nederlands accent sprak.
Verder zij gemeld dat de inwoner - wiens naam bij de plaatselijke politie bekend is vice-president is bij de Duits-Indonesische cultuurgemeenschap en uit dien hoofde een
groot aantal Indonesiërs kent.
Nadere concrete mededelingen worden in deze niet gedaan.
De recherche van München neemt het bericht voorlopig voor wat het is, omdat een
juiste evaluatie voorshands niet mogelijk is.

30.7

Op 30 juli j.l. werd de 53-jarige directeur van de Dresdener
om
het leven gebracht. Te 17.00 uur op genoemde datum, liet hij de hem be
die met behulp van een tot nog toe onbekende vrouw en
n werkkamer drong.
man hem tot
Aldaar vond een klein handgemeen plaats. Het drietal was van zins hem te ontvoeren,
doch toen dit teveel moeilijkheden bleek op te leveren, werd hij met een groot kaliber

VERTROUWELIJK

Joumaal berichtgeving terrorisme - blz. 9

VERTROUWEUJK

en haar mededaders ontkwamen. De
schijnt te hebben
de
op

auu,.Eo.....

1.8

P.F.LP.-lid.
De Duitse autoriteiten vestigen de aandacht op de volgende persoon:

VLK 1496
maakt gebruik van een Libanees paspoort nr. 12-5-1977 te Beyrouth, geldig tot 12-5-1980, ten name van:

afgegeven op

geboren in 1949 te Beyrouth.

VLK 1496 X

Verder zouover een Jordaanse, Saoudi-Arabische, Turkse en Zuid-Yemenitische
beschikken. Deze Zuid-Yemenitische pas is afgegeven aan ene

3.8

Op 3 augustus vond een bankoverval plaats in Essen. Men vermoedde dat dit het werk
geweest was van aan de Rote Arme~de groeperingen, m.n. de groep
rondom de inmiddels gearresteerd~ Er werd 400.000 DM buitgemaakt.
De getuigen van deze bankoverval hebben van f
herkend,
een vriendin van eerdergenoemde HAAG.

17.8

In de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 augustus werd een diefstal gepleegd in het
Gemeentehuis van Utrecht, en wel bij de Afdeling Bevolkingsregister.
Men heeft zich toegang verschaft vermoedelijk door zich in te laten sluiten of gebruik
gemaakt van een valse sleutel. Er zijn voorwerpen gestolen die kennelijk gebruikt gaan
worden voor het vervalsen van paspoorten.
Er zijn weggenomen diverse stempels:

1.
2.
3.

een naamstempel met opschrift: 'w.g.
een stempel: tBevolkingsregister Utrech ;
vier grote ronde stempels waarop het wapen van de gemeente Utrecht en opschrift
'Gemeente Utrecht';
4. drie kleine ronde stempels als 3.;
5. twee stempels met de handtekening van burgemeester 6. een datumstempel (verdraaibaar);
7. een stempel met opschrift 'Utrecht';
8. een stempelkussen;
9. een stempel voor verlenging paspoorten gedateerd 17 augustus 1977 ter grootte
van 12 cm x 9 cm;
10. Ook werden 115 65-plus-passen weggenomen (blanco).
25.8

Het Ubisch diplomatiek paspoort nummer-

is als verloren opgegeven. Mogelijk

is het in handen van Palestijnse extremisten. Het is gesteld ten name van de Assistent-

Attaché aan de Libische ambassade te Kuala-Lumpur:
VLK 1497
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N

° 61

Da t e : June 1977

ARMED ROBBERlES OF FINANClAL OR POSTAL ESTABLISHI<!ENTS DURING WHICH STAFF OR
MEMBERS OF THEIR FAMILIES HAVE BEEN TAKEN HOSTAGE (cf. Modus Operandi No. 22

of February 1976)

OEFINrriONS OF TERMS USEO :

Since the beginning of 1977, there have been a number of armed robberies in
France, which all followed a similar patteru. The criminals gain entry to the
home of the manager of a financial establishment, either by using some pretext,
or by breaking in. The memhers of the family are either tied up, er one of the
criminals stays bebind to stand guard over them; the criminals then go to the
victim's place of work, where they force him to open the safe or strong-room.
OESCRIPTION OF METHOC:

I)

At about 20.30 hours on 3.2.1977 in VILLENEUVE-LA-GUYARD, six masked men
arrived at the home of a bank manager - bis apartment was situated immediately
above the bank. Threatening the bank manager with revolvers, they forced him
to open three safes from which they stele 200 ,000 French francs. Then, after
tying the manager and his wife t o armchairs and keeping a watch on their four
children, the criminals used cutting terehes to open 120 private strong-boxes,
stealing some of their contents . The criminals were later arrested.

2) At 18.40 hours on 16.2.1977 in CREIL, two men turned up at the home of a
Savings Bank cashier. When her 12-year old daughter opened the door, they
bound and gagged her with adhesive tape and then waited until her mother came
home from werk. When she returned at 19.30 hours, the offenders overpowered
her and, threatening her with a knife and pistol, forced her to take one of
them to the Savings Bank (for which she had the keys) , while theether stayed
with her daughter. When she reached the bank she was forced to switch off the
alarm syatem, open the safe and remave 55,000 francs. She put the money in a
bag and left it at a previously-agreed spot. She saw the criminal, wbo had not
foliowed her into the bank, piek up the bag and go of f on foet. She then went
back to the bank office, as she had been told to wait there for a telephone
call telling her that her daughter had been released. In fact, her daughter had
been left alone and had escaped and raised the alarm. When the police arrived
at the bank at 22~00 hours they found only the cashier, still waiting in vain
for a telephone call.
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Treinkaping te De Punt en de bezetting van de school te Bovensmilde.
Omstreeks de jaarwisseling benaderd
te
te Westerbork de hem bekende
Westerbork voor een actie, t.b .v. de Zuidmolukse zaak. Het zou een bevrijdingsactie
moeten zijn t.g.v. de 21 gedetineerden, die betrokken waren geweest bij de treinkaping
te Wijster en de bezetting van het Indonesisch consulaat te Amsterdam in december
1975.
Deze dadendrang werd mede gefuspireerd door de uitlatingen
op het Buitengewoon Congres te Capelle, eind oktober 1976, die iedere hoop om tot
een vrije R.M.S. te komen via Vietnam, de bodem insloeg. Deze gedachtengang was
altijd gepropageerd doo~ te Assen/ Bovensmilde.
Zij waren beiden van mening, dat er voor de 'politieke' gevangenen (ZM-ers) ' iets'
gedaan moest worden.
Ze waren er ook van doordrongen, dat een actie door hen beiden uitgevoerd weinig of
geen effect zou hebben. Door het duo werd besloten dat zij afzonderlijk van elkaar
enkele Zuidmolukse jongeren zouden benaderen. Enkelen van degenen, die werden
benaderd reageerden negatief, anderen reageerden positief. Het tweetal werd uitgebreid
met:
te Lahat ~

geboren -

gebore~e Westerbork;

geboren -

te Westerbork.

De eerste bijeenkomsten van de groep werden gehouden in een cafétaria te Bovensmilde
en in een café te Assen.
geborente Westerbork
Inmiddels was
benaderd en die verklaarde zich bereid om aan de voo~tie deel te nemen.
Later werden de bijeenkomsten voortgezet in de doo~ gehuurde flat te
Assen. Toen men op een gegeven moment ontdekte dat er een ruit van de flat stuk was,
vertrouwde men de flat niet meer en verhuisde naar een schuur achter de ouderlijke
woning vante Bovensmilde.
Oe bijeenkomsten werden om de drie dagen gehouden, waarbij soms een lid van de
groep verstek liet gaan. Tijdens deze samenkomsten werd besloten een school te gaan
bezetten en de leerlingen en het onderwijzend personeel te gijzelen. Men was van
mening dat tijdens de bezetting van het Indonesisch consulaat te Amsterdam in
december 197 5, de Nederlandse regering nogal gevoelig bleek te zijn voor het gijzelen
van kinderen en dat zeker op de gestelde eisen ingegaan zou worden.
De leden van de groep
voor
om kinderen te ··
deed daarna
het
verzoek om een nevenactie te ondernemen.
Voor deze tweede geplande actie werden andere Zuidmolukse jongeren aangezocht, die
op hun beurt weer anderen benaderden. Uiteindelijk gelukte het de volgende groep te
formeren:
gebore~e Westerbork;

geboren-

te Westerbork;

geboren~e Westerbork;
gebore~ te Assen;
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te Westerbork en
te Westerbork.

In eerste instantie waren de plannen van de tweede groep om het gemeentehuis te
Smilde of de N.O.S.-studio te bezetten.
Op een daarop volgende vergadering besloot men weer een trein te kapen.
Men ging er vanuit dat het een trein moest zijn op het traject van Assen naar Groningen.
Ongeveer zes bijeenkomsten gingen vooraf aan de treinkaping en de bijeenkomsten
werden uit 'veiligheidsoverwegingen' op verschillende plaatsen gehouden, zoals: in een
VW-bus in de bossen rond de gemeente Westerbork, in de oude Christelijke school te
Bovensmilde en in de schuur achter de ouderlijke woning vanEr werden ook eenmaal gebruik gemaakt van de flat van een ZM-se verpleegster te
Assen.
enhadden inmiddels het spoorwegtraject
Assen- Groningen verkend en beiden waren van mening, dat de trein na het viaduct bij
De Punt d.m.v. de noodrem tot stilstand gebracht moest worden. Het zou de trein
van 9.27 uur vanuit Assen moeten worden.
en
werden vooraf aan de acties het pakket van
eisen samengesteld in overleg met
overige groepsleden.
In de eisen kwam onder meer naar voren de vrijlating van de 21 'politieke' ZM-segevangenen. Nog niet werd besproken de
bij vrijlating van de 21. Voor
zover is gebleken zijn de eisen door
gezet met behulp van
een schrijfmachine, welke eigen
eisen werden tijdens
de acties aangepast en in deze
een
rol
d.
De leiding van de schoolbezetters berustte in zekere zin bij
bij de treinkapers als leider optrad.
bijeenkomst we~,á.à~~,l~~Ï~JW~.~.pen gezamenlijk in de schuur te
Bovensmilde gehouden, alwa~ als woordvoerder optrad.
De verzamelde wapens werden tijdens deze bijeenkomst verdeeld over schoolbezetters
en treinkapers. Tijdens deze bijeenkomst werd tevens de datum bepaald waarop beide
acties moesten plaatsvinden. Het werd maandag 23 mei 1977.
Op zondag 22 mei 1977 ontstond er nog enige paniek bij enkelen, daar men het
vermo~aalde
verraden.
Door ~ werd
verzocht of hij alsnog een andere
actie kon opzetten. Na rijp beraad tussen beiden, werd besloten dat men het risico
moest nemen en de acties doorgang moest laten vinden.
Zondagavond 22 mei 1977 tegen middernacht kwam het vijftal dat de school zou gaan
bezetten, bijeen in de schuur te Bovensmilde.
In de loop van de nacht heeft
de groep schoolbezetters
verlaten om zich alsnog bij de treinkapers te voegen.
Hierdoor werd de groep schoolbezetters teruggebracht tot 4 personen.
Aanvankelijk lag het in de lijn om de bezetting van de school op maandag 16 mei 1977
uit te voeren, maar aangezien het feit dat de treinkapers nog niet gereed waren, werd
besloten de actie uit te stellen. Ook is er nog sprake van geweest de actie op woensdag
18 mei 1977 uit te voeren, daags voor Hemelvaartsdag.
Op de morgen waarop de treinkaping zou plaatsvinden,
, ziek en
liet verstek gaan bij de voorgenomen treinkaping. Wel had hij reeds zijn wapen
afgegeven om gebruikt te worden bij de treinkaping.
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In de~aandag 23 mei 1977 werden de eisen gepost te Bovensmilde
doo ~ In totaal werden negen brieven met eisen verzonden naar
o.a. de Nederlandse regering en een aantal dagbladen. De reden hiervan was dat men
wilde voorkomen, dat de Nederlandse regering de eisen niet bekend zou maken,
hetgeen volgens hen hij de kaping te Wijster in december 197 5 was gebeurd.
Kort na het moment van de treinkaping werden een dertigtal passagiers door de kapers
vrijgelaten. Tot zaterdag 11 juni 1977 bleven 53 passagiers in gijzeling. Een drietal
passagiers w.o. twee zwangere vrouwen en een man met hartklachten werden reeds
eerder door de kapers vrijgelaten.
Door de schoolbezetters werden na het begin van de bezetting ongeveer 15 Zuidmolukse scholieren vrijgelaten. Een infectie-ziekte die na een aantal dagen zich snel
uitbreidde onder de schoolkinderen, was de oorzaak dat na een drietal dagen alle
kinderen alsmede een leerkracht werden vrijgelaten. Tot zaterdag 11 juni 1977 bleven
vier leerkrachten gegijzeld.
Geruime tijd na de kaping en bezetting werden de eisen bekend gemaakt.
De treinkapers zetten hun eisen kracht bij door regelmatig passagiers buiten de trein te
plaatsen, geblinddoekt en met een touw rond de nek.
Na enige tijd werden zij echter weer ongedeerd binnen gehaald.
Reeds in een vroeg stadium werden verschillende bemiddelingspogingen ondernomen,
die weinig of geen resultaat hadden.
Na enige tijd verzochte~ers zelf om bemiddeling, welke uitgevoerd moest
worden door mevrou~ en Dr. - . Na verschillendeonderhandelings-en
bemiddelingspogingen kwam de zaak in een impasse.
Op zaterdagmorgen 11 juni 1977 werd door bevrijdingsacties, zowel de trein als de
school ontzet. Bij de actie in de trein lieten behalve twee gegijzelden, ook zes
Zuidmolukse kapers het leven. 51 passagiers werden ontzet. Een treinkaper raakte
zwaargewond en een tweetal andere kapers werd gearresteerd.
Bij de actie in de school werden de vier leerkrachten bevrijd en de vier Zuidmolukse
bezetters gearresteerd.
Deze bevrijdingsacties kwamen als zeer onverwacht. Het schokte de Zuidmolukse
gemeenschap diep, er heerste grote verslagenheid.
In de hierop volgende dagen brak er een tijd aan van een bijzonder gespannen situatie,
die merkbaar was in nagenoeg alle Zuidmolukse woongemeenschappen in Nederland.
Een andere uiting van eensgezindheid was merkbaar tijdens de begrafenis van de zes
gedode Zuidmolukse kapers, ongeveer 10.000 Zuidmolukkers uit het gehele land waren
hierbij aanwezig.
Het uitgebreid onderzoek naar achtergronden van beide acties is nog niet afgerond.
(Wordt vervolgd in het volgende Journaal).
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