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e Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie

2 8 NOV. 1577

e Hoofdofficieren van Jus ti tie

V~ ·

e Korpschefs van Gemeentepolitie

I

~----------~----------------r e

-\ .<a · l'2 .IJ.

Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie

class.:
e Districtscommandanten van het Korps Rijkspolitie
~--------~~--~--__",----~

De Commandant van de Algemene Verkeersdienst van het Korps

Rijkspolitie
De Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolit
De Commandant van de Rijkspoli t ie t e Water te Amsterdam
Het Hoofd van de Veiligheidsdienst van het Koninkl ij k Huis
De Directeur van het Gerechtelijk Laboratorium te Ri j swijk
De Staf van de Koninklijke Marechaussee, Hoofd Sectie I I ,
Het Hoofd van de Afdeling Douane van het Minis t erie van Financii
Het Hoofd van de Binnenlandse veiligheidsdienst
De Leider van het Landelijk Bijstandsteam Terreurbestrijding
De Chef van de Afdeling Openbare Orde van he t Ministerie van
Binnenlandse Zaken
De Directeur van de Rechercheschool te Zutphen
Hierbij heb ik de eer U het "Journaal Berichtgeving Terrorisme"
over de maanden september en oktober 1977 t e doen t oekomen. In
deze uitgave wordt de terroristische activiteiten van leden van
de Baad er~Meinhoff in Nederland buiten beschouwing gelaten; men
raadplege hiervoor de verschenen extra uitgaven van het "journaé
berichtgeving terrorisme".
Het Hoofd van de Centrale
Infor mat ied i ens t ,
• de Boer.
s van Rijkspolitie.
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1.9

Een dag na de aanhouding van de advocaat

(geboren

op tllllllllt) heeft de Westduitse politie op 1.9.77 weer een me-

dewerker aangehouden van de naar Frankrijk uitgeweken BaaderMeinhoff advocaat
De nieuwe arrestant,

geboren op -

te Opladen, wordt er van verdacht tot strafbare feiten te hebben
aangezet en lid te zijn geweest van een criminele vereniging.
is de broer van de op 24.5.1977 tot tweemaal

Ctllllllit),

levenslang veroordeelde

die par-

ticipeerde bij de bomaanslag en gijzeling van de Westduitse ambassadeur in Stockholm.
Ook eerdergenoemde Newerla wordt ervan beschuldigd aangezet te
hebben tot strafbare feiten en lid geweest te zijn van een criminele vereniging.
beëindigde zijn loopbaan als advocaat (voor
zijn arrestatie) met de woorden: "Hiermit kündige Ich das bestehende Arbeitsverhältnis fristlos, da es mir nicht mehr möglich
ist, fûr einen Staat zu arbeiten, der nach Struktur und Zielsetzung faschistisch ist."
2.9
In het vorige journaal berichtgeving t errorisme werd per mutatie
9.4 melding gemaakt van het opduiken van een fantasiepaspoort bij
de Libanees
, geboren op ·
Inmiddels is de beschikking verkregen over een soortgelijk paspoort,

waarvan de significante pagina's hieronder worden afge-

drukt.

Pagina 8 t/m 13 zijn identiek aan pagina 6 en 7; pagi-

na 16 t / m 35 zijn identiek aan 14 en 15.

(foto's op blz. 2 e.v.)

2.9
De leden van de zogenaamde "harde kern" van de Baader-Meinhoffgroep, die in Stuttgart gedetineerd zijn, hebben op 2.9 laten weten dat zij hun hongerstaking beëindigen.

Zevenendertig leden van

de terroristische organisatie, gedet ineerd in Stuttgart, Hamburg
en Westberlijn, waren 26 dagen geleden begonnen met een hongerstaking - al dan niet gecombineerd met een dorststaking - om te bereiken dat zij bij elkaar in een gevangenis geplaatst zouden worden. Het besluit de actie te beëindigen is bekendgemaakt in een
(vervolg op pagina 6).
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Foto fantasie paspoort; zie mutatie 2.9

vervolg
pag. 1.

in een verklaring die was ondertekend door kern-lid 4lllllllt

tillilt

en die door advocaten van de groep openbaar werd gemaakt.

De afgelopen dagen hadden al vijftien andere gevangenen in WestBerlijn en Hamburg hun hongerstaking afgebroken.
8.9
Op 8.9.1977 werd het departement van Buitenlandse Zaken te Den
Haag telefonisch benaderd door een man die zich '
(fonetisch) noemde. Hij formuleerde een eisenpakket in verband
met de ontvoering van de te Den Haag geaccrediteerde Chileense
ambassadeur. Er heeft echter geen ontvoering plaatsgehad. De
Chileense ambassade en residentie werd wel onder bewaking gesteld. De eisenstelling komt mogelijk neer op een misplaatste
grap of zijn gegeven volgens een vastgesteld schema, waarvan de
voorgaande fase niet is doorgegaan zonder dat dit aan de opbeller
bekend was. De eisen betreffen onder meer verbreking van de handelsbetrekkingen van de E.E.G. met Chili en vrijlating van enkele
in Chili vastzittende militairen.
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8.9
Op 8.9 werd door de eigenaar van hotel Faase aan de Jansweg te
Haarlem een brief ontvangen van het "Rode Solidariteits Front"
te Arnhem.

In de brief werd de eigenaar van genoemd hotel bedreigd

met het afbranden van zijn zaak en van hem werd een bedrag van

f 10.000.- geëist om verdere sancties te voorkomen. De oorzaak
van de ontstemming van het ''Rode Solidari tei ts Front" lag in het
feit dat de eigenaar"discriminerend" gehandeld zou hebben door een
persoon onderdak te weigeren.
Bij onderzoek bleek het te gaan om ene
geboren op

te Wieringerwaard. De man was in het voor-

jaar van 1977 in hotel Faasse geweest en had zijn hoedanigheid als
travestiet op een zodanige wijze geëtaleerd, dat de andere gasten
er last van hadden. Waarop de heer 4llllllt hem verzocht zijn biezen
te pakken. Door de heer tillilt is niet ingegaan op de eisen in
de brief. Niets is verder gebeurd.
De aandacht wordt gevestigd op eerdergenoemde

aan-

gezien het niet uitgesloten is dat hij in de toekomst weer onder
het vaandel van het Rood Solidariteitsfront correspondentie zal
voeren.
N.B.: Het "echte" Rood Solidariteitsfront heeft sedert het begin
van 1977 niets meer van zich laten horen. Het orgaan van het R.S.F.,
"Repressie en Verzet" is eind december 1976 voor het laatst verschenen. De indruk bestaat dat deze organisatie een st i lle dood is
gestorven.
8.9

Op 8.9.1977 werden in Washington twee bomaanslagen gepleegd. Er
zijn geen slacht offers gevallen. De ene bom ontplofte in de buurt
van het Witte Huis, de andere richtte schade aan in het kantoor
van de Aeroflot, de Sovjet-Russische luchtvaartmaatschappij.
Kort na de explosies meldde zich per telefoon een onbekende bij
een persbureau met de mededeling dat de aanslagen het werk waren
geweest van een organisatie van Cubaanse ballingen, die tegen het
regiem van Castro op Cuba zijn. Hij zei het "Commando Pedro

Luis

Boitel" te vertegenwoordigen en gaf als motief voor de aanslagen:
"Wij protesteren tegen de steun die Sovjet-Rusland aan Cuba verleent, en tegen de overtredingen tegen de rechten van de mens, die
- 8 -
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door het Cubaanse regime worden gepleegd."
De bom bij het Witte Huis sloeg een gat van 10 meter breedte in

8.9

de grond,

die bij Aeroflot vernielde een aantal ruiten.

~~reiging

Westduitse consul in Ulster.

Een gemaskerde man heeft in de avond van

8.9.77i~et huis van de

Westduitse consul in Ulster schoten gelost. Niemand raakte gewond. De schutter drong het huis van de honoraire consul tillilt
tillilt even ten noorden van Belfast binnen en dwong de consul op
de grond te gaan liggen. Toen plotseling de vrouw
binnenkwam schoot de indringer in het plafond en ging er vandoor,
nadat hij eerst nog de telefoon onklaar had gemaakt. De politie
gist nog naar het motief voor de aanval.

Wel wordt er op gewezen
zich op het

dat de Vredesbeweging voor Ulster van

ogenblik beijvert om Westduitse investeringen aan te trekken. Het
Ierse Republikeinse Leger, de I.R.A., vreest dat zulke investeringen de Britse heerschappij over Ulster zullen verlengen en verzet
zich tegen de
, werd in 1973 ontvoerd. Hij

Gradels voorganger,

is nooit teruggevonden en aangenomen wordt dat hij is vermoord.
13.9

~!ag

in Antibes.

Twee gemaskerde mannen hebben op 13.9.77 in Antibes (Zuid Frankrijk) geprobeerd de tweelingzuster van de Sjah van Perzië, prinses

te vermoorden. De aanslag mislukte, maar

de hofdame van de prinses werd door een kogel dodelijk getroffen.
De prinses was in haar Rolls-Royce op weg naar Juan-les-Pins aan
de Rivièra waar zij een villa heeft. Een achteropkomende auto
druk~e

de auto van de prinses van de weg, waarna uit de tweede

auto met pistolen het vuur werd geopend op de inzittenden van de
Rolls.

De hofdame van de prinses was op slag dood; de chauffeur

kreeg een kogel in de arm. De prinses zelf bleef ongedeerd.
Volgens de politie staat het vast dat de aanslag een politiek karakter droeg: gewone misdadigers die van plan waren geweest de
inzittenden te beroven zouden nooit het vuur hebben geopend toen
de auto al van de weg was gedrukt.
N.B.: de prinses ........ heeft voor haar broer de Sjah vaak belangrijke missies in het buitenland vervuld. Zij is een voorvechtster voor de rechten van de vrouw in Perzië. Haar - derde - man
is een Perzische zakenman met kantoor in Parijs.

- 9 -
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28. 9
Zes nog niet gerdentificeerde leden van het Rode Japanse Leger
kaapten op 28.9.77 een DC-8 lijntoestel van de Japanse luchtvaartmaatschappij J.A.L. op een vlucht van Bombay naar Tokio. Kort na
de start werd het toestel gedwongen koers te zetten naar Dacca
met 141 passagiers en 14 bemanningsleden aan boord. Aanv-ankelijk
werd door de autoriteiten te Dacca geen toestemming tot landen
gegeven, maar toen het brandstofpeil teveel zakte om neerstorten
te voorkomen, zwichtte men. Op de grond gekomen werden een aantal eisen geformuleerd, waaronder het vrijlaten van een groep in
Japan gedetineerde leden van het Japanse Rode Leger. De Japanse
regering ging in op de eisen en nagenoeg de hele groep - enkelen
vonden het eerloos om op deze wijze te worden bevrijd - werd in
Dacca aan boord van het vliegtuig gezet.
Na het tanken van het vliegtuig zette men koers naar Algerijë.
Een politiële

actie viel in het water omdat op dat tijdstip een

(mislukte) coup plaatsvond tegen het bewind van president tllllt

tlllllt·

Deze poging van jonge linksgeöriënteerde officieren en

studenten zou ook zijn gesteund door radicalen in India. Dit zou
verklaren hoe de terroristen zoveel wapens aan boord van het gekaapte toestel hebben kunnen krijgen zonder dat dit in Bombay iemand is opgevallen. De eveneens geëiste zes miljoen dollar zouden
de terroristen aanvankelijk yoor Dacca's nieuwe leiders hebben gereserveerd.
Het mislukken van de coup heeft er wel voor gezorgd dat de terroristen meer gijzelaars hebben vrijgelaten. Eerder hadden zij
gezegd onder geen enkele voorwaarde met minder dan 80 gijzelaars
aan het tweede deel van hun operatie te zul len beginnen, omdat
minder gijzelaars hun eigen veiligheid in gevaar zou brengen. Een
aantal van de 44 vrijgelaten passagiers vertelden dat de terroristen tijdens de enorme schietpartij in Dacca en op het vliegveld
zich zeer nerveus toonden. Nadat gebleken was dat de ongeregeldheden
de kop ingedrukt waren, zijn zij met veel haast koppen gaan tellen
in het vliegtuig. Het was duidelijk dat zij zo snel mogelijk weg
wilden en dat 80 mannelijke gijzelaars voor hen een te onoverzichtelijke groep vormde.
Op 2.10.77 vloog het toestel naar Koeweit; waar het brandstof tankte. Op 3.10

vertrok het in alle vroegte - alweer voor brandstof-

inname -naar Damascus, waar een aantal gijzelaars werd vrijgelaten.
Uiteindelijk bleven er nog negentien gijzelaars over, waarmee de
Japanners naar het vliegveld Dar El Beida van Algiers.

-10-
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Het duurde bijna twee uur van onderhandelen voordat de inzittenden
het toestel konden verlaten.
Op 5 oktober heeft de Japanse regering de Algerijnse autoriteiten
verzocht de vijf kapers van

het J.A.L.-vliegtuig en de zes op

hun eis vrijgelaten gevangenen niet toe te staan Algerije te verlaten

eventueel door hen voorlopig te detineren - en te verhin-

deren dat het losgeld van zes miljoen dollar voor nieuwe terreurdaden kan worden gebruikt. De Japanse regering sprak de hoop uit
dat de elf terroristen toch worden uitgeleverd en het losgeld wordt
teruggegeven aan Japan. Hiertoe was besloten na heftige discussie
binnen het Japanse kabinet. Voor de toelating van het vliegtuig
door Algerije hadden de Japanse diplomaten in Algiers als voorwaarden geaccepteerd dat de terroristen en het losgeld niet aan Japan
zouden worden teruggegeven.
Op 7 oktober heeft de Algerijnse ambassadeur in Tokio de regering
aldaar duidelijk gemaakt dat Algerije de vijf Japanse kapers en hun
zes bevrijde medestanders niet zal uitleveren.
Tijdens de actie hebben de terneristen de volgende Japanse paspoorten van Japanse passagiers ontnomen. Niet moet worden uitgesloten
dat deze zullen worden gebruikt voor een actie in de toekomst. Het
betreft:

VLK 1498
VLK 1499
VLK 1500
VLK 1501
VLK 1502
VLK 1503

VLK 1504
VLK 1505
VLK 1506
Ook vestigt de Japanse politie de aandacht op de volgende paspoorten
die eveneens kunnen worden gebruikt
het Japanse Rode Leger: -

,

ten behoeve van een actie van
-

'

Op 20 oktober verklaarde de Japanse veiligheidsdienst dat het aantal actieve aanhangers van het Japanse Rode Leger in Japan gegroeid
is tot tenminste 100. Ook het contact met het buitenland zou zijn
opgevoerd. tlllllt, het hoofd van de Japanse veiligheidsdienst zei
op een hoorzitting van het Japanse Hogertuis dat indien er geen -/-

-11-
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geen strengere controle op deze extremistische beweging zou
worden uitgevoerd, de beweging zou blijven groeien.
Tot voor kort schatte de Japanse veiligheidsdienst dat er ongeveer 20 leden van het Rode Leger actief waren in het buitenland. Alleen al in Algerije bevinden zich volgens de dienst
minimaal elf leden.
De Japanse minister van Vervoer kondigde aan dat binnenkort
drie experts op de luchthavens op de zuidelijke route van de
J.A.L. naar Europa verscherpte maatregelen ter best-rijding van
kapingen zullen bestuderen. Hieronder valt ook de controle van
passagiers en hun bagage.
Op 5 oktober liet het "Japanse persbureau in ballingschap

Kyodo"

een leider van de stadsguerillabeweging, slechts aangeduid als
'-

11

,

zeggen dat het Rode Leger van plan is "de monarchie en

het Japanse imperialisme te vernietigen, de Amerikaanse strijdkrachten uit Japan te vernietigen en een Volksrepubliek Japan
te stichten".

De Westduitse advocaat

(geboren op

is op 30.9.77 in Parijs aangehouden. De keuze-strafpleiter van
de harde kern van de Baader-Meinhoff-bende verbleef al sedert
enige maanden in Frankrijk, waar hij politiek asiel had gevraagd.
West-Duitsland heeft om de uitlevering van tllllllllt gevraagd omdat hij was beschuldigd van steun aan een criminele vereniging.
De Franse justitie besloot op 24 oktober hem uit te leveren.
01.10

De Duitse politie heeft op 1.10.77 de advocaat

aan-

gehouden op verdenking van het steun verlenen aan een criminele
vereniging.

22.10

vennoot van

Op zaterdag 22.10.77 werd door een personeelslid van de Akzofabriek in Winschoten medegedeeld dat hij op het nabij gelegen
industrieterrein rook en vonken signaleerde. Hij lokaliseerde
de plaats als nabij de Aankoopcentrale op de Industrieweg 17 te
Winschoten. Door de surveillancedienst van de Gemeentepolitie
Winschoten werd een onderzoek ingesteld waaruit bleek dat er inderdaad een brand was en wel in een van de gebouwen van OptiNederland. De brandweer werd gewaarschuwd

en de brand

geblust.

-/-

- VERTROUWELIJK -

- 12 vervolg

Het bleek dat er sinds kort geen nachtportier meer aanwezig was op vermeld terrein. De daders hebben eerst een
ruit vernield waardoor zij het gebouw konden betreden. Bij
dat raam is door de recherche een bruikbare vingerafdruk
aangetroffen. Deze leidde echter niet tot identificatie
van de dader(s).
De muur van een pand tegenover Opti-Nederland was met zwarte
verf de tekst: "Beweging van de 18e oktober" beschilderd. De
tekst was in een keurige letter geschilderd; kennelijk had men
alle tijd om deze aan te brengen.
Opti-Nederland is een firma die zich bezig houdt met het maken
van ritssluitingen. Optilon heeft een Zwitserse eigenaar en
Duitse aandeelhouders. Het bedrijf is in het verleden verschillende malen in het nieuws geweest in verband met het streven
van een groep vrouwen uit het bedrijf die zich sterk hebben gemaakt voor de leuze: "Gelijk loon voor gelijk werk". Gebleken
was dat de mannelijke werknemers voor hetzelfde werk dat ook
door vrouwen

werd gedaan, beter werden beloond.

Arrestatie van twee Westduitse terroristen.

2.10

In een trein afkomstig uit Denemarken zijn op 2.10.77 de Westduitss terroristen
-

(geboren op -

(geb. -

)en -

) gearresteerd.

, de

echtgenote van genoemde ~ wordt sedert de moord op de
president-directeur van de Dresdner Bank,

gezocht.

Studie naar winstkansen van terroristen.

14 ...10

Uit een Amerikaanse studie naar winstkansen van 63 grote internationale terroristische actiesdie plaatsvonden tussen 1963 en
1974, blijkt dat:
de kans op het nemen van gijzelaars is 87 procent;
- de kans dat alle terroristen na een actie aan de dood ontkomen
is 79 procent;

- de kans dat terroristen vrije aftocht voor henzelf en anderen
krijgen is 83 procent;
- er is 40 procent kans dat daarnaast eisen als vrijlating van
collega's, grote losgelden etc. worden ingewilligd;

_ ·- ·-..

- er is 29 procent kans dat aan al de eisen wordt voldaan;

·------;.-

_ er is 100 procent kans op grote publiciteit;
-13-
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de kans dat terroristen politieke eisen ingewilligd
krijgen is te verwaarlozen.

3.10

!=~~~~t

weer op vrije voeten.

De aandacht wordt gevestigd op de volgende Zwitser:
VLK 1507

geboren op in bezit van een Zwitsers paspoort nummer

te Muralto,

tlllllt,

af-

gegeven op 30.8.1977.
Betrokkene is in 1970 in Israel gearresteerd wegens subversieve activiteiten. Hiervoor werd hij tot 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld. ~is nu weer op vrije
voeten en is van zins in dezelfde kringen te opereren
als voor zijn arrestatie.
13. 10

~egtuigkaE~~§_~Uf~han~

Op 13.10.77 werd een lijnvliegtuig van de Westduitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, vlucht LH-181,

op een vlucht

van het Spaanse Mallorca naar Frankfurt am Main boven de
Middellandse Zee gekaapt door een viertal terroristen, waaronder een vrouw.
De kapers dwongen de piloot koers te zetten naar achtereenvolgens Rome, Larnaca(Cyprus), Bahrein, Dubai en Aden, om
tenslotte te landen op het vliegveld van Mogadishu in Somalië.

Zij eisten de vrijlating van de harde kern van de BaaderMeinhoff-bende in de bondsrepubliek.
In de nacht van 17 op 18 oktober werden alle passagiers bevrijd door een actie van overgevlogen commando's.

Dit resul-

teerde in de dood van drie mannelijke kapers terwijl de vrouw
gewond raakte.
Aan de hand van vingerafdrukken kon de leider van de kaping
- eerder bekend als

geboren in -

te Shiraz -

worden getdentificeerd als de gezochte
geboren op .......... te Libanon, Palestijn.

tillilt stond
ter fine van

reeds gesignaleerd voor opsporing en aanhouding
uitlevering _a~ de

Britse autoriteiten in verband

met de in Londen, op 10. 4.1977 gepleegde moord op de ambassadeur van Koeweit en diens twee begeleiders.
Door een samenloop van omstandigheden kon -

nog op de dag
-14-
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van de moord op een vals Perzisch paspoort Engeland verlaterr.
VLK 1508

Hij noemde zich ook wel
of

op welke naam hij een Koeweits paspoort

bezat genummerd -

of -

·

De vingerafdrukken van de

andere terroristen zijn nog niet geïdentificeerd kunnen worden.
Op

18 oktober hebben in de Duitse gevangenis in Stuttgart als

reactie op de bevrijding van de gijzelaars van het Lufthansatoestel

zich
vergeefse po-

van het leven beroofd, terwijl
ging in die richting deed.
14.10

Vernomen werd dat in Tripoli het gerucht gaat dat het voormalige Ouaddan-hotel - dat sinds geruime tijd voor het publiek
gesloten is - thans bevolkt wordt met allerhande terroristen d. _
in Tripoli een goed heenkomen hebben gezocht. Het gerucht gaat
zelfs dat -

zich in een der betere wijken van de stad heeft

gevestigd ••••
30.10

P.F.L.P.- actie.
De P.F.L.P. heeft vier mensen aangewezen voor een a c tie die
moord en/of sabotage zal inhouden ergens in Europa. Het betreft hier:
alias

.

jaar oud

en blond haar;
, ~ aar, donker uiterlijk;

....

jaar, donker uiterlijk; • ••
VLK 1509
zie foto.

