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I. Binnenland
A.
In aansluiting op 'Journaal Berichtgeving Terrorisme' no. 80-01
van januari 1980 wordt bericht dat de in de Westduitse
gevangenis te Hannover gedetineerde
te Amsterdam in plaets van 14 maart 1980 op
vrijdeg 7 maart 1980 uit de gevangenis zal worden ontslagen.
Inmiddels ia aan R..
schriftelijk medegedeeld dot hij
onmiddellijk na zijn vrijlating uit de B.R.D. naar Nedertand zal
worden uitgewezen en dat het ham verboden is naar de B.R.D.
terug te keren.
Toen dit a~m,
werd medegedeeld reageerde hij
hierop met de opmerking dat men hem niet kan beletten weer
naar de B.R.D. of West-Berlijn te rsizen.

B. Actie tegen da Tachnleche Unie {O.G.E.M.J te Daventer
Op 28 januari 1980 te omatreelts 11.00 uur werdefl door een ruit
van een showroom van de Technische Unie, onderdeel van het
O.G.E.M.-concern te Deventer, een steen en twee
rook-brandbommen naar binnen geworpen.
Het rook-brand-materiaal bevond zich in aen bier- en colablllie.
Er ontstond een begin van brand. De brand werd geblust door
een sprenkelin.atallatie en het eanwez:lge personeel.
In de directe omgeving werden op aanwijzing terzake van het
plegen van het vorenomschreven feit door de geüniformeerde
politie. die dicht in de nabijheid van do plaats van het delict

werkzaam was. aangehouden:

Naar aanlelding van de arrestatie werden in de woningen, c.q.
verblijfplaatsen, kraakpand, van de verdachten onderzoeken
ingesteld. Den onderzoeken loverden met betrekking tot de
inwoners van Deventer voor de zaak waarvoor de verdachten
werden aangehouden niets op. Wél werd in het kraakpand een
elotctrlsche schrijfmachine aangetroffen die van diefstal
afkomstig bleek te zijn.
Bij het onderzoek In de woning van'
in Schiedam
werd aangetroffen:
I.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

één geweer. m~trk Remmington Nylon;
één onkelloops jachtgeweer. met afgezaegdoloop;
één pistool, kaliber .22;
83 jachtpatronen, kaliber 12;
400 pstronen .22; 121osse flodders .22;
patroonhouder voor een UZI; pompstok voor een UZI;
pompstok voor een lang vuurwapen;
10wurgstokjes;
een werpmas;
een stiletto.

Alle verdachten werden in verzekering gesteld.
Uit het verhoor bleek del het plan van de actie werd geboren In
het kr.,kpond de 'Groote Keljser' te Amsterdam alwaar
betrokkenen verbleven zouden hebbe". Ven1.1it dit pand zou men
ook rookbommen hebben meegenomen naar Deventer.
verklaarde omtrent de in zTjn woning aanwezige
chemicaliên dat hij hiermee exparimentee~de.
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en

werden op 7 februari 1980 in vrijheid

_seatek:l.

werd in bewaring gesteld.
Het onderzoek wordt voortgezet.

C. Aanslag woning mr.
te Arnhem

, hoafdofflcler vu Justitie

Op 13 november 1979 werd de in het Huis van Bewaring te
Arnhem gedetineerde
overgeplaatst naar het Huis
van Bewaring te Leeuwarden.
verzette zich tegen zijn overplaatsing w&ardoor een
handgemeen ontstond tussen betrokkene en e"'kele bewakers.
Door
werd hierop biJ de Justitie te Arnhem een klacht
ingediend over de door do bewakara tegen hem gepleegde
mishandeling.
Na rapportage van de directeur van het Huis van Bewaring aan
de hoofdofficier van Justitie werd door laatstgenoemde beslist

niet tot een verder onderzoek over te moeten gaan an deelde dît
aan
mede.

ach riftelijk via de raadsman mr.

Bij het R.V.F. ontatond over deze gang van zaken r'logal enige

ontstemming. Over bewaker
verscheen In het blad
van het R.V.F. een anikei waarin de handelingen van betrokkene
werden beactlreven. In bedekte termen werd tot actie
opgeroepen.
Ook de brief van de Arnhemse hoofdofficiervan Justitie
mr.
aan
werd geheel afgedrukt.
Op dondardag22 januari 1980 werd door peraoneel van de
Aenkumse politie vastgeste4d dat op de Dorpheidelaan te
Renkum de auto van do bekende
(groene F.S.O.
Polonel, gekentekend DZ·41-FX) reed en dat do aulo werd
bestuurd door
, de echtgenote van
In de nacht van 25op 26 januarl1980 werd de woning van de
directeur van het Huis van Bewaring te Arnhem beklad door
vermoedelijk leden van het R,V.F.
In de vroege morgenuren (omstreeks 5.30 uur) van vrlj<lag 29
februarl1980 vond bij de woning van mr.
een
explosie plaats terw;jl in en rond da woning door
politioperaoneel werd gepost. Aan de buitengevel van de
woning nabij het raam van de studeerkamer explodeerde met
g.-ote kracht een daar geplaetste bom. Door de explosie werd
een gat in een tweesteens muur geslagen, terwijl de ruiten van
de ramen van dele en aangrenzende woningen werden vemletd.
Niet Is vastgesteld door wie en wanneer de bom Is geplaatst.
Vermoedelijk is de bom geplaatst op het moment dat er nog
geen politiepersoneel aanwazig was.
In verband met de aanateg werd een ond~trzoek ing&Stetd in de
woning van
te Nleuweroord. Aangetroffen werden een
camping gatfles, een wekker en wat elektrische bedrading.
Echter geen aanwijzingen voor de bomaanslag bij de woning
van mr.
Op zaterdag 1 maan 1980 werd bij het A.N.P. te 's·Gravanhage
een brief ontvangen waarin de aanslag op de woning van
mr.
werd geclaimd door het 'Rood Volksverzet'. De
briaf bleek op 29februari 1980teUtrechttezijn gepost. Dezelfde
brieven werden ontvangen door de redactiel van 'De
Gelderlander' on de 'Nieuwe Krant' en mr.

D. Allnhoucllng

en

Op maandag 3 maan 1980 werd in de trein op het station
Rotterdam..
aangehouden in
verband met hot in zijn bezit hebban van 100 patronen kaliber
7.85mm.
Geconstateerd was dat
op het station te
·s~Henogenbosch een ontmoeting had met
Na dezeontmoeting stapte
biJ
in de
auto en reden ze gezamenlijk naar het station in Sred~ waar
op datrein richdng Rotterdam -pte.

Bekend was dat

aeden enige tijd contact onderhield met
, die sedert eind januad 1980 met een
toercaravan verblijft op een camping te Vught
was bij zijn aanhouding verder nog in het bezit van een
groot aantal claimbrieven van de bomaan•lag bij de wonïng van
mr.
ondertekend door het 'Rood Volksverzet'.
Oe brioven die gelijk of nagenoeg gelijk zijn aan die welke
werden ontvangen door het A..N.P. etc •• waren dichtgen iet.
voorzien van naam en adresvan vermoedelijk
leden/sympathisanten van het R.V.F. en een stempel van het
'Rood verutafrone.
Op vermoaden van medeplichtigheid aan de bomaanslag op de
woningvan mr.
is
overgebracht naar
Renkum en in verzekering gesteld.
Kort na de aanhouding werd In de caravan op de camplrlg in
Vught
aangehouden. Bij het onderzoek in de
caravan werd een vals., c.q. verval&t Nederlands paspoort
genummerd N 443202 gevonden ten neme van
• afgegeven op 24 januari 1978.
Het paspoort was voorzien van een foto ven
Bij verder onderzoek bleekdat het paspeon genummerd
N 443202 op 24januari 1972te Vooroeholen is algegeven aan

Verder bleek dat
op 27 februari 1980 bij de G.P.
Den Haag aangifte had gedaan van diefstal van lijn paspoon. Hij
verklaarde dat het paspoon was ontvreemd bij een inbraak In
hel pand
te 's·Gravenhage (lijn woonadresI in
1979 waarna hij oveneens aangifte hed gedaan.
·
verklaarde omtrent het paspoort dat hij dit
voor! 1200hadgeltochtvan
omdatzijn paspoonwas
ingetrokken door het Ministerie van Binnenlandse Zaken In
verband met een signalering. In verband mel hetfeit dat
in het bezit wes van de claimbrieven werd door de raadkemer
van de rechtbank te Arnhem op vordering van de
rechter-commissaris beslist dat de apparatuur waarop de
claimbrieven van het 'Rood Volksverzet' ten huize van
mogelijk zoudon zijn vervaardigd in beslag diendon te worden

Inmiddels ie
in Frankrijk aangehouden en werd hij
door getuigen van de foto herkend als de men die op de Turkse
ambassadeur had geschoten.
Tot op heden heeft
omtrent de moordaanslag geen
enkele veridaring efgelegd. Wel heeft hij toegegeven op de
genoemde data in Bern te hebben verbleven.

8. Moondaanolatl op Brit• ofllcler op 11 februerl1110 ta
Blolofald CWeot-Dultol-1
Opzaterdsg 16februari 1980 omstreeks19.27 uurwerd een
moordaanslag gepleegd op de kolonel
, stafofficier bij
het 1e Britse lagerkorps te Bleleleld, wonende te Bielefeld.
Op het momem dat
mat zijn auto de garage uitreed
kwamen een man en een vrouw venaf het midden van de weg
op de eu1o toegelopen. De man schoot ven kone alstand mat
een vuurwapen {vermoedelijk een revotverl op de auto en raakte
daarbil
, vermoedolijk driemaal.
Nadat
naar het •I ekenhuls was vervoerd, overleed hij
daar delelfde dag aan de verwondingen .
Bij onderzoek van de auto bleek d•t er vermoedelijk 6 of 6 maal
geschoten was.
Door een getuige word verklaard dat de dad"'s de man en do
vrouw waren, ven het volgende signalement:

Bij onds.-zoft bleek dat bij de aanslag gebruik was gemaakt van
twee vuurwapens. Eén van deze wapens was een revolver
kaliber .455 (11.8 mm). Dezelfde mun~ie was ook gebruikt bij de
moord op de Britse ambassadeur
te Den Haag op 22
maan 1979.
Bij vergelijking van do aangatreffen kogels werd vastgeoteld dat
en de moord op kolonel
bij de moord op ambassadeur
gebruik is gemaakt van hetzelfde vuurwapen.
Op dinsdag 191ebruari 1980ward door de B.B.C. talonden een
telex ontvangen van de 'lrish Republic Publicitv Bureau' te
Dublin, waarln;
a. de moord op
:te Blelefeld;
b. een aantal bomaanslagen op het Britse Rijnlager in
West-Duitsland gepleegd in 1978/79:
c. de moord op de Britse ambassadeur
en
d. de bomaanslag op het muzieltpodlum te Brussel op 28
augustus 1979 werden geclaimd.

Voor wat betreft de reden van de moord op
werd gesteld
dat deze daad was gepleegd omdat
als ambasaadeur een
pnopagendist was voor de Engelsen en aan een geheime
operatie tegen de leren had deelgenomen.

genomen.

Bij afsluiting van dit verslag waren de diverse onderzoeken nog
gaande.

------------------11. Bultenland
A. Aanalag op Turbe amlta111deur In ZWitlerland op & februari
1MO
Op woensdag &februari 1980 werd een aanslag gepleegd op do
Turlcse ambassadeur in Bern !Zwitserland) op hot momem dat
hij in zijn auto we a gestapt voor de Britse ambauade te Bern.
De ambassedeur werd hierbij licht gewond en de deders wisten
teonttl:omen.
later op de dag werd bij het Franse persbureau A.F.P. een
anoniem telefoontje ontvangen met do mededeling dat de
aanslag weo gepleegd door de 'Justice Commando• ofthe
Armenian Genocide'.
Door getuigen werd gezien dat de dader van de aanslag vluchtte
In een autowaarin nou een andere man zat. Het kanteken kon
worden opgenomen en bij onderzoek bleek dat
,
• wonende te Marsailte, de auto had gehuurd en
op verschi tiende data, te weten 18 novomber 1979, 8 januari
1980.3februari 1980, en 4tot 61ebruari 1980 In een aantal hotals
in Bern hed verbleven.
Hij had zich gelegitimeerd met de Franse Carta d'identité,
genummerd 338887.
Verder werd vastgesteld dat in de nacht van 18 op 19 november
1979
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