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Het reisbureeu I.T. Toursorganiseertvoornamelijk reizen near
Israël.
Dit, en hel feil dat do dader door getuigen omschreven werd als
een Arabisch of Noordafrikaans typo, hebben geleid tot het
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varmoedon dat deze aanslag mogelijk het wer1< is van een
Palestijnse organisatie.
Tol op heden heeft geen enkele organisatie de
verantwoordelijkheid voor dezeaansl•g opgeêiat.
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I. Binnenland
A. W-""f''llot8ptaetat• Antwerpen
Op 13-6-1980 werd ven Interpol Bruoeef het beriCht ontvangen,
dal op 1·6·198018 Antwerpen, Vlaamse Kaai 78, in een
leegat u nd pand do volgende wurwapens an toebehoren
werden ontdekt:
- 2 gedemonteerde karabijnen, merk Armi Jager, mod. A.P. 74,
kaliber .22LA, van Italiaans frablkaat, nro. 31915 en 30073,
voorzien van Italiaanse proefba:nlcmerken. (imitaties van de
Amerikaanse M 16) (foto 1).
- 2 verdovingsgeweren, waarmee dieren ven oP efst•nd
verdoofd kunnen worden, waarvan 1 gemerkt 'Bishop Red's
Speciai·Capchur equlpment' van Amerikaanse makelij, nr. R
2337 en 1 •onda• merktekens, nr. A 15757 {foto 2).
- 1 verdovfngsplstooi'Cap chur projector', van Amerikaanse
makkelij, nr. B 12752 {foto 3).
- 1 r....,olver, gemarkt 'ME 27', kalibar .22, z.g. omgebouwd
gas/alarmrevolver {foto 3/.
- allerhande injectienaalden, onderhoudsprodukten,
projectielen en onderdelen bestemd voor de hiervoorvermelde
wapens (foto 3).
Deze wapens/onderdelen waren verpllkt aangatroffen In een
.weetal dozen, respectievelijk met het opschrift 'bruine bonen .....
Jonker Fris' en 'Dtulcset BOR C/No-1957, Rotterdam, Made in
Japan'.
Uit het onderzoek bleek dat leegSlaand pand OP 25-8-1978 van
1·9-1978 tol31-6-1979 en daarna van maandtot maand te
verlengen, via het Antwerpse verhuurkantoor.
,
te Antwerpen, verhuurd was aan een zich
noemende:
Rotterdsm/N.L

2
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De huur werd tol heteind van het vorige jaar regelmatig contant
betaald door de huurder.
Uit hel naar aanleiding van bovansteandelngestefda onderzoek
door de gerechtelijke Politie Antwerper~, gemeentepolitie
Rotterdem en de Vuurwapen· en Bijzondere Zakel!ll Centrale van
·
deC. A.i. is het volgende gebleken:
- Het ad re•
te Ronerdam (kreekpand) is lenge
tijd bewoond g-eest door personen behorende tol do relatin
van:
te Rotterdam.
- Bij een foto-confrontatie meteen employée van
eerdergenoemd varhuurkantoor wordt
herkend
als
alo zijnde de man die op 25 augustus
1978 het huurcontract afsloot en daarna regelmatig ds huur
contant betaalde.
- Bij een schriftvergelijkend onderzoek van aan mB! de hand
geschreven mededeling van de huur aan de verhuurdar blijkt dat
d..e mat aan zekerheld grenzend• waarschijnlijkheld is
geschreven door
, verklaarde dat hij niet onder de naam
i eerdargenoemd pand had gehuurd. doch wel
regelmatig op vermek van een relatie van hem. wiens naam hf1
niet -nstete noemen. do huur heeft betaald.
Ook verklaarde hij, dat de handgesch",..an mededoling van hem
lfkomrtlg was en tevens in het bezit te zijn geweeat ven een
toegangssleutel van hetpandenweleens (eind 19781een kijkje
ta hebben genomen aldaar. Omstreek• augustusiMPt•mber
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1978 zou hij aan de parcoon, op wiens ven:oek hij regelmatig de
huur betaalde, hebben med~edeeld te hebben besloten
bepaalde activiteiten te stoppen en derhalve de huur niet meer
ging betalen.
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In \l'erband met hetfeit dat
. lidmaatschap van een
criminele vereniging ten lastewordt gelegd, is- alvorens tot
signalering In Nederland wordt ovetgegean- aan de Westduitse
autoriteiten om meer bijzonderheden betreffende het ten laste
Qeleade. feiUw:zacht..

11. Buitenland

A. Rot• Annee Fr•ktion
7. Internationaal verzOek tot a•nhouding ven
Door de Westduitse autoriteiten is een internationaal
aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen
..
te Marlenbad (Tsjechoslowakije), ter zake van
lidmaatschap van een terroristische verenîgiflg. De achtergrond
hiervan ts vermoedelijk het feit dat in de conspiratieve woning
aan de
te Heidelberg uit een stapel van 109
fotokopieën op twee daarvan vingersporen van
. werden
aangetroffen. (Zie voor verdere gegevens Journaaf
Berichtgeving Terrorisme nr. 80~12, 11 BUitenland, onder A.2.b).

verklaarde dat tijdens zijn vakantie in ltalit
juli/augustus 1977, ziJn portefeuille is ontvreemd. Dit gebeurde
in een ber, genaamd Ta ka Tlki, in dellid Imperia. Direct na het
gebeuren heeft betrokkene getracht via bemiddeling v•n de
Zwitserse barkeeper de plaatselijke politie in kennis te stellen.
U~eindelijk Is hij er In g88leagd om een dag later aangifte van de
diefstal te doen.
Behoudens paspoort en rijbewijs bevatte de portefeuille:
- oen donorkaart van het lllllderlandse Rode Kruis;
- Nederlands, Belgisch en Italiaans geld;
- Enige Amerikaansatravellerscheques Amexco, eveneens
gesteld op num van batrokkene.
Hieronder een opeclflcatie van de overige veiliggestelde
documemen:
- 120 blanco Zwitserse identiteitsbewiilen;

verge7.eld van
tte
Frankfurt aan de Main. Laatstgenoemde gebruikt op haar beurt
de naam van
; in die tijd
nog van weinig importantie. De mogelijkheid bestaatdat In
Beiroet contacten wardan gelegd met het Japanse Rode leger.
Op4-2-1974werd
samen metenige andere
neo-Baader-Mejnhof-leden gearresteerd in een zogenaamde
cnnspîratieve woning in de
te
Hamburg.
In de woning werden o.m. tal.-ijke wapem, een grtJte
hoeveelheid munitie en blanco identiteitspapieren ungetroffen.
Na aen langdurig proces werd op 2B·9·1976 door een rechtbank
te Hemburg tot 5 jaar gevangenisstraf veroordeeld, ter zake van
lidmaatschap van een criminele vereniging en andere delicten.
Na zijn invrijheidstelling op 25·9·1 979 werd hij aanvankelijk
ingesdmtven alszijnde woonachtig te Frankfurt aan de Main. Op
4-6-1980 gaf hij een ~dreswijzlglng op. He lus werd hij op he!
nieuwe, door hem opgegeven adres niet meer a al'lgetroffen.
Sedertdien is zijn verblijfplaats onbekend gebleven.

b. Verblijf in Nederland
In het najaar van 1973 reisde hij veetvuldig, vaak in gezelschap
van
• van de B.R.D. naar onsland
(Amsterdam) en milakte daarbij gebruik van een paspoort ten
namevan
In Amsterdam bestond In die tijd een met de naam 'Joh11nn11'
a•ngaduide cel van de Duitse n~Baader-Meinhof- bende,
waarvan onder andere
en
deef
uitmaakte A.
Eén van de schuiladressen in Amsterdam was hel perceel aan de
Op27·3-1980kwem
nuzondflr
, die
inmiddels in de illegaliteit was gegaan, wederom naar Nederland
en verbl-eef voor zover bekendten huize van

2. Conoplrlltiev• woningen

a. Conspirati11v• woning Heide/berg,
In aansluiting Op Journaal Berichtgeving Terrorisme no. 80·12,11
Bultenland A 2 b, wordt medegedeeld dat bij het
dactyloscopische onderzoek van de in de genoemde woning
veiliggestelde zaken aan vingerspoor is aangetroffen van

Oe aanslagen werden In Parijs. bij het persbureau A.F.P.

telefonisch opgeéilt, door een man die zei te spreken namens de
'Organisatie van de Je oktober'. en die voor de redenen van daze
aanslag verwees naar de Zwitserse regering.

2. 25-11·1980-Gen•.-.
Om 15.11 uurexplodeerde in de hol van hetgebouwvan de
'Union de e•plodeerde Suisse'te Genève een geimproviseerd
explosief. De bom was geplaatst in een In die hal stunde
plantenbak. Door de explosie werden twee personen licht
gewond, en ontstond er vrij aanzienlijke schade.
Het geïmproviseerde explosief was verpakt In een
sigarettendoosje 'Git•nu Bleue~ en was Identiek van
samenstelling als de explosieven aangtJtroffen in een
hotelkamer in Genave op 3·10·1980 (zie Journaal Berichtgeving
Terrorisme, no. 80· 12, 11 Bultenlande onder C).
Oe verantwoordelijkheid vOor deze aanslag werd om 18.17 uur
opgeëist door een Engels-sprekende man bij hat kentoor van het
Franse persbureau A.F.P .• namens de 'Orglffllsatie v•n de3e
oktober'.

b. Conspitatieve woning
te Panïs
Bij schriftvergelijkend onderzoek werd vastgesteld dat de
huurovereenkomstvan deze conspiratieve woning. welke op
naam stond van
, was ingevuld en ondertekend
door
te
Maagdenburg.
De woning was met Ingang van 22·6-1978 oon de zich noemende
vtfhuurd.
I

Klollterrelch....,eChl

Op 27·1 1•1980 is bij het Gerechtshof te Düsseldorf een aanvang
gemaakt met de behandeling van de strafzaak tegen
Klosterrelchenbach, die samen
met anderen wordt verdacht van de gewelddadige ontvoering
en damoord op Dr.
·i diens chauffeur en
drie politle·ambtenaren, gepleegd in september 1977 en later.
wordt verder verdacht van afpe:.-sing,
lidmaetsçhap van een terroristische organisatie en valsheid in
geschrifte.
word op 11·5-1978 bij een paspoortcontrole op het
Parijse vliegveld Orty aangehouden en werd later aan Ouitslend
uitgeleverd.

E. Aenolagopi.T.Tours-Relabur•utel'.-tJe

4. S.P.K.-8oclelilltltches Petlent., Kollektiv
In de Psychiatrisch-neurologische kliniek van de universiteit van
Heidelberg werkte ene Dr.
, die in augustus
1964op 29-jarigoleeftijd op zijn post was benoemd. In de loop
van 1969 werd hij verschillende keran op zijn vingers gatikt door
de directeur Dr.
, wegens zijn weigering met zijn
collega's samen te werken.
In december 1969 bewoog Dr.
; zijn
groepstherapie-patlinten te prestesteren tegen Dr.
In het algemeen en de lelding van de kliniek In het bijzonder.
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b. 9·1CJ.19BO-Belroel
Om 06.00 uur explodeerde er een bom bij het kantoor van
'Swissair' in Beiroet. Deze bom was ongeveer van 9elijke kracht
als de bom welke bij de residentie was geplalltst. Ook bij deze
bomaanslag ontstond alleen materiële schade.

Claim

Het betreft een In de dienstregeling van de Duitse Spoorwegen
op blz. 228 aangetroffen afdruk van de linker duim. Op deze
pagina worden de routas uitgaande van Stuttgart naar
Saarbrücken, Ulm, Wiesbaden, Würzburg en
Wupportai-Eberfeld weergegeven.
Tevens werden vingersporen aangetroffen van
:te Marienbad (zie voor verdere
bijzonderheden 11 Buitenland, onder A 1).

3. Proc•

gegevens blijkt dat er in totaal drie aanslagen werden gepleegd,

c.q. voorbereid~ contra Zwitserse doelen:
a. B·1CJ.I980.
Bij de voordeur van de residentie van de Zwitserse
Ambassadeur ontplofte om 22.30 uur een geimproviaeerd
explosief. Door de ontploffing ontstond vrij aanzienlijke achade
aan de ingang volln de residentie en asn omliggende gebouwen,
liliemand raakte gewond. Oe bom had een kracht van plm. 2 kilo

c. 9·1CJ.1980-Beiroet
Naar aanleiding van bovenstaande aanslagen werd een
onderzoek ingesteld bij andere Zw~eerse objecten. Hierbij werd
op het balkon van de Zwltaerse ambassade te Beiroet een
geïmproviseerd explosief aangetroffen, dat vervotgens
onschadelijk werd gemaakt .
Oe bom bevatte een kilogram hexogeen, een industóële
springstof, waarvan de exploaieve kracht overeenkomt met4
kilo T.N.T. De bom was voorzien van een tijdontstekar,
bestaande uit een horloge, en had om 9.30 uur moeten
8"''loderen.
Het onderzoek nur de daders bleef tot op heden zonder
resultaat.

a. AcrjviteitenindeB.R.D.
. raakte in begin ven de_jaren zeventig verzeild in
kringen die men in die tijd nog aanduidde met het begrip
'Baader·Meinhof·bende'.
De student
hield zich In die dagen nog voornamelijk bezig
met ondersteunende activitthten, zoals het plegen van
autodiefstalten en andere soortgelijke darieten.
Op 23-3·1972 werd hij ter zake van bove11genoemde feiten
veroordeeld tot 2 1/a jaar gevangenisstraf.
Tijdens een proefverlof verdween
in da illegaliteit en sloot
zich aan bij een groep personen, bestaande uit aanhangers van
de eerste generatie Baader-Meinhof·leden en liedon
voortkomende u~ het S.P.K. {Sozialistisches Patienten Kol/el<tivJ
lzie Bultenland onder A.4).
In november 1973ondernam
een 'studiereïs'naar
libanon.
t-lij reisde onder do valse namen
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D. Ar,_a T...."._,e .')
'- · ·I. Bo,;;;;;;.;;gen door 'Organisatie van de 3e oktober' In
Beiroet
Van de Libanese autoriteiten werden nadere gegevens
ontvangen betreffende de bomaanslag op 8-10.1980. Uh deze

Op 25·11·1980, om 15.35 uur, kwam een onbekende man het
reisb.lreau van I.T. Tours, geveetÎgd op de 2e etagevan de Rue
Teltbout 54 te Parijs binnen. De man had een piltooi in de hand
en opende meteen het vuur op de aanwezige personeelsleden.
In totael werden door de man zeven schoten efgevuurd, als
gevolg waarvan de directeur ven het reisbureau en een
employée werden gedood. Een andere employée werd emstig
gewond.
Direct na de schietpartij verilween do man weer.
Bij onderzoek werd latat eldere In het gebouw een damastasje
gevonden, waarin een pistool, merk Beretta, keliber 7.65 mm,
voorzien van een geluiddemper. Vastg8$teldwerd dat met dit
wapen Is geschoten.
De gebruikte munitie was van het Tsjechische merk SPB.
Dezelfde merken pistool en munitie werde11 eerder dit jaar
gabruikt bij een mislukte aanslag op de voormalige Iraanse
premier
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In zijn groepstherapie-bijeenkomsten propageerde Dr.
de opvatting dat 'delaat-lcapitalistiiJChe prestatiemaatschappij
van de Bondsrepubliek' ziek was en daardoor voortdurend
lichamelijk en psychisch zielts mensen opleverde; deza situatie
koo alleen veranderd worden door een gewelddadige,
revolutionaireverandering van de maatschappij.
Op 21·2·1970 werd Dr.
als wetenschappelijk medewerker
van de kliniH op staande voet ontslagen. Zijn advocaat tekende
bezwaar aan tegen het ontslag. Op 28-2·1980 verschaften Dr.
patiënten zich op zijn instigatle toegang tot het kantoor
van de directeuren bezetten het: Dr.
zelfging naar de
rector om hem te waarschuwen dat enkale patiënten v~m hem
wellicht zelfmoord zouden plegen. Er werd een oompromis
bereikt. Het bestuur van de universiteit ging ermee accoord Dr.
tot 30-9-1970 door te betalen en hem vier kamers in een
univel'!liteitsgebouw ter beschikking te stellen.
Uitgerust met g•ld en onderdak vormden de geesteszieken en
hun arts een organisatie die zij het 'Soziallstisch•s Patiènten
Kollektiv' (SPK) noemden.
Op 25-3-1970 kwamen vier leden van het SPK het kantoor van de
directeur binnen, die in vergadering was met een andere arts, en
eisten van hem dat hij blanco recepten zou ondertekene11 en
afstempelen. De directeur welgarde dat. De gedwarsboomde
'iatiënten begonnen de twee artsen te beschimpen en noemden
hen N<~zischreibti~;chmörder'. De directeur liet ze door de politie
verwijderen.
Onder de verwijderde 'p~tiënten'bevonden zich o.a.

•

Dr.
wees de eis van de universiteit dat hij zich met
wetenschappelijk werk moest bezighouden, van de hand. Hij
deelde de RECTOR mee dat het SPK geen reden zag voor een
wetenschappelijke presentatie van zijn inzichten en acties, die
z'ich immers door praxis al voldoende bewezen hadden. In juli
1970 publiceerde het SPK echter een manifest onder de titel
'WETENSCHAPPELIJKE PRESENTAllE'. fen gedeelte van dit
document luidt als volgt:
Het SPK moet zich dus tot doel stellen de door de heersers en het
kapitaal veroorzaakte ziekte, die op haar beurt weer ziekte en
kapitaal produceert, terug te dringen, opdat het zieke kapitaal of
de kapitalistische ziekte verdwijnt en het kapitalistische
produktie· en versluieringsproces tot stilstand komt,
respectievelijk zich in de tegenovergestelde richting beweegt.
Een beweging in de tegenovergestelde richting wordt echter
aangeduid met het vreemde woord revoJutie. De werkgroepen
van het SPK hebben onder andere tot taak de theoretische
grondslagen voor de doelstellingen van het SPK verder uit te
IVerken. Hier is aan de univel'!liteit van Heidelberg voor het eerst
de eenheid van research en onderwijs manifest.
Oe werkgroepen waarover werd gesP.roken, werden officieel
aangeduid als:
WERKGROEP DIALECTIEK
WE~GROEP MARXJSME
WERKGROEP SEXUALITEIT, ONDERWIJS, RELIGIE.
Maar binnen het collectief onderscheidden de SPK-leden nog
andere werkgroepen:
WERKGROEP SPRINGSTOFFEN (geleid door de vrouwvan dr.
WERKGROEP RADIOTECHNIEK (geleld door de student
.)
WERKGROEP FOTOGRAFIE (geleid door
WERKGROEPJUDO EN KARATE.

Oe taken van deze werkgroepen waren:
SPRINGSTOFFEN: het aanmaken van springstoffen.
RADIOTECHNIEK: het maken van ontvangers en het afluisteren
van de politieredio en het bouwen van undera om de
politieradio te storen.
.
FOTOGRAFIE: het fotograferen van elle gebouwen, voertuigen
en personeelsleden van de politie van Heldel berg.
JUDO/KARATE: deskundigheid verwerven in deze technieken.
Oe werkgroep 'RadiotechniBic' boekte een succes met een
afluisterapparaatje dat
in de senaatskamar
de

van
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universiteit wist aan te brengen. Het werd eéhter al gauw
ontdekt; het zat In een contactdoos.
De werkgroep 'Springstoffen' boette slechts een gedeeltelijk
suocas.
en de andere leden van de werkgroep (twee van
hen,
·te Attendorn en
te Selb(Bay, zouden
nog zeer bekend worden) begonnen half deeembel' 1970 in het
laboratorium van het instituut voor fysiologie van de universiteit
met pogingen TNT te m-en. Ze wisten tr slechts ze« kl!"ine
hoeveelheden van te produceren. Op de laatste dag van dat jaar
brachten twee anderen in het Oldenwald door middel
afstandsbesturing een zeer kleine, in het laboratorium'
gemaakte. bom tot ontploffing. Ze maakten foto's van de
explosie. De volgende dag vierde het SPK het nieuwe jaar met
een poging het psychiatrisch zieleenhuis in Wiesloch, in de buurt
van Heidel berg, in brand te steken.
Naast al deze activiteiten produceerde de groep ook
gefotokopieerde pamfletten die ze in de stad aan het publiek
uitdeelden. Ze noemden deze pamfletten 'Patienren-lnfos'.
In het eerste Patîenten-lnfo dat mldden 1970 verscheen, werd
be>Neerd:
Kameraden I Er mag geen enkele therapeutische hand&fi[lg
worden verricht waarvan het revolutionaire karaleter niet ll'an
tevoren duidelijk en onomstotelijk is vastgesteld. Er bestaan
hiervoor reeds criteria die wij verder zullen ontwikkelen. Op de
bevrijde zalen mag slecl:lts dat gebeuren waarvan wij weten dat
het de strijdende arbeiders ten goede komt! I
Leve de overwinning van de arbeidersklasse! .
Het systeem heeft ons •ziet' gemaakt. Laten we het ziek&
systeem de doodsklap ~oebrengen.
De ontoelaatbaarheid van een therapeutische handeling
waarvan het revolutionaire karakter niet duidelijk en
onomstotelijk was bewezen\ bleek voor enkelen die.bij dr. • .
IUilnklopten, een ernstig struikt:llblok te zijn. Een echtpaar
uit Heidelberg dat hun geesteszieke dochter bij hem in
behandeling hed gegeven, kreeg heer. na een pner weken wc>.er
·terug omdat zij in die periode 'geen merkbare politieke"
vooruitgang •had gemaakt.
PatJenten-Info 47 maakte duidelijk dat het SPK zijn emotioneel
politieke onderdak had gevonden. Geestdriftig sloeg het
collectief aan het dichten met de slogan:
Mahler-Meinhof-Baader ·
das sindunsere Kader I
Op Patlenten:lnfo 51, gedateerd 12-7-1971. waren alleletters
SPK doorgestreèpt en vervangen door dè letters R.A.F.
Op 22·7·1971 kondigde het SPK zijn ontbinding aan én 'doopte
het zich om tot het IZRU (lnform•tlons-Zentrum Rote
Volksuniwrsitlt}. Voor de'bekendmaking van dit feit werd een
pamflet ~epubliceerd. In een tweede pamflet vroeg,en ze om
bijdragen. Kort c!aama publiceerde hetiZRU een ~amfletwaarin
het bekend maakte dat ze de vorming van stads· en
·
plattelandsguerillegroepen ondersteunde.

van

·
waren enkelen van de patlinten die met hun
·
bijzondere doeleinden op het terroristentOneel verschenen; hun
doel: een gewelddadige aanvat op de maotechappij om hu·.
psychische stoornissen-te genezen.
,
Zoals overeengekomen was met dr.
:zou ar in septemtier
1970 een eind komen aan de financiering van het SPK door de
universiteit van Heldelberg. Maar in werkell]kheid bleef de
u niveralte4t de organisatie na dia datum nog lange tijd
ondersteunen, zij het niet, zoals tot dusver het_geval w~a
geweest, uit haar normale fondsen, maar uit hefspëcfàle
'Qlftenfonds'.ln to1aal werd er door het ':ziBk9 systnm'~l875
DM ter beaehikldng gesteld van mansen dia zich wilden genezen
door ditsysteem to vernietigen; bij de opheffing van de·
organisatie werd het restantbedrag verdeeld ovttr de
pri• ·i-rekeningen van de belang rijk«e leden .. : ·
De leden wàren er echter woedend over dat de univeralteit hen
ooll; uit hun.vier kamera In het univeraiteittgebou'!'ll Wilde zetten.
In het pamflet van 22 jul!, waarir:t werd aangekóndigd,~t.het
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Sf'K werd ontbonden en det het IZRU de opvolger was, werd de
rector van de universiteit wegens deze schanddaad verbitterd
aangeklaagd.
lnformations-Zentrum Rote Volksuniversitát (is} voorlopig
zonder onderdak, omdat rector
'. in de hele stad bekend
ats een 'Pfaffendrecksau', de ruimten van het IZRU heeft laten
overvallen d!>or 'Autonomiesturmabteilungen der Heidelberger
Perversität ... '
Een tweede pamflet gaf als nieuw'adres:
IZRU- SCHWARZE HllFE HEIDElBERG
p/a Asta, 69 Heidelberg, Grabengasse 14
Rekening voorgiften: Heidelberger Volksbank Nr. 19964.
En een toelichting op de activiteiten van het IZRU:
Het IZRU is een legale organisatie op de universiteit van
Heidel berg, die tot taak heeft de Sf'K's die in verschillande
universiteitssteden geformeerd worden, over detheorîe en de
pra1<)s van het 110ormalige Socialistisch f'atiêntencollectief (SPK)
aan de universiteit van Heidelberg te informeren.
Verschlllehde SPK·Ieden onderscheidden zich- zowelvoor als
na het samengaan met de Baader-Meinhotgroep- in
therapeutische activiteiten. Halverwege februari 1971 wilde een
werkgroep, rnet onder meer
• zichzelf
behandelen door middel van een bom die geplaatst had moeten
worden in dé speciale treinvan de president van de
Bondsrepubliek. De trein kwam Heidelberg onbeschadigd door,
omdat
,te laat met de bom- een klein produkt van
huisvlijt- arriveerde.
Dr.
, die zijn gekleenbrigade had losgelaten op de te
autoritaire, te t,ftlerante maatschappij, werkte zijn ideeën verder
uit in zijn'huis- of vermomd science-fiction-fort?- in
Wiesenbach ..
Op 24-6-1971 reed een auto met verschillende leden van de
brigade -ze kwamen bij Dr.
vandaan of waren naar hem
op weg- over een straat in het naburige Wiesenbach: de auto
werd door'de politie aangehouden.

.

behoorden volgens de politie tot de inzittenden, en volgens hen
die een Firebird pistool te voorschijn haalde
was het
en een agent.
• door de schouder schoot. Beide mannen
wisten te ontkomen, maar werden !eter gearresteerd.
Ongeveer een maand na het sçhietincident en een dag voordat
het SPK zich omdoopte tot het IZRU, werden zeven leden,
1
waaronder Dr.
en zijn vrouw, gearresteerd op
verdenking een 'Kriminelle Vereinigung'te hebben gevormd en
illegaal wapens en explosieven te.hebben gekocht. Enkelen
wisten door het net heen te glippen, onder wie
. en
De leden van het 11oormalige SPK gingen door met hun
activiteiten. Qp 22·12-1971 ondernamen ex-SPK-Ièden een
overval op een filiaal van dé Bayerische Hypotheken- und
Wechselbank te Kaiserslautern, die een buit van 133.987 DM
opleverde. Bij deze overval kwam een politieman om het leven.
Na een reeks van soortgelijke activiteiten werd op 24-4-1975 de
amba!l$ade van de B.R.D. te Stoelthelm bezet.
Na een hevige explosie 11eroorzaalet door een
onhandige
manoeuvre met de explosieven door één van de terroristen,
konden de leden van het zich noemende
'Holger-Meins-Commando' gearresteerd worden.
De vier leden die uiteindelijk berecht werden:

..Zat

, waren allen leden van Dr. HUBERS
'Therapie-door-Geweld· Beweging', of
'Bommen-voor-Geestelijke-Gezondheid' of
'Moorden-voor-Inner/ij/ce· Vrede'.
De leidervan de overval,
y, die overleden was aan de gevolgen van
de explosie. was verbonden geweest aan de SPK-werkgroep
Explosieven.
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een topfunctionaris van het Italiaanse Ministerie van Justitie
ontvoerd.
Oe 49-jarige rechter
werd voor zijn woning door
een terreurcommando overvallen en na een handgemeen in een
auto gesleurd. Omtrent de auto zijn nog geen nadere gegevens
bekend geworden.
, die deel uitmaakt van net hoogste
Italiaanse gerecht, genoot geen speciale politie-beveiliging
ofschoon hij o.m. belastwas met het overbrengen van
veroordeelde terroristen naar ultra-streng beveiligde
gevangenissen.
De Rode Brigades maakten melding van de ontvoering in een
anoniem telefoongesprek met de redactie van de Romeinse
krant '11 Messagero':
'Hier de Rode Brigades. We hebben de rechter
directeur-Gerteraa~ van de afdeling Gevangeniswezen van het
Ministerie gegrepen.
Vrijheid voor alle gedetineerde kameraden.
Leve de in Milaan vermoorde kameraden.'
De op beller doelde met de laatste opmerking kennelijk op de
twee terroristen die in de nacht van 12·12·1980 in een
vuurgevecht mat de politie in Milaan gedood werden.
De ontvoering werd door de terroristen bij de krant gemeld nog
voordat de politie op welke wijze dan ook omtrent het gebeurde
in kennis was gesteld.
(
De in Rome en in de provincie Latium ingezette grootscheepse
opsporingsectie heeft tot nu toe nog geen resultaat gehad.
Op 13-12·1980ontlfing men een eerste teleen van leven van de
ontlfoerde.
Op grond van telefonische aanwijzingen aan de redactiesvan
enkele Romeinse kranten werden in papiermanden voor
bioscopen van de Italiaanse hoofdstad vlugschriften van de
Rode Brigades gevonden. eveneens werd er een kleurenfoto van
de ontvoerde rechter aangetroffen.
Het vlugschrift behelsde de volgende tekst:
'Een bewapende cel van de Rode Brigades heeft de beul. de
opstuiter van duizenden proletariërs,
gevengen genomen en in een volksgevangenis ondergebracht.·
In het bericht wordt eveneens aangekondigd dat de ontlfoerde
rechter door een vollesrechtbank berecht zal worden.
De fototoont
, gezeten voor een vlag met het opschrift 'De
Rode Brigades' en een vijfpuntige ster, het embleem van deze
terroristische organisatie. Oe foto roept herinneringen op aan
het lot van de in maart 1978 ontvoerde Italiaanse politicus

'·

Deze werd 53 dagen na zijn ontvoering door de Rode Brigades,
vermoord teruggevonden na berecht te zijn door een
'Volkstribunaal'.
Op 13-12-1980 maakte de politie van Rome bekend dat het enige!
tot nu toe aangetroffen spoor dat van de ontvoerde is gevonden,
.diens bril is.
,
De gebroken bril werd in de buurt van de auto van
gevonqen. De auto was in de nabijheid van de woning van de
rechtêr geparkeerd.
·
Dit jaar hebben de Rode Brigades kans gezien om 25 mensen te
vermoorden. De ontvoering van
is de eerste
'·
sedert die van
C. Nederlands paspoort en rijbewijs in handen van lede11 van de
Rode Srigaldas.
Bij de inval door de Italiaanse politie in een door de Rode
Brigades gebruikte woning te Genua werden naast een
aanzienlijk aantal buitenlandse paspoorten en
identiteitsbewijzen ook twee Nederlandse documenten
veilîggesteld, te weten:

B. Ontvoaring
door Rode Bridade
Vri)dagavond 12·12-1980werd in Rome doorleden van de
extreem-linkse Italiaanse terroristisch· organisatie 'Rode Brigade'
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