
ex.nr.:

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
— week 25/88

NATIONALISTISCH TERRORISME (SEPARATISME)

PIRA; aanslagen te Roermond en Nieuw-Bergen

Ofschoon het justitieel onderzoek te Roermond weinig dan wel geen voor-
uitgang kent, wordt op het inlichtingengebied langzaam maar zeker enige
terreinwinst geboekt.

De bommen van Bielefeld en naar alle waarschijnlijkheid ook van Nieuw-
Bergen zijn zeer waarschijnlijk gemaakt door de Ier Donal MOAYNA.
MOYNA een bomexpert van de PIRA, werd in september 1984 terwijl hij
werkzaam was in zijn laboratorium, door de Ierse politie gearresteerd.
Niet in het minst tot zijn eigen verbazing mocht MOYNA een maand later
op borgtocht de gevangenis verlaten, waarna hij terstond onderdook en
tot op de dag van vandaag voortvluchtig is. De persoonlijke kenmerken
van de hand van MOYNA op de bommen gevonden in zijn lab, zijn exact
hetzelfde als die op de bom van Bielefeld.

De bekende PIRA-terrorist met ervaring op het gebied van reizen
op het Europese continent, zou vlak voor de aanslagen te Roermond zijn
verdwenen uit zijn (vertrouwde) Ierse omgeving. Tot op heden is hij nog
niet gesignaleerd.
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Palestijnen in Nederland

PALESTIJNS TERRORISME INTERNATIONAAL

Poging tot vervoer van explosieven naar Israël verijdeld
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PLO INTERNATIONAAL

LIBISCHE AANGELEGENHEDEN
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KOERDEN

Strijd net andere middelen?

In de immer veranderende relaties in Koerdische en Turkse sferen zijn
de laatste tijd enige interessante wijzigingen opgetreden.
Op l mei werd in Libanon door Abdullah OCALAN, leider van de PKK* en
Jalal TALABANI, leider van de PUK** een samenwerkingsovereenkomst on-
dertekend. Hoewel deze samenwerking in eerste instantie een antwoord
leek op de al langer bestaande overeenkomst tussen de regimes van
Turkije en Irak dat militaire eenheden eikaars grenzen mogen over-
schrijden bij het vervolgen van Koerdische rebellen, blijkt zowel uit
de pers als uit operationele gegevens dat OCALAN een andere opstelling
probeert aan te nemen in de Koerdische vrijheidsstrijd.

Tijdens een barbecue die op 12 juni 1988 in Hoenderloo door 350
PKK-aanhangers werd gehouden, las Remzi OztUrk een brief voor waarin
OCALAN verklaarde dat er een eind moest komen aan de onderlinge chan-
tage in de PKK.
In geruchtmakende, in Libanon afgenomen interviews met OCALAN die 16,
17 en 18 juni 1988 in het Turkse blad Hilliyet verschenen, werd OCALAN
geportretteerd als een normaal mens, met een afkeer van wapens en een
voorliefde voor voetbal. OCALAN gaf toe dat de PKK fouten had gemaakt
en verklaarde dat hij niet langer meer geloofde dat een oplossing van
de Koerdische kwestie door oorlog kan worden bereikt. Hij streefde ook
niet meer naar afscheiding van de Koerden doch slechts naar autonomie.

Deze houding van OCALAN sluit aan bij de activiteiten van TALABANI die
onlangs op het State Department van de Verenigde Staten werd ontvangen
en daar steun kreeg toegezegd bij het Koerdisch streven naar een be-
perkte onafhankelijkheid.

De Turkse overheid heeft kennelijk nog geen eenduidig standpunt inge-
nomen ten aanzien van de recente ontwikkelingen;
de gehele oplage van de Milliyet van 17 juni, met het tweede deel van
het interview met OCALAN werd in beslag genomen, terwijl het eerste en
derde deel vrij verkrijgbaar bleven.
Al met al lijkt de Turkse overheid de laatste tijd een iets soepeler
houding ten opzichte van de Koerden aan te nemen.

* PKK - Koerdische Arbeiders Partij (Turks)
** PUK - YNK - Patriottische Unie van Koerdistan (Iraaks).
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MINDERHEDEN

TURKEN

Voorzitter HTIB vermoord

Nihat KARAMAN, voorzitter van de Turkse Arbeidersvereniging in
Nederland HTIB,* is maandagavond 27 juni voor zijn huis in Amsterdam
doodgeschoten.
KARAMAN was jarenlang een centrale figuur binnen de Turkse gemeenschap
in Nederland.
Als voorzitter van de HTIB, een vereniging die in 1974 werd opgericht
als mantelorganisatie van de op Moskou gerichte Turkse Communistische
Partij, heeft KARAMAN zitting gehad in tal van landelijke advies- en
overlegorganen van buitenlandse werknemers.

De politie heeft de Turk aangehouden als
mogelijke dader. Hij werd echter op 30 juni weer in vrijheid gesteld.
Het is onduidelijk of aan de aanslag een politiek motief ten grondslag
ligt.

* HTIB - Hollanda Turkiyeli Isciler Birllgi (Turkse
Arbeidersvereniging in Nederland)
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ex.nr.

Dit rapport bestaat uit 4 blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
====8====== Week 26/88

NATIONALISTISCH TERRORISME (SEPARATISME)

Aanhouding ^ te Brussel

MIDDEN-OOSTEN TERRORISME/INTERNATIONAAL
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LIBISCHE AANGELEGENHEDEN

geïnstalleerd als voorzitter van Libische studentenvereni-
ging

De Libier - .
- is kort geleden door het

hoofd van het Libisch Volks Bureau-Brussel aangesteld als voorzitter
van de op te richten Vereniging van Libische studenten in de Benelux.
De aanstelling zou de volledige instemming van Tripoli hebben en vooral
gebaseerd zijn op het feit dat aanzienlijke ervaring zou hebben in
een dergelijke functie in Engeland.

KOERDEN

Vl»«ii>end protest

Op l juli 1988 werd de hal van het Ministerie van Justitie gedurende
een uur bezet door Koerden, die protesteerden tegen de dreigende uit-
wijzing naar Turkije van . Met de mededeling dat zij evengoed
hier konden sterven als in Turkije hadden enkele Koerden zich met ben-
zine overgoten.
Daar de Koerden geen gehoor gaven aan de sommatie te vertrekken, werden
ze uiteindelijk door de politie uit het gebouw verwijderd.
Een drietal gangmakers onder de demonstranten werd gearresteerd:

, die tijdens zijn vierjarig verblijf in Nederland bij vele
activiteiten betrokken was, is op zaterdag 2 juli 1988 om 12.00 uur op
het vliegtuig naar Turkije gezet.
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MINDERHEDEN

SURINANERS

Bereidt BOUTERSE opnieuw coup voor?

In Surinaamse verzetskringen neemt de onrust toe, zowel in Nederland
als in Suriname.
Na eerdere berichten volgens welke een Surinaams moordcommando in ons
land is gearriveerd, teneinde leden en sympathisanten van het Surinaams
verzet hier te lande uit de weg te ruimen, circuleren thans berichten
over een op handen zijnde coup van BOUTERSE en zijn volgelingen.
Bij een treffen tussen het Surinaams Nationaal Leger (S.N.L.) en het
Jungle-Commando (J.C.) in Oost-Suriname op 29 juni jl. vonden 7 mili-
tairen van het S.N.L. de dood en werden 7 anderen gevangen genomen door
het J.C. Zij verklaarden dat deze aanval van het S.N.L. een eerste is
in een reeks van vele, die tot uiteindelijk doel hebben BOUTERSE weer
aan de macht te brengen.
Bet moet echter ook niet uitgesloten geacht worden dat bovengenoemd
treffen bedoeld is als waarschuwing van BOUTERSE, die gekant is tegen
de onderhandelingen met het J.C., aan de regering Shankar.

MOLUKKERS

TOP van het Molukse verzet in Indonesië gearresteerd

Tussen 13 en 16 juni jl. zijn in DJakarta en op de Molukken 3 tot 5 le-
den gearresteerd van de Molukse verzetsbeweging in Indonesië, waaraan
hier te lande het kabinet Nunusaku gelieerd is.
Onder de gearresteerden zou zich bevinden, die
van 24 juli tot 23 oktober 1987 op bezoek was in Nederland. Voorts zou-
den een zekere (leraar aan een middelbare school) en een zekere

(hoge militair) tot de gearresteerden behoren.
Binnen bet kabinet Nunusaku worden plannen gesmeed voor een demonstra-
tie in Den Haag. Behalve bij de Indonesische Ambassade zal men ook bij
enkele andere Ambassades petities willen aanbieden.
Het kabinet Nunusaku brengt het bezoek, dat de in Djakarta woonachtige

, thans aan Nederland brengt, met deze arresta-
ties in verband.

, die claimt een van de belangrijkste voormannen van het Mo-
lukse verzet in Indonesië te zijn, zou volgens Nunusaku-president Nico
TATUHEY vorig jaar door datzelfde verzet aan de kant zijn gezet en
thans mogelijk uit rancune voor de Indonesische veiligheidsdienst wer-
ken. Hoe dit ook zij, het lijkt erop dat de poging van om
eenheid onder de Molukkers in Nederland te propageren, alleen maar on-
rust en verdeeldheid zaait.



TURKEN

Verdachte in de zaak KARMAN vrijgelaten

De 41-jarige Turkse onderwijzer , die maandagavond 27 juni
enkele uren na de noord op Nihat KARAHAN als verdachte werd aangehou-
den, is op donderdag 30 juni vrijgelaten in verband net gebrek aan be-
wijs.
Het onderzoek van de Amsterdamse politie leerde dat de getuigenverkla-
ring van de 15-jarige zoon van KARAMAN, die leidde tot de aanhouding
van , onjuist was.

De gewelddadige dood van RARAMAN heeft overigens zowel in Turkse
kringen als daarbuiten veel emotionele reacties losgemaakt.
Een op 30 juni in Amsterdam gehouden herdenkingsbijeenkomst werd door
vele honderden mensen bezocht, terwijl de landelijke dagbladen over-
spoeld werden met overlijdensadvertenties en sympathiebetuigingen van
de meest uiteenlopende personen en organisaties.

Ofschoon binnen de Turkse linkse gemeenschap in Nederland in het alge-
meen wordt aangenomen dat de dood van KARAMAN wel degelijk politieke
achtergronden heeft, geeft het onderzoek van de groep Ernstige Delicten
van de Amsterdamse politie tot op heden nog geen aanleiding tot
serieuze vermoedens in die richting.
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ex.nr.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
========== Heek 27/88

LINKS-EXTREHISTISCH TERRORISME

Arrestatie

In een VPRO-
radioprogramma op 8 juli verstrekte MOUSSAULT informatie over de be-
schuldigingen tegen de in Duitsland gearresteerde Nederlander (zonder
zijn naam te noemen) en suggereerde ten onrechte dat de B.V.B, in deze
zaak op verzoek van de Vestduitse Justitie in Nederland informatie in-
wint.

NATIONALISTISCH TERRORISME (SEPARATISME)

P.I.R.A.-aanslag in Duisbura

Op woensdag 13 juli om 03.20 uur, ontplofte bij een slaapvertrek van
Britse militairen op een kazerneterrein van de Britse strijdkrachten in
Duisburg een bom. Negen Britse militairen raakten licht gewond.
De daders vluchtten in een goud/geelkleurige BMW (300-serie), die voor-
zien was van Nederlandse kentekenplaten (bijzonderheden nog niet be-
kend) .
Tijdens de achtervolging door de Vestduitse politie werd vanuit de
vluchtauto met een automatisch wapen op de politie geschoten, waardoor
de daders wisten te ontkomen.
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ARABISCH TERRORISME INTERNATIONAAL

Aanslag op Grieks cruise-schip

Op 11 juli jl. vond een aanslag plaats op het Griekse cruise-schip
"City of Poros". Hierbij kwamen elf mensen om het leven en raakten een
kleine honderd mensen gewond. Eerder die dag was een autobom ontploft
in de bavenplaats Trocadero, waarbij twee Arabische inzittenden om het
leven kwamen.

Beide acties werden geclaimed door de tot nu toe onbekende groepering
"Martelaren van de Volksrepubliek van Palestina, commando Abu JIHAD".
Mogelijk is dit een gelegenheidsnaam, gebruikt door een andere organi-
satie, waarbij in de eerste plaats, gezien de gehanteerde modus operan-
di, gedacht wordt aan de organisatie van Abu NIDAL.
De Griekse autoriteiten menen echter dat de actie mogelijk verband
houdt met de arrestatie van Mohammed RASHID. Deze wordt door de Ameri-
kaanse regering gezocht voor zijn betrokkenheid bij een bomaanslag op
een Pan Am-toestel in 1982, waarbij een persoon om het leven kwam en
vijftien personen gewond raakten.

MINDERHEDEN

TURKEN

1. KARAMAN in Turkije begraven

De op 27 juni jl. in Amsterdam vermoorde H.T.I.B.-voorzitter Nihat KA-
RAMAN, wiens lichaam reeds vorige week naar Turkije werd gevlogen, werd
daar na enig uitstel deze week begraven.
Het onderzoek van de Amsterdamse politie in deze zaak heeft tot nog toe
geen nieuwe feiten opgeleverd. Het motief voor de moord is na het vrij-
laten van de Turkse verdachte volslagen onduidelijk.
Uit een anonieme brief, die door de H.T.I.B. werd ontvangen, zou blij-
ken dat de moord wel degelijk een politieke achtergrond zou hebben,
maar de politie heeft hiervoor nog steeds geen concrete aanwijzingen
gevonden.

2. Afpersing door Dev Sol-leden heeft dodelijke afloop

De schietpartij die afgelopen woensdag 6 juli in het Amsterdamse Turkse
koffiehuis "Zwarte Zee" plaatsvond, blijkt het directe gevolg te zijn
van een poging tot afpersing van Turkse criminelen door leden van de
extreem-linkse terreurorganisatie Dev Sol (= Revolutionair Links).
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ex.nr.:

Dit rapport bestaat uit 4 blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
o....-..— week 28/88

ARABISCH TERRORISME INTERNATIONAAL

1. Dreiging tegen Egyptische doelen

Op 13 juli 1988 werd melding gemaakt van mogelij-
ke terroristische acties tegen Egyptische doelen in Europa.
In hetzelfde bericht werden vijf personen met name genoemd, die het
plan zouden hebben opgevat een Egyptisch vliegtuig te kapen.

Opm.; Een grotendeels gelijkluidend bericht bereikte de Dienst al in
april 1988 via RP-Schiphol en was toen afkomstig uit luchtvaart-
kringen, te weten Iraqi Airways, K.L.M, en Pan Am.

In een voorgaand weekoverzicht werd gerapporteerd over een mogelijke
actie in Nederland van het Nasserist Suicide Front. Enkele leden van
deze organisatie zouden eind juli in Nederland arriveren.

Hoewel de betrouwbaarheid van de informatie niet bijzonder hoog wordt
ingeschat, wordt de dreiging toch serieus genomen, omdat 23 juli de
Egyptische nationale feestdag is.
In T.E.C.-verband zijn passende veiligheidsmaatregelen aanbevolen.

2. Aanslag op Grieks cruise-schip



De "Jewish Defence League" is een extreem-rechtse Joodse orga-
nisatie, die in 1968 in de Verenigde Staten werd opgericht
door Rabbijn Meir David KAHANE, als reactie op het toenemend
anti-semitisme. De organisatie zou verantwoordelijk zijn voor
enkele aanslagen op Russische diplomatieke doelen en pro-Ara-
bische organisaties en bedrijven.

KOERDEN

Bezetting met geweld

In Basel werd op 12 juli 1988 het Westduits consulaat bezet door 25
Koerden van het E.R.N.K.,* waaronder vijf kinderen.
Aanleiding tot de bezetting was de anti-democratische houding van de
Duitse overheid jegens het Koerdische volk en het feit dat 14 Koerden
in Duitsland in de gevangenis zitten. In afwijking van wat gebruikelijk
is, verliep deze bezetting niet geweldloos; een politieman en een jour-
nalist werden enige tijd in gijzeling gehouden, voorts verzetten de be-
zetters zich heftig tegen een overmacht aan politiemensen.
De Koerden gebruikten daarbij brandblusapparatuur en rookbommen, ter-
wijl ze tevens trachtten brand te stichten. Alle bezetters waren in
Zwitserland woonachtige asielzoekers.

Het meer gewelddadige optreden bij deze bezetting en bij die van het
Nederlandse Ministerie van Justitie op l juli 1988, is in tegenspraak
met recente vredelievend klinkende uitlatingen van de P.K.K.-leider**
OCALAN in het Turkse blad Milliyet en de uitspraak van de E.R.N.K.-
woordvoerder, de advocaat in het Deventer Dagblad, dat
in de P.K.K. in Europa geen geweld zal gebruiken.

MINDERHEDEN

SURINAMERS

1. Signalering Surinaamse M.P.'era in Nederland

Vele in Nederland woonachtige Surinamers (veelal anti-BOUTERSE) maken
de laatste weken melding van de aanwezigheid van leden van de
Surinaamse Militaire Politie (M.P.) hier te lande.

* E.R.N.K. - Koerdisch Nationaal Bevrijdingsfront,
de Europese tak van de P.K.K.

** P.K.K. - Koerdische Arbeiderspartij
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Deze (veelal verontruste) Surinamers, die dit bericht onder andere aan
politiekorpsen in hun woonplaats meldden, vragen zich af of de plotse-
linge aanwezigheid van een zo groot aantal (op dit moment 15 a 20 mel-
dingen) M.P.-ers zou kunnen duiden op (voorbereidingen van) acties van
BOUTERSE c.s. in Nederland.

Van een van de in ons land aanwezige M.P.-ers werd vernomen, dat zijn
komst naar ons land (en volgens zijn zeggen ook de komst van vele col-
lega's) te maken heeft met problemen binnen de H.P. in Suriname.
Deze problemen zouden zijn ontstaan doordat jongere M.P.-ers de laatste
tijd steeds betere kansen krijgen dan hun oudere collega's. Zo zouden
de jongeren beter betaald worden en sneller tot (onder-)officier worden
opgeleid, waardoor ook hiërarchische problemen dreigen te ontstaan.
Volgens zegsman zullen de oudere M.P.-ers uit onvrede met deze situatie
massaal naar Nederland uitwijken, daar zij voor zichzelf geen alterna-
tief zien in Suriname.

Opm.; Indien bovenstaande op waarheid berust, kan verwacht worden dat
nog vele (ex-)M.P.-ers naar Nederland zullen uitwijken en hier te
lande asiel zullen aanvragen.
Vooralsnog lijkt de aanwezigheid van deze M.P.-ers niet samen te
hangen met eerdere berichten over de aanwezigheid van een moord-
commando in ons land.

2. Gevluchte ex-M.P.-er gedood bij steekpartij

In een café in Rotterdam werd na een uit de hand gelopen woordenwisse-
ling over de Surinaamse politiek de in ons land verblijvende ex-M.P.-er

. door een landgenoot met een messteek om het leven
gebracht.
De dader, verweet BOUTERSE de rug
toegekeerd te hebben en in Nederland om politiek asiel verzocht te
hebben.
De dader werd onmiddellijk in hechtenis genomen.

TURKEN

Afpersingen door Dev Sol

Naarmate het onderzoek van de politie in de zaak rond de schietpartij
tussen Turkse criminelen en Dev Sol-leden in een Amsterdams koffiehuis
vorige week vordert, wordt steeds duidelijker dat de hieraan vooraf-
gaande poging tot afpersing door Dev Sol-leden kan worden beschouwd als
onderdeel van een op grotere schaal georganiseerde financiële campagne
van deze llnks-extremistische organisatie.

Het onderzoek leverde tot nu toe ondermeer op dat er door Dev Sol zo'n
100 afpersingsbrieven zijn verspreid met daarin bedragen variërend van
fl 5.000,— tot £1. 100.000, — .
Dat er tot nog toe slechts in twee gevallen aangifte bij de politie is
gedaan, kenmerkt de angst die er onder Turkse criminelen voor deze Dev
Sol-figuren kennelijk heerst.
Volgens de Amsterdamse politie zouden er buiten de verdachten van de
schietpartij nog andere Dev Sol-leden zich met dergelijke praktijken
bezighouden.
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De Turkse autoriteiten weigerden aanvankelijk toestemming te verlenen
tot het naar Turkije vervoeren van het lichaam van een van de
slachtoffers van de schietpartij, ,. De Dev Sol-activist

bleek in Frankrijk politiek asiel aangevraagd te hebben en had
dus geen geldig Turks paspoort.
Teneinde te bewerkstelligen dat het lichaam alsnog naar Turkije kon
worden vervoerd, is deze week het "Solidariteitscomite
opgericht, waarvan een twintigtal leden ter ondersteuning van hun eis
in het F.S.P.-gebouw in Amsterdam direct in hongerstaking gingen.
Op 20 juli werd bekend dat de Turkse overheid accoord was gegaan met
het begraven van in Turkije en beëindigden de actievoerders hun
hongerstaking.



ex.nr.:

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
========== Week 29/88

LINKS-EXTREHISTISCH TERRORISME

1. Proces teoen R. ROEMERSMA

Op vrijdag 22 juli is bij de Amsterdamse rechtbank het proces begonnen
tegen Rene ROEMERSMA. De zaak kwam pro forma voor, omdat ROEMERSMA de
maximale periode in voorlopige hechtenis had gezeten.
De raadsman van ROEMERSMA, Mr. P. BAKKER SCHUT, verzocht om vrijlating.
Dit verzoek werd door de rechtbank-president afgewezen. ROEMERSMA zal
zeker worden vastgehouden tot 10 augustus, de datum waarop de behande-
ling van de zaak zal worden voortgezet.

2. N.N, over arrestatie ALDERKAMP

In het laatste nummer van het Amsterdamse actieblad N.N. worden twee
pagina's gewijd aan de arrestatie van Hans ALDERKAMP

De inhoud van het artikel is vrijwel identiek aan de VPRO-ra-
dio-uitzending van 8 juli jl. van het programma "Het Gebouw", waarin
het bezoek van de B.V.D.'er Jan SPOORMAN aan de vriendin van Hans aan
bod komt en gesteld wordt dat de B.V.D. mogelijk handelde in opdracht
van de Westduitse justitie. Opmerkelijk is de eindpassage van het arti-
kel, dat overigens door de automatiseringsdeskundige van de Beweging en
persoonlijke kennis van de benaderde vriendin van Hans: Peter POUW-
KRAAN (alias: Peter van OSTADE: PvO) geschreven werd. De gebruikelijke
initiatieven om "politieke" gevangenen te steunen door post te sturen
of door een steungroep te vormen worden door een aantal mensen uit de
omgeving van Hans tegengewerkt, aldus PvO. De auteur vraagt zich af of
Hans wel steun wil en verwijt hem min of meer zich buiten de Beweging
te stellen.

NATIONALISTISCH TERRORISME (SEPARATISME)

1. P.I.R.A.-aanslag in Duisburg

Ballistische proeven hebben uitgewezen dat door de P.I.R.A.-terroristen
in Duisburg van hetzelfde wapen gebruik is gemaakt als waarmee in Roer-
mond op de Britse militairen is geschoten.
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Voorts hebben getuigen verklaard dat één van de personen die het
militaire object in Duisburg mogelijk hebben voorverkend een vrouw was,
hetgeen associatie oproept met de zaak in Nieuw-Bergen, waar op het
parkeerterrein in de directe omgeving van de auto van de Britse mili-
tairen, die later werd opgeblazen, enige tijd een vrouw bij een opge-
krikte auto heeft gestaan.

2. Aanhouding in Ierse Republiek

Naar aanleiding van zijn bewering tegenover derden, als zou hij onder
alias reizen, werd een zich noemende Ier op 20 juli 1988 bij te-
rugkeer in Cork door de Ierse politie aangehouden. Op 2 juli was deze

met de ferry van Cork naar Roscoff (Frankrijk) gereisd.
Controle wees uit dat zijn op naam van gestelde paspoort en rij-
bewijs vals waren. Op grond van vingerafdrukken kon de betrokken Ier
worden geidentificeerd als , geboren 28-05-1955 en
woonachtig in Belfast. Deze is bekend als een belangrijk lid van
de P.I.R.A.

Het valt niet uit te sluiten dat , die in de periode van 2 tot 21
juli 1988 kennelijk niet in Belfast vertoefde, maar vrijwel zeker op
het vasteland van Europa heeft verbleven, betrokken is geweest bij de
aanslag op de Britse basis in Duisburg. Gezien het verband tussen de
aanslagen in Nederland en de B.R.D. zou bij de eerstgenoemde
mogelijk ook betrokken zijn geweest.

C.R.I./B.Z.C. is over het bovenstaande geïnformeerd.

PALESTIJNS TERRORISME INTERNATIONAAL

Aanslag op Grieks cruise-schip

De Griekse autoriteiten zijn erin geslaagd de identiteit van de terro-
risten vast te stellen, die betrokken zouden zijn geweest bij de aanval
op het Griekse cruise-schip "City of Poros" op 11 juli 1988.
Tevens wist de Griekse politie bewijzen te leveren, die het verband
aantonen tussen de aanslag op het schip en de ontplofte auto in de ha-
venplaats Trocadero.
De groep zou onder leiding hebben gestaan van . Behalve
een Libisch, trof de politie tussen zijn persoonlijke bezittingen ook
nog een Libanees paspoort aan op naam van . Aan de
hand van gevonden vliegtuig-tickets kon worden vastgesteld dat hij van-
uit Stockholm via Kopenhagen naar Athene was gereisd.
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ex.nr.:

Dit rapport bestaat uit 2 blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
30/88

LINKS-EXTREMIST1SCH TERRORISME

Proces tegen RARA-verdachte ROEMERSMA

Op 10 augustus zal RARA-verdachte ROEMERSMA te Amsterdam voor de rech-
ter verschijnen.
De afgelopen weken heeft een zogeheten "procesvoorbereidingsgroep" in
verschillende gemeenten informatie-bijeenkomsten doen plaats vinden; de
slotmanifestatie is gepland voor 9 augustus in Faradiso te Amsterdam.
Niet uitgesloten is dat politieke activisten van hun solidariteit blijk
willen geven door rond 10 augustus anti-Shell acties uit te voeren.
Over deze mogelijkheid heeft de Dienst gesproken met Shell en
C.R.I./B.Z.C.

NATIONAAL TERRORISME (SEPARATISME)

2. Aanslag in B.R.D.

Op 5 augustus 1988 vond een explosie plaats in Roy Barracks te Rettin-
gen, een Britse kazerne nabij DUsseldorf. Er waren vier gewonden,
3 militairen en een burger. Er is vermoedelijk sprake van twee bommen,
waarvan er een niet is ontploft.
De aanslag wordt toegeschreven aan de P.I.R.A.
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ex.nr..

Dit rapport bestaat uit l blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
========== wee)c 31/88

LIBISCHE AANGELEGENHEDEN

Libisch Volksbureau in Den Haag?

Van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd vernomen dat het Libi-
sche Ministerie van Buitenlandse Zaken thans nagaat of hier te lande
een Libisch Volksbureau zou moeten worden geopend.

JAPANS TERRORISME
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Dit rapport bestaat uit 4 blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
„„«=..» „eek 32/88

LINKS EXTREMISTISCH TERRORISME

IMF-conferentie te Berlijn

Zoals bekend zal einde september te Berlijn een Internationale IMF-
conferentie plaatsvinden. Ook in Nederland is in de actiebladen reeds
geruime tijd aandacht voor dit gebeuren.
Tot voor kort werd ingeschat dat de grootste bedreiging voor het goede
verloop van de conferentie naar alle waarschijnlijkheid zou komen van
de zogenaamde autonome groepen in de B.R.D., waarbij vooral versto-
ringsacties in de vorm van blokkades etc. worden verwacht.

NATIONALISTISCH TERRORISME (SEPARATISME)

P.I.R.A.

1. P.I.R.A.-aanslag in Oostende

In de avond van vrijdag 12 augustus werd in de straten van de Belgische
kustplaats Oostende het vuur geopend op de auto van de Britse adju-
dant-onderofficier Richard Michael HEAKIN. HEAKIN was op slag dood.
Getuigen hebben twee daders gezien. De Belgische politie beschikt over
signalementen. Patronen/hulzen van het kaliber .22 en .380 (UK) zijn op
de plaats van de aanslag gevonden. De aanslag is geclaimed door de
P.I.R.A.



2. Radio-apparatuur voor P.I.R.A. onderschept

PALESTIJNSE ACTIVITEITEN IN NEDERLAND
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MINDERHEDEN

Molukkers

Activiteiten kabinet NUNUSAKU
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Vertegenwoordiger Moluks verzet vraag asiel

De vertegenwoordiger van het Moluks verzet in Indonesië
die al enige maanden in Nederland verblijft, heeft inmiddels

politiek asiel aangevraagd. Hij vreest bij terugkeer naar Indonesië on-
middel! jk gearresteerd te worden omdat recent enkele familieleden van
hem zouden zijn opgepakt. , die naar ons land kwam met het
doel eenheid te brengen in het Moluks verzet hier te lande, lijkt de
betrekkelijke rust alleen maar te verstoren*
Hij lijkt er op uit te zijn het kabinet NUNUSAKU te ondermijnen, om
vervolgens uit haar achterban, de Sanirigroep, een nieuw kabinet te
formeren.



ex.nr.

Dit rapport bestaat uit 4 blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
.......... „eek 33/88

LINKS-EXTREMISTISCH TERRORISME

ROEMERSMA veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf

Op 24 augustus 1988 werd de RARA-verdachte Rene ROEMERSMA voor de
Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf van 5 jaar met aftrek voorarrest terzake betrokkenheid bij de
volgende aanslagen:
24-01-1988 - drukkerij ELBA (KEF) Schiedam (mislukt);
29-06-1987 - pompstation Nieuwegein;
18-12-1986 - Makro's Duiven en Duivendrecht.

Hij werd vrijgesproken van de volgende zaken:
- vernielingen aan Shell-benzinestation Postjesweg Amsterdam (1988);
- aanslag op het aan Shell-gelieerde bedrijf Boot-Olie te Alphen a/d
Rijn (1987);

- aanslag op het v. Heutsz-monument (1984).

Door de Officier van Justitie was 7 jaar geëist. Bij de strafoplegging
hield de rechter rekening met de mogelijkheid dat er bij genoemde aan-
slagen slachtoffers hadden kunnen vallen alsmede met het feit dat de
aanslagen maatschappelijk grote beroering hebben teweeggebracht.

Op tal van punten accepteerde de rechter het verweer van de advocaten
van ROEMERSMA niet.
Een aantal zaken/gebeurtenissen, die door de advocaten als onrechtmatig
werden beoordeeld, achtte de rechter wel rechtmatig. Te noemen zijn
ondermeer in dit verband:
- De voor de bewijsvoering belangrijke huiszoeking op het hulsadres van
ROEMERSMA, aan de Overtoom te Amsterdam;

- Informatie afkomstig van de BVD en CRI/BZC;
- Het bestaan van het LCT (vergelijkbaar met BKA en FBI);
- de op ROEMERSMA tijdens verhoren uitgeoefende druk.
Daarnaast werd het door de verdediging Ingebrachte politieke argument,
dat ROEMERSMA uit noodweer (eenvoudig gesteld: het door zijn acties
voorkomen van genocide op de 25 miljoen zwarten in Zuid-Afrika) zou
hebben gehandeld, door de rechter niet geaccepteerd.
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NATIONAAL-TERBORISME (SEPARATISME)

P.I.R.A.

Aanslagen Roermond/Nieuw Bergen



LIBISCHE AANGELEGENHEDEN

Door Libië geïnitieerd congres in Nederland?
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KOERDEN

Koerden bedreigd door vrede

De mogelijkheid dat er vrede wordt gesloten tussen Irak en Iran wordt
door de Koerdische groeperingen in die landen als bedreigend ervaren.
De Iraakse Koerden werden tot op heden door Iran gesteund (c.q.
gebruikt) in hun strijd tegen het Iraakse regime; deze steun dreigt nu
weg te vallen. Door Irak zijn de Koerdische acties beantwoord met gif-
gasaanvallen op Koerdische nederzettingen in Noord-Irak, wat weer
geleid heeft tot het samengaan van een aantal Koerdische groeperingen
die acties willen voeren tegen Irakese belangen in West-Europa.
Met name de KDP, de Koerdische Democratische Partij in Irak onder
leiding van Hassoud BARZANI zou een belangrijke rol spelen bij het
organiseren van wraakacties.



ex.nr.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
34/88

LINKS-EXTREMISTISCH TERRORISME

Brand In een Philips-filiaal te Amsterdam

In de vroege ochtend van 24 augustus Jl. werd een brandje geconstateerd
in een etage boven een Philips-filiaal aan de Amsterdamse
Wenckebachweg. Door mogelijk onoordeelkundig optreden van de brandweer
werd de brand aangewakkerd waardoor het hele pand aanzienlijke schade
opliep.
De recherche houdt rekening met brandstichting en richtte haar onder-
zoek in eerste instantie op de gebruikers van de eerste etage - de
Amsterdamse Filmakademie - i.v.m. een lopend geschil met de eigenaar
van het pand.
In de loop van woensdag 24 op donderdag 25 augustus - het preciese
tijdstip is nog niet bekend - ontvingen het ANP en Radio Stad een
claimbrief, waarin het Revolutionair Commando Pasaremos zich verant-
woordelijk stelt voor de brand. In de claim wordt gemeld dat de brand
werd gesticht d.m.v. "3 Jerrycans en 2 tljdonstekingen". Technisch
sporenonderzoek heeft nog niet uitgewezen dat van een dergelijke bom
gebruik werd gemaakt. Op welke wijze de brand wel is ontstaan is nog
niet bekend.
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NATIONALISTISCH TERRORISME (SEPARATISME)

PALESTIJNEN IN NEDERLAND
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PALESTIJNS TERRORISME INTERNATIONAAL

Aanslag op Grieks cruise-schlp

PLO-KANTOOR IN NEDERLAND

De datum lijkt te naderen dat het nieuwe PLO-kantoor - aan de Raamweg
IA - betrokken gaat worden. Tot nu toe wijst alles er op, dat men op
l september 1988 naar het nieuwe pand gaat verhuizen, terwijl het oude
pand aan de Van Boetzelaarlaan 29 - waarschijnlijk als gevolg van de
termen van het huurcontract - nog twee maanden in gebruik zal blijven
bij de PLO.

De enige moeilijkheid die men op het ogenblik nog ondervindt, is het
verzekeren van het nieuwe - gekochte - gebouw. Alle benaderde verzeke-
ringsmaatschappijen haakten af zodra zij hoorden welke organisatie het
pand zou betrekken.

KOERDEN

Weer wijzigingen in Europese PKK-top
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ex.:.nr.:-5

Dit rapport bestaat uit 3 blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
========== Week 35/88

LINKS-EXTREMISTISCH TERRORISME

Brandstichting bij Philips-filiaal

In de vroege ochtend van 24 augustus ontstond brand in een Amsterdamse
vestiging van de Philips Technische Service. Hoewel de politie rekening
hield met brandstichting, werd niet direct aan een "politieke zaak" ge-
dacht. Het A.N.P. en Radio Stad ontvingen echter een R.A.R.A.-achtige
claimbrief van het Revolutionaire Commando Pasaremos, die inmiddels is
afgedrukt in het actieblad N.N.

NATIONALISTISCH TERRORISME (SEPARATISME)

P.I.R.A.

„* 1 ->



PALESTIJNEN IN NEDERLAND

Activiteiten van Mohaned ABU LEIL

- 2 -



PALESTIJNS TERRORISME

Dreigbrieven

Voor zover bekend heeft een twintigtal Nederlandse bedrijven op 5 sep-
tember jl. een dreigbrief ontvangen ondertekend door "The Revolutionary
Popular Front Flower of the Black September Movement". De bedrijven
werden verzocht binnen vijf dagen een aangetekend en verzegeld pakket
met daarin 50.000 U.S. dollars te sturen naar de leiders van het Pales-
tijnse kamp Ein Belwe te Sidon in Libanon. Mocht aan deze eis niet wor-
den voldaan, dan zouden aanslagen volgen op het bedrijf en het perso-
neel.
Ingesloten bij de dreigbrieven, die waren gepost in Brussel, bevonden
zich twee scherpe .22 patronen, die het dreigement kracht moesten bij-
zetten. Vooralsnog bestaat dezerzijds niet de indruk dat er sprake is
van een serieuze dreiging; er is echter wel sprake van enige onrust bij
de ontvangende bedrijven.

MINDERHEDEN

SURINAMERS

Personeel Surinaamse Ambassade huiswaarts

Naar werd vernomen zal de complete bezetting van de Surinaamse Ambassa-
de hier te lande worden vervangen. Uiteraard heeft dit bericht de nodi-
ge commotie op de Ambassade veroorzaakt. Verwacht wordt dat een aantal
Ambassade-medewerkers zal verkiezen in Nederland te blijven.

- 3 -



ex.nr.:?

Dit rapport bestaat uit 3 blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
===«===« week 36/88

LINKS-EXTREMISTISCH TERRORISME

1. Klap voor Rode Brigades - P.C.C.

2. Knipselkrant/Hans ALDERKAMP

Tot nu toe besteedde Paul MOUSSAULT in de Knipselkrant slechts summier
aandacht aan de aanhouding en detentie-situatie van zijn compaan ALDER-
KAMP. MOUSSAULT heeft er blijkbaar weinig behoefte aan on de aanhouding
van ALDERKAMP, in bezit van R.A.F.-boeken, uitvoerig te behandelen: ze-
ker zijn Duitse lezers kunnen immers oordelen dat MOUSSAULT/ALDERKAHP
te weinig oog hadden voor security.
Daarentegen doet MOUSSAULT de aanhouding naar geestverwanten in Neder-
land hautain af als "risico van het vak".

Blijkbaar «ede omdat MOUSSAULT er in het Amsterdamse actieblad H.N. van
beschuldigd werd solidariteits-initiatieven van vrienden van ALDERKAMP
(naar alle waarschijnlijkheid Amok-Noord) tegen te werken, was bij
Knipselkrant nummer 7. een in het Nederlands gesteld - overigens weinig
toegankelijk - pamflet bijgevoegd getiteld "Kanttekeningen bij enkele
initiatieven naar aanleiding van de arrestatie (25-05-1988) van Hans
ALDERKAMP".
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In dit geschrift plaatst MOUSSAOtiT het politiek solidariteitswerk te-
genover het door vrienden van ALDERKANP bedreven praktisch solidari-
teitswerk zoals het inzamelen van geld, het verspreiden van actuele in-
formatie, het stimuleren van briefwisseling etc. Het politiek solidari-
teitswerk gaat beduidend verder: daarbij is hier slechts het doel de
detentie als gevolg van de repressie te signaleren (c.q. te verzach-
ten) , doch is het tenminste noodzakelijk de oorzaken van staatsrepres-
sie te verduidelijken.
De gedetineerde is derhalve niet (actie-)doel op zich doch veeleer een
middel om de noodzaak van een radicale breuk met het (kapitalistisch
productie-}systeem duidelijk te maken (vergelijk de politiek van bij-
voorbeeld de R.A.F., die vaak de detentie-situatie van gevangen R.A.F.-
leden aangreep om haar doelstellingen te propageren).
In dit stuk neemt MOUSSAULT derhalve eens te meer afstand van de acti-
viteiten van diverse groepen binnen de Beweging, zowel in theorie als
in de praktijk.
Hij benadrukt hiermede zijn geïsoleerde positie.

NATIONALISTISCH TERRORISME (SEPARATISME)

Arrestatie P.I.R.A.-leden

KOERDEN

1. Protest teaen uitroeiing

In de afgelopen weken zijn de Koerden regelmatig in het nieuws. Met na-
me de Iraakse Koerden blijken het zwaar te hebben, daar het Iraakse le-
ger bezig lijkt te zijn met gifgas, een permanente oplossing voor het
Koerden-probleem te bewerkstelligen.
Tegen het optreden van het Iraakse leger en tegen het feit dat de si-
tuatie van de Koerden niet aan de orde was geweest bij de vredesbespre-
kingen tussen Iran en Irak, werd door circa 80 Iraakse Koerden op 7
september 1988 geprotesteerd bij het Vredespaleis toen de secretaris-
generaal van de Verenigde Naties, Perez de CUELLAR, daar aanwezig was.
Ook op 8 september 1988 werd door circa 100 Iraakse Koerden gedemon-
streerd, ditmaal bij de Ambassade van Irak. Het grote aantal M.E.'ers
ter plaatse was waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het rustig
verloop van deze demonstratie.
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Ook elders in West-Europa vinden dergelijke protestdeaonstraties
plaats; op 31 augustus 1988 werd bij het V.N.-kantoor ia Kopenhagen ge-
demonstreerd door 15 leden van Tev Ger (een verzameling Koerdische
groeperingen zonder de P.K.K.) tegen het negeren van Koerdische slacht-
offers van gifgas-bombardementen in Irak.
Net een soortgelijk protest drongen op 12 september 1988 21 Koerden in
Londen het Iraakse luchtvaartkantoor binnen.

Bij al deze protesten valt op dat diverse Koerdische groeperingen sa-
menwerken, maar dat de P.K.K., de Koerdische Arbeiders Partij, zich
afzijdig houdt.

2. Verdeeldheid in de P.K.K.

Naar verluidt verblijft de Europese top van de P.K.K. momenteel in Ne-
derland, doch staat deze op het punt naar Brussel of Parijs te vertrek-
ken voor besprekingen met Husseyin YILDIRIM.
Het solidariteitsfeest met het A.R.6.K. (Volksbevrijdingsleger van
Koerdistan), dat op 10 september 1988 in Paradiso te Amsterdam plaats-
vond, was weinig spectaculair; de opkomst van circa 350 man viel tegen,
evenals de financiële opbrengst. De avond werd hoofdzakelijk gevuld
met folkloristische uitingen. Aan politiek werd weinig tijd besteed, de
huidige problemen werden slechts genoemd.
De situatie van de Koerden in Irak lijkt de P.K.K. koud te laten; de
leiding is verdeeld en de leden zijn moe.
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ex.nr.: J

Dit rapport bestaat uit 5 blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
========== week 37/88

LINKS-EXTREMISTISCH TERRORISME

1. C.C.C.-leden in hongerstaking

Tijdens een persconferentie van het C.C.C.-ondersteuningscomité
A.P.A.P.C. {Association des Parents et Amis des Prisonniers Communis-
tes) werd een communiqué van de gevangen C.C.C.-leden voorgelezen.
Daarin werd melding gemaakt van een estafette-hongerstaking. Didier
CHEVOLET ging op 2 september in hongerstaking, gevolgd op 9 september
door Pascale Van der GEERDE, op 16 september door Pierre CARETTE en op
23 september Bertrand SASSOYE.
Hierbij werd geëist dat de vier iedere dag tenminste 8 uur contact
met elkaar kunnen hebben, dat de postcontróle afgeschaft wordt, dat
er ook niet-familieleden op bezoek kunnen komen, dat ze politieke lec-
tuur mogen lezen en dat ze burgerkleding mogen dragen.
De hongerstaking gaat vooraf aan het proces dat op 26 september, bijna
drie jaar na hun aanhouding, zal beginnen.
Naar alle waarschijnlijkheid in verband met de publiciteit rondom het
congres zijn er momenteel frequente contacten tussen Paul MOUSSAULT
(Knipselkrant) en Gerard THEVES van de A.P.A.P.C.

2. Aanslag op Westduitse staatssecretaris TIETHEYER in het kader van de
anti-I.M.F. camapgne

Op dinsdagmorgen 20 september is op de Vestduitse staatssecretaris van
Financiën, Dhr. H. TIETMEYER, een aanslag gepleegd in zijn woonplaats
Bad Godesberg.
Toen TIETMEYER per auto van zijn woning naar het ministerie vertrok,
werd er tenminste drie keer op hem geschoten. De schoten misten echter
hun doel; TIETMEYER bleef ongedeerd.

Vermoed wordt dat een verband bestaat tussen de aanslag en het I.M.F.-
congres komende week in Berlijn. TIETMEYER is als staatssecretaris van
Financiën immers een duidelijke representant van het Westerse kapita-
lisme/imperialisme. De aanslag is op woensdag 21 september opgeëist
door de Rote Armee Fraktion (R.A.F.}.
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3. Aanslagen in de B.R.D. anti-I.M.F.

In het kader van de anti-I.M.F.-camapgne zijn inmiddels enkele tien-
tallen aanslagen gepleegd in de B.R.D. In alle gevallen zijn naar alle
waarschijnlijkheid plaatselijke/regionale autonome groepen verantwoor-
delijk. Gecoördineerd was de actie tegen voertuigen van het Siemens-
concern: in meer stadsdelen van Berlijn tegelijk werden in totaal 13
voertuigen in brand gestoken. . . . .

LIBISCHE AANGELEGENHEDEN

1. Officiële opening L.A.A.-kantoor Amsterdam

Libië is van plan om, in de periode van 25 tot 30 september aanstaan-
de de officiële ingebruikneming van het kantoor van Libyan Arab Air-
lines (L.A.A.) in Amsterdam, enige luister bij te zetten. Hiervoor zal
een Libische folkloristische groep naar Nederland reizen. De inaugura-
tie zal ook worden bijgewoond door de top van het L.A.A.-management.
Tevens zal een cameraman worden meegestuurd om een en ander op film
vast te leggen.

Opm.; Op l januari 1987 werd het L.A.A.-kantoor in Amsterdam in gebruik
genomen. Dit kantoor doet dienst als boekings- en administratie-
adres. Het L.A.A.-kantoor op Schiphol is in gebruik als afhande-
lingsadres voor vluchten.

2. Voorgenomen uitbreiding van het L.A.A.-personeel hier te lande

Libyan Arab Airlines is voornemens haar staf hier te lande uit te brei-
den met twee personen.
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ARMEENS TERRORISME

Demonstratie J.K.L.F. tijdens staatsbezoek president van India

Op 13 septenber 1988 werd op geruime afstand van het paleis op de Dam
in Amsterdam een demonstratie gehouden door enige tientallen Kashmi-
ri's. Het was de bedoeling dat de op dat moment in het paleis verblij-
vende president van India middels spandoeken herinnerd werd aan de toe-
zegging (daterend uit 1948/1949) betreffende een zelfstandige staat
voor de Kashmiri's (uiteindelijk werd het gebied "opgedeeld" tussen In-
dia en Pakistan).
Een aantal Sikhs dat zich aansloot bij de demonstratie werd vriende-
lijk, doch dringend verzocht zich te verwijderen.

Opm.: Het J.K.L.F. streeft ernaar geweldloos aan de weg te timmeren.
Als motivatie worden de volgende redenen gegeven: sinds de moord
op een Indiase High Commissioner in Engeland (een niet door het
J.K.L.F. geautoriseerde solo-actie in 1985) en de vrijwel onmid-
dellijke executie van een in India gevangen zittende J.K.L.F.-
voorman, groeide het besef dat het crediet dat men nog had snel
zou verdwijnen; bovendien wil men de zekere mate van welvaart die
Kashmiri's in India hebben ten opzichte van landgenoten die in
Pakistan wonen, niet in gevaar brengen.
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Bovendien wordt de basis waarop Kashniri's in een gastland ver-
blijven erg smal als men zich overgeeft aan terroristische acti-
viteiten, aldus het J.K.L.F.

KOERDEN

Scheuring in de P.K.K.

Ongeveer tegelijkertijd, op 14 september 1988 maakte Husseyin YILDIRIM
in de Turkse krant Hilliyet bekend, dat hij een fout had gemaakt en dat
sommige partijleden daar misbruik van hebben gemaakt.

MINDERHEDEN

TURKEN

Turken bezetten kantoor Iraai Airwavs

Op vrijdag 16 september jl. werd het in Amsterdam gevestigde kantoor
van Iracji Airways enige tijd door leden van linkse Turkse en Koerdische
organisaties bezet gehouden.
De actie, waaraan zo'n 70 personen deelnamen, was bedoeld als protest
tegen het door Irak gevoerde beleid met betrekking tot de Koerden. Te-
vens werd de Nederlandse overheid in deze kwestie een te afstandelijke
houding verweten.
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Toen de politie na anderhalf uur arriveerde had het grootste gedeelte
van de bezetters het pand reeds verlaten. De overige actievoerders wer-
den uit het pand verwijderd. De politie verrichtte 19 aanhoudingen, we-
gens lokaal- en huisvredebreuk en wegens enkele vernielingen, die in
het pand waren aangebracht.
Onder de bezetters zouden onder andere leden van de T.K.P.-M.L. (Turkse
Communistische Partij-Marxisitsch Leninistisch} geweest zijn.


