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ex. nr.:

Dit rapport bestaat uit 2 blz.
TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen.
========== week 02/90

SEPARATISME

- l-

MINDERHEDEN

SURINAME

Onrust rond uitgelekt rapport
Een door BOUTERSE aan BRUNSWIJK overhandigd rapport, dat inmiddels in
grote kring bekendheid heeft gekregen, heeft op het Surinaamse consulaat
onrust veroorzaakt, zowel in Nederland als Suriname.
Het rapport
omvat o.a. informatie over het
Surinaamse verzet in Nederland en over de Britse huurlingen, die onlangs
in Suriname waren.
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ex.nr.:

Dit rapport bestaat uit 3 blz.
TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen.
========= week 05/90

P.I.R.A.

TERRORISME

LIBISCHE AANGELEGENHEDEN

- l-

IRAAMS TERRORISME

Op 14 februari is bet een jaar geleden dat KHOHEINY zijn oproep
deed RUSHDXE te vermoorden.

Um-MILITARISHE
MARINEE

Geheime actie tegen
Hedenmorgen 12 februari werd onderstaand bericht door
het A.N.P. verzonden.
De marechaussee heeft vanochtend 7 actievoerders
gearresteerd omdat zij een onderzeebootjager in de
Amsterdamse haven hebben besmeurd. Op de romp van 'De
Grijpskerk' werd de leus "Stop vlootbezoeken Amsterdam"
gekalkt.
De demonstranten willen met de actie aandacht vestigen
op de "rol van Amsterdam als marinehaven".
De activisten zeggen in een verklaring dat in de
afgelopen vijf jaar 329 militaire schepen de haven van
de hoofdstad bezocht hebben. Ook willen de actievoerders
dat de gemeente haar inwoners informeert over de komst
van militaire schepen.
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Dit rapport bestaat uit 2 blz.
TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen
========== week 07/90 en 08/90
SIKH EXTREMISME
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POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISHR

Verloop ontruiming Stadhouderskade
Op dinsdag 20 februari j.1. werden twee kraakpanden aan de Amsterdamse
Stadhouderskade ontruimd. Bij de acties rond deze ontruiming werden
ongeveer vijftig aanhoudingen verricht.

Anti-SHELL-acties
In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 februari vond een aantal
sabotage-acties tegen Shell-objecten plaats, t.w. in Deventer (ruiten
ingegooid en vernielingen aan 6 tankauto's), in Heemstede (ondergrondse
opslagtanks vervuild), in Arnhem (slangen doorgesneden en sloten
dichtgekit) en in Amstelveen.

Afgaande op de claimbrief kan worden gesteld dat de acties uit de anti™
imperialistische hoek van de Beweging komen. Gedacht wordt aan de
radicale anti-Shell groepen die zich vorig jaar rond de
spektakelblokkade aftekenden of aan de achterban van het radikale
internationale persagentschap Frontline Info in Amsterdam.
De claimbrief gaat niet in op de vrijlating van Nelson MANDELA in
datzelfde weekend.
De recente ontwikkelingen in Zuid-Afrika vormen voor de antiapartheidsactivisten binnen de Beweging geen reden de acties tegen
Shell te staken. De meer gematigde activisten menen dat dit het juiste
moment is om er nog een schepje bovenop te gooien en de meer radicale
groepen stellen dat Shell niet enkel bestreden moet worden vanwege haar
aandeel aan de apartheid maar vanwege het feit dat ze als grote
multinational een bijdrage levert aan het imperialistische westerse
kapitalisme.
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Dit rapport bestaat uit 2 bl7..
TF.RRORTSWF en over:ige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen
========== week 09/1.0/1990
FILIPPIJNS EXTREMISME

SURINAMKRS

Vredesbesprekingen in Suriname weer volop aan de gang.
Nadat BOUTERSE onlangs zijn mandaat tot het voeren van vredesbesprekin
gen met het Junglecommando (JC) aan de regering teruggaf, is de draad
inniddels o.l.v. president SHANKAR weer opgepakt.
Door SHANKAR werden de afgelopen dagen diverse gesprekken gevoerd met
BRUNSWTJK, leider van het JC. en THOKAS en KATTO, woordvoerders namens;
de Toekajana-Indianen. Alle partijen spraken de hoop en «Ie bereidheid
uit om tot een spoedige vredesovereenkomst. te komen. In zijn toespraak
op 25 februari, tijdens de herdenking van tien jaar revolutie, sprak
ook BOUTERSE zijn wil tot participatie in het vredesproces uit.
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Dit rapport bestaat l blz.
TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen
========== week 11/90
ISLAMITISCH FUNDAMENTALISME

Grote opkomst bijeenkomst Milli Gérüs te Rotterdam
Een bijeenkomst van de Turks-islamitische organisatie "Avrupa Milli
Gorus Teskilati" (AMGT) ofwel "Vereniging van de Nieuwe Wereldvisie
in Europa", die op zaterdag 17 maart jl, in het zalencomplex "Palace"
te Rotterdam werd gehouden, trok een ongekend aantal mensen. Ofschoon
de organisatoren gezien de capaciteit van de zaal op niet meer dan 600
man hadden gerekend, bleek de opkomst volgens een schatting van de
politie ruim het dubbele te bedragen. Honderden belangstellenden
moesten dan ook na uren vergeefs in de rij gestaan te hebben
teleurgesteld huiswaarts keren. Tijdens de bijeenkomst deden zich geen
ongeregeldheden voor.
De bijeenkomst was georganiseerd door de Nederlandse afdeling van de in
Keulen gevestigde AMGT. Deze fundamentalistische organisatie dient
beschouwd te worden als de Europese tak van de in Turkije bestaande
Milli Gorus, ontstaan uit de daar verboden en opgeheven
islamitische politieke partij, de MSP.("Milli Selamat Partisi " ofwel
"Nationale Heils Partij")van professor Necmettin ERBAKAN en is buiten
West-Duitsland en Nederland ondermeer actief in Denemarken, België,
Frankrijk en Zwitserland. De organisatie streeft naar de islamitisering
van de Turkse samenleving en het stichten van een staatsvorm gebaseerd
op de "SHARIA", de islamitische wetgeving. De organisatie tracht dit
door middel van een enkele jaren geleden opgerichte politieke partij,
de RP { "Refah Partisi" ofwel Weizijns Partij), via de parlementaire
weg te verwezenlijken.
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Dit rapport bestaat uit 3 blz.
TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen
=s========= week 12/90

MINDERHEDEN

SURINAMERS

Arrestatie BRUNSWIJK
Maandagavond j.l. arresteerde de Surinaamse Militaire Politie (MP)
Ronnie BRUNSWIJK, leider van het Jungle Commando (JC) en enkele van
zijn manschappen. Enkele andere leden van het JC vluchtten na deze
militaire actie het Ambassador hotel in Paramaribo binnen, alwaar zij
ca. 60 hotelgasten in gijzeling genomen zouden hebben. Dinsdagmorgen
werden ook deze JC-leden door de MP gearresteerd. Het zou in totaal om
elf personen gaan.
De JC-leden bevonden zich in Paramaribo op uitnodiging van de
Surinaamse regering om een vervolg te geven aan de
vredesonderhandelingen. Onder hen was ook de Nederlander Eddy
JOZEFZOON, al jaren een van de politieke adviseurs van BRUNSWIJK.
De reden om tot de arrestatie over te gaan zou voor de MP de beweerde
betrokkenheid van BRUNSWIJK c.s. bij drugstransporten zijn geweest. Dit
naar aanleiding van de onlangs door het JC te Moengo onderschepte 1000
kilo cocaine. BRUNSWIJK beschuldigde BOUTERSE van dit transport.
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MOLUKKERS

25-april manifestatie NTINUSAKU.
Op 25 april a.s. zal het Kabinet NUKUSAKU haar 25 april-viering
(herdenking 40 jaar RHS) houden te Barneveld, in café T.d. Heuvel. De
manifestatie zal de gehele dag in beslag nemen en biedt een groot
aantal sprekers. Naast Molukse vertegenwoordigers, zullen er ook
sprekers zijn namens de Keyezen en Papoea's.
Het opvallendste programma-onderdeel vindt 's middag plaats. Dan zullen
gast-sprekers optreden die betrokken waren bij c.q. deelnamen aan de
bezettingsactie in Wassenaar in 1970, de poging tot gijzeling van H.M.
de Koningin in 1975, en de acties in 1975 en 1977 (twee treinkapingen ,
en de gijzelingsacties op het Indonesische consulaat en in de school in
Boven Smilde.
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TERRORISME

KOERDEN
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Dit rapport bestaat uit 2 blz.
TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen
ek 13/90
TERRORISME

SEPARATISME

P.I.R.A.

GEORGANISEERDE MISDAAD

MINDERHEDEN

TURKEN

Wervingscampagne Alparslan TÜRKES
Op 15 maart jl. arriveerde de leider van de rechts-extremistiscbe
Turkse partij Milliyetci Calisma Partisi (MCP) Alparslan TÜRKES voor
een driedaags bezoek in Nederland.
TÜRKES, die zijn partij voorgaat in het streven naar een
"groot-Turkije" hield in Amsterdam, Rotterdam en Nieuwegein lezingen
die in totaal door zo'n 700 in ons land wonende Turkse MCP-aanhangers
werden bezocht, TÜRKES hield zijn toehoorders voor lid te worden van
een politieke partij in Nederland, Dat het leggen en onderhouden van
goede contacten met politieke partijen in Nederland van essentieel
belang is, benadrukte hij al eerder op het Europese jaarcongres in mei
'89. Daarnaast gaf TÜRKES 7.ijn toehoorders mee zich daadkrachtig in
te zetten voor de aanwas van de MCP in Turkije door zoveel mogelijk het
thuisland te bezoeken en tijdens het verblijf aldaar familie, vrienden
en kennissen consequent informatie te verschaffen over de MCP,
Dat het. wervend karakter van TÜRKES' optreden in elk geval in Turkije
resultaat heeft, komt tot uiting in de resultaten van de
presidentsverkiezingen van 1989: de MCP zou verleden jaar 5 * van de
stemmen hebben gekregen tegen .3 % in 1.987.
Op 17 maart vertrok TÜRKES naar Brussel waar hij behalve "Belgische"
ook "Franse" Turken zou toespreken. Aangenomen mag worden dat de
lezingen daar eenzelfde karakter zullen hebben gedragen.

ex.nr.: /
d.d. 11 mei 1990
Dit rapport bestaat uit 4 blz.
TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen
17/90
SURIHAHERS

MOLUKKERS

Viering 40 jaar RHS ontsierd door wanordelijkheden
Een denonstratieve optocht van Molukkers op 25 april, ter gelegenheid
van de RMS-proclanatie 40 jaar geleden, welke vanaf het Malieveld langs
diverse buitenlandse ambassades naar de Houtrusthallen leidde, is in de
buurt van de Indonesische Ambassade uitgelopen op een kortstondige doch
hevige verstoring van de openbare orde.
Aan politiezijde, vielen een kleine dertig gewonden.
Na afloop van de manifestatie in de Houtrusthallen, die verder rustig
verliep, werd een negental Molukkers op weg naar huis gearresteerd.

- l-

Op grond van de beschikbare informatie kunnen de deelnemers aan de
ordeverstoring gerangschikt worden onder de categorieën nietideologisch gemotiveerde relschoppers en sensatiebeluste meelopers.
Volgens politiewaarnemers zou een groep van ongeveer 20 tot 50 personen
de rel hebben aangesticht, waarna enkele honderden meelopers zich
eveneens in de strijd mengden.

IRAANS TERRORISME

KOERDEN

Samenwerking van de PKK en Turks-llnks
Tijdens vergaderingen die op 17-4-90 en 25-4-90 in Den Haag gehouden
werden, is een nieuw comité opgericht. Dit Solidariteitscomité net
het Koerdische en Turkse Volk (Kurdistan ve Turkiye Halklari Dayarisma
Komitesi) wordt gevormd door samenwerking van de PKK met een elftal
andere organisaties, en is gericht tegen art. 413 van de Turkse
grondwet, waarin bepaalde organisaties verboden worden.
Ook meer internationaal gezien streeft de PKK samenwerking na:
op 25-4-90 werd in Londen het Koerdistan Solidariteitscomité (KSC)
opgericht. Bij de oprichtingsvergadering waren vertegenwoordigers en
sprekers aanwezig van de ERNK (= PKK), LTTK (Tamil Tijgers), FMLN (El
Salvador), SPLM (Soedan), TPLF (Ethiopië), een Sikh-organisatie en
andere organisaties.
Naast relaties met Turks-links en nationale bevrijdingsbewegingen zou
de PKK ook betrekkingen willen zoeken met welzijnsorganisaties,
politieke partijen, vakbonden, publiciteitsmedia, kerken en de
autochtone bevolking van landen waar Koerden verblijven.
Het streven van de PKK is ten eerste de vorming van een krachtiger
oppositie tegen de Turkse overheid, uitgaande van de gedachte dat door
linkse samenwerking het huidige regime ten val gebracht kan worden en
vervangen door een meer democratisch (socialistisch) bestuur. Ten
tweede beoogt men een zo groot mogelijke invloed op de publieke opinie
ten gunste van de Koerdische en Turks-linkse strijd.
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TUKKEN

Conferentie TKP/ML in Frankfurt
Het ATIK, de overkoepelende organisatie van alle TKP/ML (Turkse
Komnunistische Partij/Marxistisch-Leninistisch) afdelingen in Europa,
hield in Frankfurt medio april zijn jaarlijkse conferentie. Een
leidende rol tijdens deze conferentie werd vervuld door
uit Den Raag. Hij benadrukte in een toespraak het belang van het winnen
van politieke invloed in het buitenland, teneinde te pogen de politieke
doelen in Turkije te verwezenlijken. Een manier om de invloed van het
ATIK te laten gelden is de politieke strijd niet te beperken tot
Turkije, maar die ook in Vest-Europa te gaan voeren.
stelde voor te trachten via de plaatselijke politiek allengs
meer invloed te krijgen op de landsregering en noemde Nederland als
voorbeeld van een land waar dat goed gaat (alhoewel dat niet wordt
onderschreven door de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen).
De ATIK dient bij de pogingen politieke invloed te winnen ervoor te
waken niet af te glijden naar het niveau van een terreurorganisatie.
Uiteraard meende
dat aan de strijd in Turkije ook de nodige
aandacht dient te worden besteed en hij riep de conferentiegangers op
zich als vrijwilliger voor de strijd aan te melden.

ACTIVISME

SHELL-pompen-Akt iedag
De "Internationale SHELL-pompen-Aktiedag" (28 april) verliep, zoals
tevoren was ingeschat, zonder zware incidenten.
Weliswaar werden kort voor en direct na de actiedag enkele
vernielingsacties uitgevoerd tegen SHELL-stations, van gecoördineerde
gewelddadige acties was echter geen sprake.
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Dit rapport bestaat uit 3 blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen
20/90

IERS TERRORISME

Aanslag in Roermond
Op 27 «ei j.l. on ca. 23.15 uur werd op het marktplein in Roermond uit
automatische wapens van het merk Kalashnikov type AK 47, een aantal
schoten gelost op inzittenden van een auto met een Brits kenteken. De
twee mannelijke passagiers kwamen om het leven, twee vrouwen bleven
ongedeerd. De daders, n.a.w. drie gemaskerde mannen, verdwenen in een
auto die later uitgebrand in België werd teruggevonden.
De slachtoffers werden geïdentificeerd als Australische juristen die
werkten in Londen. Vastgesteld is dat zij zich als toeristen voor een
lang weekend in Nederland toevallig in Roermond bevonden.
De gebruikte wapens alsook het feit dat men kennelijk de vrouwen wilde
sparen doen vermoeden dat leden van het Provisional Irish Republican
Army (PIRA) voor de aanslag verantwoordelijk zijn. Zeer waarschijnlijk
veronderstelde men dat de inzittenden van de auto Britse militairen
zouden zijn.
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KASHMIR KXTRBXISMK

AHANULLAH KHAN

De leider van het Jammi Kashnir Liberation Front (JKLF), AHANULLAH
KHAN, eind april/begin mei op bezoek in de VS, heeft zich het
ongenoegen van India en de VS op de hals gehaald met zijn uitspraak dat
het JKLF verantwoordelijk is voor de moord op drie gijzelaars die
onlangs in India om het leven werden gebracht.

FILIPPIJMS EXTKXRISMK
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TURKEN

Turkse Consulaten doelwit van acties
Op donderdag 3 nei jongstleden werd tijdens de avonduren, ongeveer
gelijktijdig, gepoogd brand te stichten bij de Turkse consulaten te
Rotterdam en Deventer. In Rotterdam werd door een persoon net een Turks
uiterlijk net behulp van een vluchtige stof (vermoedelijk benzine) de
voordeur overgoten en in brand gestoken. Het vuur dat hierop ontstond
kon weliswaar door de brandweer vrij snel worden bedwongen.
In Deventer werd brandstof tegen de voorgevel gegooid. De dader(s)
slaagde(n) er echter niet in deze te doen ontbranden.
In verband net deze acties werden extra veiligheidsmaatregelen voor de
officiële Turkse vertegenwoordigingen genonen.
De acties werden daags na de brandstichtingen geclaind door een zich
"Links Revolutionaire Krachten" noenende Turkse organisatie. Deze
organisatie, vermoedelijke een samenwerkingsverband van verschillende
Turkse linkse organisaties, was tot nu toe onbekend. Volgens een
verklaring zouden de acties hebben plaatsgevonden uit protest tegen de
arrestatie van honderden betogers tijdens een door de Turkse overheid
verboden protestnars in verband net de l nei-viering in Istanboel. Het
is van eerdere jaren bekend dat ook in ons land vanuit linksextrenistische Turkse organisaties, als Dev Sol en TKP/KL, enotionele
reacties kunnen ontstaan naar aanleiding van repressief optreden van de
Turkse overheid tegen opposanten.

Op zaterdag 12 nei werden opnieuw vernielingen aangericht, ditnaal
tijdens een onaangekondigde en agressieve demonstratie voor het
Consulaat te Rotterdam.
De actie was georganiseerd door een platforn van Turkse extreem-linkse
organisaties waaronder de Turkse Communistische Partij/Harxistisch-Leninistisch (TKP/ML) en Revolutionair Links (Dev Sol). De in verband net
statische bewaking in en voor het Consulaat aanwezige Rotterdanse
politiemensen - nonenteel gelden voor Turkse diplomatieke
vertegenwoordigingen in Nederland immers verhoogde
veiligheidsmaatregelen - zagen een overmacht tegenover zich, en vroegen
on versterking.
Bij de aanhouding van enkele verdachten ontstond een vechtpartij toen
andere leden van de groep dit net geweld trachtten te voorkomen.
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POLITIEK (GEWELDDADIG) ACTIVISME

WHC-Groningen
Op zondag 27 mei j.l. is één van de laatste kraakbolwerken in ons
land, het Wolters-Noordhof Complex (WNC) in Groningen, ontruimd. De dag
daarvoor hadden bewoners en sympathisanten in de omgeving grootscheepse
vernielingen aangericht bij o.m. horecagelegenheden en kantoren in de
omgeving.
Op 21 mei 1990 bepaalde de rechter dat het WWC vanaf 28 mei ontruimd
mocht worden.
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Dit rapport bestaat uit 3 blz.

TERRORISME en overige relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen,
—«—— week 24/90

NATIONALISTISCH TERRORISME (SEPARATISME)

P.I.R.A.
De afgelopen weken volgden de gebeurtenissen en ontwikkelingen op het
terrein van het P.I.R.A.-terrorisme en de bestrijding ervan elkaar in
snel tempo op.
Onderstaand een korte samenvatting van gebeurtenissen en verbanden.
Samenhang aanslagen
De volgende P.I.R.A.-aanslagen werden gezien de modus operandi en
bewijsmateriaal aan de hand van technisch onderzoek naar gebruikte
wapens etc. zeer waarschijnlijk uitgevoerd door een Active Service Unit
(A.S.U.) van de P.I.R.A.:
01-09-1989
07-09-1989
26-10-1989
04-05-1990
27-05-1990
02-06-1990

Twee Britse militairen neergeschoten in Munster.
De Duitse vrouw van een Britse Militair te Una-Massen
(Dortmund) in haar auto doodgeschoten.
Een Britse korporaal werd met zijn baby te Wlldenrath
gedood.
Bomaanslag op een Britse barak te Hannover (mislukt).
Twee Australische toeristen te Roermond doodgeschoten.
Britse majoor voor zijn woning te Dortmund doodgeschoten.

Aanhoudingen
Op zaterdagmiddag 16 juni jl. werd in België na kordaat optreden van
enkele Belgische burgers het P.I.R.A.-lid Donna MAGUIRE aangehouden. Na
grootschalig politie-optreden werden in Nederland achtereenvolgens
binnen enkele dagen aangehouden:

Op de plaats in België waar Donna MAGUIRE werd aangehouden werd een in
de grond ingegraven depot met drie vuurwapens, waaronder een
Kalashnikov ontdekt• In dezelfde buurt werd nog een opslagplaats
ontdekt, waarin o.m. de springstof Semtex, ontstekers, twee time-power
units en twee magneten voor autobommen werden aangetroffen.

Op dit moment wordt er van uitgegaan dat alle aangehoudenen een restant
zijn van (cq. later zijn toegevoegd aan) een A.S.U. van de P.I.R.A.
(zg. FERNDOWN-A.S.U.)» die vorig jaar juli deels in Ierland deels in
Frankrijk werd aangehouden.
Ook de nu in België aangehouden Donna MAGUIRE werd toen gearresteerd,
maar moest wegens gebrek aan bewijs worden vrijgelaten.
De verwachting is dat de arrestanten van nu direct of indirect betrokken waren bij alle hiervoor genoemde P.I.R.A.-aanslagen. Inmiddels
verkregen technisch bewijs versterkt deze verwachting, zoals vingersporen van MAGUIRE en
op een wegenkaart die gevonden werd in de
gehuurde Opel Kadett, die bij de aanslag in Roermond werd gebruikt.

LINKS-EXTREMISTISCH TERRORISME

Arrestatie van RAF-leden in de DDR - commentaar
Inmiddels is een groot aantal RAF-leden in de DDR aangehouden. Het is
echter opvallend dat geen van de gearresteerde RAF-terroristen gerekend
kan worden tot de groep die volgens de autoriteiten nog tot de actieve
kern van de RAF-commando's behoort.
Over alle gearresteerden bestond al het vermoeden dat ze zich
teruggetrokken moesten hebben. Zij kwamen ook niet meer voor op de
nieuwste opsporingsaffiches.
Er mag dan ook zeker niet verondersteld worden dat er met deze recente
arrestatiegolf een einde gekomen is aan de aanslagen van de RAFcommando's.
Een harde kern van minimaal 6 RAF-terroristen moet nog als actief en
zeer gevaarlijk worden beschouwd.

MOLUKKERS

Sfeer in Molukse kringen steeds grimmiger

In de diverse Molukse groeperingen (cq. woonwijken) lijkt steeds meer
behoefte te bestaan aan hardere (gewelddadige) acties teneinde de
Molukse problematiek weer volop onder de aandacht van het Nederlandse
volk en de Regering te brengen. Het weekblad Elsevier van afgelopen
week maakt zelfs melding van reeds bestaande plannen, "die heel
Nederland in korte tijd plat leggen".

Tenslotte zij vermeld dat uitspraken op een door Molukkers gemaakte
geluidsband, van de demonstratie van 25 april jl. te Den Haag, de
hiervoor geschetste sfeer volledig onderschrijven.
De grote aandacht die de media de afgelopen weken aan de
Molukkers schonken en ook nu nog schenken, werkt zonder meer
stimulerend op de (gewelddadige) activiteiten vanuit radicale
Molukse kring.
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