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TSRRORISliE

1MXRKAT101'.AAL TERROR!SHE

PERS Op 4 juli 1986 dlende voor de HasTlerjse ire^tettearnle de
zaaJ< tegen de Japanner

. Zoals bekend werd b f e t r o k k e n e op 01-05-19&J& op oe
l u c h t h a v e n S c h i p h o l a a n g e h o u d e n in het b«zit V-aii een
ki lo sp r in^s to f en eun zestal onts tekers .

Ti j t lens de r«ch tzi 11 in^ weif'd tej;e*» Vtiiv
t e v a n g e n i s s t r a f geelsi. &oo* d« »erdjeoi^in^ Wfle*<» onder
deer aan&evoerd dat ten aanii*n van de vercacl i te niet
was aan^e toond dat er eaem iredeli^k vernosBden
bestor.J en d a c h ier dieThalv* spreke was vam
verfcreten bcu i j s , waafop vri jspraak zou nw>ete*v voli,en
Cp lb j u l i a a n s t a a n d e cal de r e c h t b a u k ui c s p r a a k ti

CP-GV

KATIOKAAL TERRORIS11E - L1KKS EXTREHISME

Blood Reyolutionair

In de nach t van 2 op 3 j u l i jon^s t leden i* een soort
vuu rp i j l door een ru i t van het Shel l - tebouw op «^e Gost
duin laan geworpen of gesciioren. Het laa ts te is waat-
schi jnll jk«r , gezien de -af stand tussen h«t Shell-
«fl de plaat-s uaar voeJEfrtap^pen van de dadt rs z i j n



In de b u u r t van deze p l a a t s werd een poi,,flet aa«iietrof-
f e n Liet een s ter van he t Kooo i'.evolu c lona i r F r o n t .

K A T I O K A A L TEURORlS:-i t - I.ATI UKALIST1 SCii SEPAKATlbi .L

A r r e s t a t i e H ' L A - l e d e n te Le U a v r e

PALESTIJ::EI. INTEK: ;ATIU; :AAL

Jordanie sluit 25 PLO-kantoren

Jordanle heeft besloten dat vrijwel alle FATAii-kantoren
in dit land met onciiddelli jke int;anj., zullen worden be-
slotcn.



Vprplaa ts in t . PLO-}vpiaf;dJCiig#r t ier

PALESTIJNS TEF.F.OR1SKE I K T E R N A T I O N A A L

tl oi-el i j Kg aansl.at.gii A b U I I U S S A op Joodse doe I.e. n



V e r i j d e l l n ^ aansla;; vl let: veld M a d r i d
(zie WO 26/86, u r . 97)

PLO-KANTOOR IN K E D E R L A I . D

benoend als p l a a t s v e r v a n ^ e n u PLO
v « r t e k e n w o o r d i ^ e r in N e i i e r l a n c l
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TSltRORISME

NATIONAAL TERRORISME - LINKS EXTREMISTISCH

de
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XNTBSWATIOttAAL TERROK-aeSWE - SBlI«Tt<SCME





Weekoverricht Hoofdafdeling BT,
29/86. d .d, 13 t/mJJ> JM*

Nr.: 101

TERRORISME

INTERNATIONAAL TERRORISMS

CRI/&ZC 0e rechter heeft uitspraak gcdaan In de zaak van tie op
Schiphol met exploaieven aangehouden Japanner
Deze uitspraak impliceert dat de zaak wordt terufeverue-
zen naar de rechter-connnissaris teneinde onderzt>ek te
plegen naar de feiten van verdenkin^. De maximura-ter-
mijn, die de rechter aan dit onderzoek koppelde is drie
maanden .
Uatineer derhalve niet aangetoood kan worsen dat
is aangehouden op basis van een reUelijk vermoeden van
schuld aan enig strafbaar felt, zal hij naar alie vaar-
schl jnli jkheid op vrije voeten gesteld worden w«.gens
onrechtnatig verkregen bewijs.
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KATIONAAL TERRORISME/NATIONALISTISCH SEPARATISMS



PALESTIJNEK IN NEDERLANB

fra.lejstina Konitee dempnstrgcrt tcgen "De Hadji"

Het Palkon heeft vrijdeg 18 juli 19fc6 voor het pand van
ID-BAARH uitgeverij llollandia te Beam een deaooscratle gehouden,
PERS gericht tegen het boek "De Hadji" van Leoti URIS, waarin

passages zouden voorkomen, die Arabieren in een kwaad
daglicht stellen. Het Palkom verzocht de uitgever ob tiec
boek tilt de handel te halen.

R o ot; Kaast een handjevol Kederlandse Palkoo-leden was
er een aantal Arabieren aanwezig, voor het ueren-
deel Palestijnen, die waren gemobiliseerd door

•

Het Palkoia had een demonstra tievertunning voor
+ 20 personen aangevraagd.

SHIITISCH TERRORISME IMERNATIOHAAL

Spaanse rechter laat Libanese terroristen vrij
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MINDERHEDEN

Molukkers

na QP Aubon

B-apef. Op 24 juli aanstaande zal er door de Samenwerkendt! 1-10-
1B-DEN- lukse Organisacies in Nederland een deuonetratie worden
HAAG gehouden op hec Kalieveld te Den Haajj. Er worden + 1.500

nensen verwacht.

De aanleidin^, hiertoe is het grote aantal arrestaties,
verrlcht door Indonesie op Ambon na h-et hij»en van de
RMS-vlag aldaar op 25 april jongstleden.

Vanaf het tialieveld gaat men richtini, Indoaesische aa-
bassade, waar een petitie aangeboden sal worden. Onder-
veg eullen on Internationale aandacht op de affaire te
vestigen, petities aan^eboden worden aan onder andere d«
aobassades van het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Sta-
ten , Canada en Nieuw-Zeeland . Het is de bedoeUnj, van de
Molukkers om de betoging een vreedzaao verloop te la ten
behouden .

Surina«ers



In S»*i*««« -weird door BOflTEftSiE een nifcuw fcfrbi.tttt*
¥«*md, dat op 16 juli jaatisgstliede-n door waarnetiend
idieat RAMDAT MIS1BR werd beedigd. ID het JteUblitte
zowel allltairen, alsmede Itideo van de oude policieke
pr*rtlj«n, 4« vakbewefelngen et» het bedrijfsievcTi verte-
ge«voor<3igd rl jn .
D« o*e>u«« premier w<r¥di P. RASDAKISHUN, vo-o*he«n d:ire«-
teur wau e*a handelsondeTn««lng, t*'T«ifl Pra«k &SSE1>,
voorinalig ninlster van opbouw, *e nieuwe p^resident
wordt . De nieuwe rol van BOUT&RSE is nog onduide l l jk .
Tot d« beliangrijkste taken van het nieuwe kabinet zulien
behoreti: het herstel van de democratie in Surinaiae en
bestrijden wan corrupt1«.
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Weekoverricht Hoofdafdeling BT,
weeknr 30, d.d. 21 t/m 27 juli 1986

Nr.:

TERRORISME

INTERNATIONAAL TERRORISME

NATIONAAL TERRORISME/LIHKS EXTREMIST1SCH

2usammen kanpfen/Knipselkrant

Sedert vorig jaar wordt door het RAF-Umfeld, of liever
gezegd bet "engere RAF-Umfeld"

OPEN BRON ... het blad zusaamen
Kanpfen uitgegeven. De RAF laat in die blad onder meer
andere links-extremistische groeperingen aan het woord
kom«n; zo werden in de laatat verschenen uitgave (nr. 6}
4 verklaringen van de Rode Brigade afgedrukt.
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TERRORISHE/NATIONALISTISCHE SEPARATIE

!• tftnayd Ifers terrpriane; the I r. is to National
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2. ETA

Deze Baskische Terroristische organisacie heeft de
laatste tijd flink van zich doen spreken.

MIDDEN-OOSTEH

PALESTIJNEN IN NEDERLAND

Activiteiten van
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MINDEfcHEDEN

I. Tu*k*ti

B^oper* Haar aanleiding van eett owtter meet Via b«t ANJ?
AN* verspTeidt bericttt, d»t h*t part i jgebouw van de PvdA in

Amsterdam was bezet, werd vernoaen, dat die bezetting
tevoren was overe€nge.k.omen door en

. Laatatgenoende zou do«n of h i j niets
wist!
Noot_: Da GP-Amsterdam was nlets ter ore gek^nen over eeo

evetvtwele

MOLUKKERS

PERS Wat een vreedzane deaonstratie had noexen warden tegen
EIGEN de arrestaties op Ambon naar aanleldlng van het bijaen
WAAR- van de HMS-vlag op 25 april jl. aldaar, elndigde onver-
NEKING wacht toch in «eti slagveld. De betoging «aar HH 8OO

Zuid-Molukkers aan deelnanen, startte rustig, uaar bij
de Indonesische ambaasade laaiden de ettoties hoog .op.
Hier werd met steneti gegooid en vernoedelijk met ttata-
pults, grote kniklcers afgaschoten. De eigen ordedienst,
geholp«a door de ME kre*g de groep echter weer v*ij sue!
onder controle. Hierna trok de nenigte onverwacht rich-
ting HoutrAJsthallen, waar nog een slotbijeetikoBist gehou-
den tou worden.
Hi-er li«p de sltuatie v«r'd«!r ul-t dve band. Twee pplitie-
auto Vs werd en omgegooid, politiemensen in elkaar g-esla- -
gen, waarvan er uiteindelijk vijf voor behandeling naar
een ziekenhuis noesten.
Bovendien werd een fotograaf gemoleBteert. Ook hier
moest de ME ingrijpen en probeerde de eigen ordedienst
de gemo«deren weer te kalneren. Twee Molukkers iijn
gearresteerd op verdenking van openlijke geweldpleglng
en worden geboord. Verwacht wordt dat er nog meer
arrestaties zullen volgen.
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PEJtS Op 28-7-1986 we r den in New Orleans 14 Amerifcaanse
staa tsburger s gearresteerd op verdenkiiig voornemens te
z i j n geweest hooggeplaat s te Surlnaaamse
regcringsf unctionarissen te gijz«len.
De leiJer van de groep, , zou verklaard hebbfeu
in opdracht van de "Ansus Foundation"

gehandeld te hebtoen.
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SIKH'S



Weekoverzicht Hoof dafde1 ing UT,
weeknr. 31, d.d. 2b juli C/m 3 Augustus ly«0

nr .

TERRORISM!-

INTERNATIONAAL TERRORISHE

De rechczaak contra

SIKH ' s

P A L E S T I Jt.-S T E K R O R l S M E / I N T E R N A T l o r . - A A L

H a r o k k a a n s e o b j e c t e n i n o f e e l i j k d o o l t - - i t van c e r r e u r ac c i es



NATIONAAL T E R R O R I S M E / L I N K S EXTREMISTISCH

Aanhoud ing ( i l l egaa l ) RAF-lid





. 92, d.d. 4 t/a 10 1986

tr.:

TERBORISME
ss'c£s"-:rs- s=te£s

miERNATIQNAAL TERaOSISHE

. KIKOHUHA / MOUSSADXT

2. la Knipeelkrant ar. 1? is een artikel uit h«t Algem**n Dagblad van
19-7-86 afg«drukt waarin Belding wordt geaaakt van het terugverwijzen
van d« zaak tegen aaar da reohter-eOAaiasaris teneinda
onderzoek te plegen naar de feitea Tan vvrdenking (zi« ook eerdere
*«*kOT«fzichten).
Onder bet art ike 1 was djit gede«lt« T«H - naar nu geMckea is - een
rapport van da teehnische r*cli«rche afg«drukt, waarin varaeld was
dat er belangstelling besto&d TOOT • en persoon aankoaend op ScMphol
bij vie in de bagage exploaieTen Teratopt waren: "E.e.a. zou Terpakt
zijn ia een draagbare radio-caaaettespeler, kleur rood."
Eldera in het rapport atond Termeld dat in de radio op kondige wijze
d.ŵ z. bij een routine control* eigealijk ni«t te achterhal«nt zes
ontatekera Terborgen waren. Ook dez« fraae nit het rapport werd
afgedrukt in de Knipselkrant. Da uitgtTer Tan de Knipselkrant, de
bekende MOTJSSADLT heef t het rapport bli jkbaar ontTangen van ,
de advocaat Tan , die hê t op zijn bettrt tussen de procea-
atokken heeft aangetroffen.
Hit het rapport Tan de techniache recherche en dua ook uit de
Knipaelkrant blijkt Toor «an buitenataander OTerduidelijk dat er
•aer inforaatie «aa dan het gestelde in da officiele Terklaring
T»n GR1/BZG Tan 29-4-1986
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W e e k o v e r z i c b t H o t > f d a f d e l l r > £ BT,
.Weeknr . 33, t t . d . 11 a u ^ u s t u s C / u 17 augus tus

NAT1CNAAL TF .KRORI i iMt /L l f - iKS E X T K K h l 5TI

M S ? ( K a t t o n a l o U e i l s P a r t i j )



&ot-t«?rc-ah

'^^f&^M^^iy^^^&f^^^f^^^^?^^ •? "-•.'-''"•.-;• v-



Weekoverzicht Hoofdafdeliag BT
•eeknr. 3**, d»d. 18 t/« 2*t Migustua
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PLO-KAttfOOR m NEDERLAUD

.<'s dpjpr

PALESTIJNEN IK NEDERLAND
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KflERBEN

Op naandag 18-8-19&6 wetd do*>r ten veertigta'l Koeirdren
PERS een poglng ondernonen tiet Minis terie vat) Buitenland&e

Zaken tfe Den Haag te bez«j:'r««. Ongeveer twintdg Koerden
slaa^Jen erin de ceTitralc hal van het gebouw blnnen te
fcometi, de overlgen stelden ri<:h , voorzien van
8pandoek«n t bulten h«t g«boyw op.

Het initiatief voor dele aktifte verd gcwonen door de
PKK/EftiJK «n wa» - *a*T >«<efr 11** weteTi - gerltht teg en dfr
bombardeTHehten die onlang^s door d« T-urk*e .luchtmacht
werden uitgevoerd in het cost en van Turk! je «n op Iraaks
grondgebied met als doel de daar uonende Koerdische
bevolklng te t ref fen .

Tljd«ns de demons tratleve actle, Me overigeOs vreedzaam
verliep, eisten de KoeTden ondermeeT dat de Nederlandse
regering een onder zofrkscOiiiiBlsaie naar he't betrokken
gebted rou sturen.

Op 22 en 23 augustus 19*86 von den in Den Haag demon-
ID-Dfcn- straties plaats a'>« p*'*,fr«8=t tegen de Turks* bombar-
Haag denenten In Oost-T^rk^je en Irak.

Op 22-8-1986 werd door een aantal Koerdische organl-
saties (KUK, KDP, POK* 0*^u«floek YoluJ getracht -peti,-
tiee aan t« bieden bt j de turkse en Iraakee ambassade,
De demonstratie op 23r8-198;6 was geOTganiseerd door d6
Koerdische organi&atie PKK/SRNk. Tijdens beide deaon-
straties waren enkele honderden Koerden aanweiig.



Weekoverzicht Hoofdafdeling BT
. 35 van 2.5 t/B 31 au^ustus 1986

•ft* <

TERRORISHE

HATIONAAL TERRORISME/LINKS EXTREHISHE

Kte»H RAF-Qffensief (zie ppk Wp 30)

2.

N.a.v. d« veroordeling In de BRD van tot maar
liefst 10 jaar gevangenisstraf terzake handcl in soft-
drugs, zal op 6 September aanstaande een protestdenon-
Btrati* worden gchouden voor de aabassade van de BKD in
D*J» Haag, zo werd via een advertentie in de Volkskrant
van 29—8-l$86 alsaede op de Dultse televisle
a an ge kond i gd.



NATIOKAAL TERRORISHE/KATIOKALISTISCH SEPARAHSME

beroepzaak IRA

ID-A'daro Op 10 September aanstaande zal in Den Haag bet hoger
beroep dietien inzake het Britse verzoek on uitlevering
van de PIRA-terroristen en

De Beweglng in Ansterdam IB opgeroepen
op 10 September in Den Haag te steunen.

In verband met mogelijke verstoring van de openbare orde
op 10 September aanstaande wordt een en ander nauvlet-
tend gevolgd.

nte<iaV;!Es wapentranspprten PIRA



VrijjtatinE

Op 26-8-19C6 heeft de rechtbank te Haarlet. de vrijlatinj,
PERS gelast van de Japanner

werd op 1-5-1986 op Sctiiphol gearresteerd toen bij
trachtte Nederland in te reizen net een kilo TUT en zes
ontstekers in zijn bezit.
Aangezien dit strafbaar feit pas &econstateerd werd na-
dat was aangehouden voerde zijn advocaat - met
succes - aan dat het bewijs onrechtuatig was verkrefaen.
De zaak tegen wordt overi^ens door de rechtbank
voor onbepaalde tijd aangehouden in afwachtin^ van uo-
gelijke nieuwe feiten.

PALESTIJNS TERRORISME / IKTERKATIONAAL



Arfjestat ie in B e r l i j j n op 29-7-1986 van

3. £ARLQS - netyerk weer .actief ?.



LIBISCHE AANCELECEK'UEDEN

Liblsche commando's op wet; naar een groot aantal landen?

tllNDERHEBEN

Surlnaners



Op 28 augustus werd van OBZ bericht ontvangen, dat <}e
Tamils van plan zoudeti zijn een ambtena^r van W.V.C. te
gijzelen, dlt naar aanleiding van de ontevredenheid over
h-u n h u 1 s-ve 6 ting.
Twaalf septeober vindt er weer overleg plaats tussen
W.V.C. en een afvaardiging van de Tanils. Of hun plan
hiermee in vcrband staat is dzz niet bckend.



W**koirerzicljt hoofdafdeling Bt
verslaeperiode 1 t/m 7 September 19^6 nr. 36/86

PALESTIJKS TERRORISME/INTERNATIONAAL

1. Gebrutk van modelvllegtutgen bl.J terroristiscbe
aanalagen

2. Arrefltatie in Berlijn op 29-7-86 van
ook WO/35)



van .gain

Oa ea. 01,00 uur (Nederlandse tl.jd) op 5-9—86 T»erd op de
luchthaven van KARACHI Pan Aa vlucht 73 - een Boeing 747
- door 4 In het uniform van de luchtbavenveilighelds-
dienst gestoken gewapende personen bestorad en beret.
Reeds hierblj vielen enige gevonden. Ken aan het hoofd
gewonde Aaerlkaan werd uit het toestel gesaeten en over-
leed later in het ho*t>itaal. De kapers elsten naar
Nicosia op Cyprus gevlogen te worden oada« aldaar een
paar "breeders" van hen uit de gevangenis bevrljd noes-
ten worden.

De kaping kreeg een onverws=chte ontknopltig., toen een
hulpgenerator door brandatofgebrek «Itviel en de llchten
in het toestel uitglngen. Be kapers dreven de passagiere
naar d* achterkant van het toestel en begonneo op heti te
schieten. Dat ook de Paki.staanse autoriteiten door deze
gang van zaken verrast werd en aoge blijken uit het halve*
uur dat veratreek alvorens de eerste Pakistaans« coaoan-
do's zlch in het toestel lie ten zlen.

Claims voor de actie werden ingediend door:
1. De Libyan Revolutionary Cells (onbekend)
2. enEgsntaatti* van JMlgKEiiA^H (- Soldaat van God)
ad. 1. heeft een AN-bijflinaak.
ad* 2. een organisatie van Suuni-aoalias act verbin-

dlwgen naar tra=n «n PLO.
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Saldo was tot nu toe 19 doden en een bonderdtal
den.

i*> Synagoee In Istanbul

MEDIA In de loop van zaterdagochtend ((6-9-86) werden twee
personen toegelaten tot een synagoge In Istanbul, waar-
van zij foto's zeiden te willen n«men.
Binnengekomen bar r lea deer den zij de deur en begonnen op
de aanwezige joden, die bezig waren hun sabbathpllchten
te vervullen, te 8 ch let en.

Claims werden ingediend door vier organisaties :
1. Islamic Jihad.
2. Palistlnlan Revenge Organisation.
3. International Struggle Front.
4. Islamic Resistance.
Slechts van de Islamic Jihad werd eerder wat gehoord als
"nom de guerre" van een aantal Shiitische groepen en
groep Jes.

Voor de actie werden evenzoveel redenen aangevoerd tot
en net de strijd tegen de Zuid-Af rikaanse Apartheid toe.

5. - a f a i r e . (-z-l̂ g~ffgfc—trro-a 34—e^ 35-)
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KOERDEN

van , &Jgar£y.8* fee

Op /1N1M-&9&6- ward t« P«rij* h*t ka*toonr watl d* Iraakse
luchtVaafttBaatschappl j "Iraqi Ator»ay8" enkele uren be«ert
do»r Ksssrdeu. D« b«a*'t-t€T8, negen mannen en twee vrfru-
wen, hteldeo een tletrtal mensen In gljzeling. Na de
kottst van de politic werd de te setting vreedzaam beein-
dl«d»
De aktie van de Koerden, die z-ouden behoren tot de' or-ga-
nieatle TKP/ML-Partizan, was een protest tegen de Torkse
luchtaan'val in augustus op Koer-dische dofpen in liet
we«ten van Irak. Deze aanval vond plaats Bet goedkeuritig
«*a tJ« iT^aakse autofit-elten .

HATIONAAL TERROHIS-HE / LINKS BXTREMISME

••13



2) Bo»aan8lag.en op bet Bjundea Verwaltungsaat en P3>>.Jt*
hoofdgebouw van onze zusterdleast, belde in Keiilen

Op 31-8-1986 ward tegen 1.15 uur een bomaansl^ag
gepleegd op bet Bundes Verwaltungaamt in Keulen.
Bij deee ln«telling vindt o.m. centraal d« regl-
•stratie van vluchtellngen etc. plaats.

Op 8-9-19M werd on 3.45 uur een aanslag d.m.v. een
autobom gepleegd op bet complex van aan de
"Inneren Kanalstrasse" In Keulen. Een direct aan de
buitenmuur gelegen gebouw werd zwaar beachadigd; een
toevallige voorbijgaoger licht gewond. In eeTate
inatantie claimden de Revolutionaire Zellen d*m.v. een
telefoontje bij de "KOELHER-STADT-ANZEIGE*" de aanslag.

- 5 -



or. 19

Publikatie van de deelnemersliJst aan een seminar over
terror 1 sine- be B t r i j d ing.

In Knipselkrant nr. 19 werd de cekst van een lezing over
terTOTiSime-beatriJding, geboudeo door net plv. hoofd
CRI, De Jong, op het inatituut Clingendael te Den Haag
op 6 juni j.l., gepubllceerd.
Een aummier curriculum vitae van De Jong is daarblj
op&enonen. Andere op die dag gebouden lezingen rijn
slechts met titel en spreker verneld. Tevens is de
deelneaerelijst van de conferentie op 6 juni
gepubliceerd; dit impliceert dat preeies honderd namen
van personen, die hetzij gelnteresaeerd zijn in hetsij
betrokken zijn bij terreurbeatrijdlng, in de
openbaarheld zijn gebracht. Gezlen het felt dat de
werkkring van alle betrokkenen is vermeld kan
genakkelijk vorden afgeleid welke personen mogelijk
beroepshalve set terroriane-beatrijding bezig zijn.

-affaire loopt ogenschijnlijk aet een sisser af.
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Ongeveer 150 personen navea deel aan ecn
protest demons t rat ie voor de We*trdult»e ambassade In Ben
Haag tegeti de veroordeling van Harm DOST tot 10 jaar
ge^angenisatraf in de BRD.
"Geheel in de sfeer van Hjirm DOST" was bet een ludiek
geteuren, waarblj naar hartelust soft-drugs werden
gebru ikt.

HIHDERHEDEN

SURINAMERS





Vf ak. 3fmS. 1

TBRRORISME

LINKS EXTREMISTISCH TERRORISHE

1. RAF-sympathlsanten in Nederland

2. RAF-Umfeld in de BRD



3- in de BKP

*• bericht m.b.t. bonaanslag op bet g^boaw van

Surlnaamse premier

Op 13-09-19*6 arriveierde in Nederland d« Surinaamse pre-
mier RADHAKISHUM voor een "priv«" bezoek aan Nederland.
Hlj werd afgehaald door de Surinaanse zaakgelastigde

•

Op zondag 14 September had RADHAKISHUM een onderhoud net
Minister van den BROEK. Nadat beide bewindslieden circa
20 minuten onder vier ogen met elfcaar hadden gesprokea
werd bet g^sprek voortgezet in aanwezlgheid van en
enkele hoge BuZa-ambtenaren.
Het onderhoud duurde in totaal circa 3 uur.

naa.r Franis Guyana (Zte ook vorige rapport age)



]Qt 'I/EJT- Volgens een Molukker, die naar aanleidlng van de angere-
HAAC geldheden blj de Indonesische ambassad* begin augustus

werd gearresteerdj zouden It) Capelle a/d IJssel en Moor-
drecht door Molukse Jongereti platinen worden gestkeed voor
ecn gijz^lingsactie contra Minister van den BROEK. Reden
voor een dergelijke actie zou zijn een uitlating van de
Minister dst het RMS-ideaai niet meer rou bestaan. De
Mt>lukkers zouden ov«er voldoende geweren '{;#' 6̂ -tf) en hand-
granaten beschlkken. Een en a-nder zou nog dit jaar
moeten plaatfivlnden.

over
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&** Aytejj;tjBtijgi van eeo terroristen in Marokko
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MEDIA

.. he ;t ,

fir is - somnigen al veel laager dan een jaar - een
zevetital Fransen gegijteld In Llbanon. Verder rittfen er
in een Franse gevangents op het ogen-bllk drie personen,
wier vrijlsatlttg al versch*tdene ma let! - begeleid door
aanslagen - geeisd Is.

Een kleine chronologl« van da gebieuT ten! seen luldt
aldas :

0;l~t)9''-!986 :

08*09-1986;

€S55A waâ Bactouwe voo* nieuwe aanslagen, ten-
zij de 3 g«v.ang!enien vrljgelatea worden.
Vondat in eea ttfein die het Care de LyOn
blnnenreed van een bom, die pen-thri.*t: bevat-
te, hetge«n al eerder door het CSPFA ge-
brulkt ts.
Boaexplao-sle bij loket yan het postkantoor in
het stadhuis van Partjs (1 dode , 16 ge wan-
den, van wie 4 ern*t:ig) . Claim: "Partisanen
voor Recht *« V«ijft«;4̂ l" (PJL) in Libation,
tot nog toe onfcekend, mogelijk "n«* de

.q. FARL.



12-09-1936: Bomexplosle in de Parijse wijk *La Defense"
(51 gewonden). "

14-09-19*6: Bomexplosie blj restaurant "Ptfb Se'n*ulnt'1" *an>
de Champs Elys«es (1 dode politienan, twee
zwaar gewonden).

14-09-1986: Blj moud* van premier CHIRAC verlrlaart de
Franse regering het terrorlsae de obrlog;
kondigt visumplicht aan voor alle nationali-
teiten behalve EG-ingezeteaen en Zwitsers;
z«t het leger in fcer vefsterrking van de
grensbewaking en boudt een raxcia in Libane-
se wljken van farijs.

,L5-HD9-19*6: Bet GŜ PA neeint de verantwoordelljltheid op
zich voor de aa^islagen van 12 en 14-09-1986
en koadlgt in eeti reactie op de aaatregelen
van de Franse regering aan "tot bet blttere
ei-nd te zullen doorgaan en stieds dra«ti-
scher te zullen optTeden on de In vrijhelds-
stelllng van de Drie te bewerkstelligen".

15-09-19-86: Enkele uren lat** o«tpioft in het Parijse
Hoofdbureau van Polltie bij A& afJeling
rijbettdaj-zeffl e*n boat, die 1 dode vetoorzaakt
en meer dan 50 gewonden. Alhoevel er CSPPA*
aanslagen bekend zljn waarbij meer slachtof-
fers vielen en er tenmlnste een (op een
station van de metro) voorkoaen is die de
kiea van een ramp in zich droeg, is deze
laatste aandiag toch vel een van de meest
trleste.

Opa. .gapp.: Met de wetenschap dat er einde begin 1986
een tientaL aanslagen hebben plaatsgevonden,
tervijl er een drietal - met meet geluk dan
wijsheld - voorkoaren zijn, werken de felten:
eerste 2 weken van September: 4 aanslagen en
1 voorkomen aanslag bijzonder ontnuchterena.
Tevens wordt een zekere mace van respect
opgewekt voor de operatlonele mogelijk^ieden
van FARL/CSPPA/PJL.
Een zekere beduchtheid is gerechtvaardigd In
het geval dat de Franse maatregelen zo af-
doend blijken te zijn dat de organtsatie
zich gedwongen voelt in andere landen Fran&e
doelen aan te gaan vallen. Aanpassing van de
visun-bepalingen aan de Franse maatregeren
en harmsvisering van de grensbewaking lijken
geindiceerd.



tlBISCHE AANGELEGENHEPEN

-confergntie in Tripoli



-v;t.

DreLging aan het adres van Turkse off

Ô > 10-9-8* werd op zii» fcantx»or bij S*C eeo Turkse of-
ficier gebeld door cen Fr«ik« sprekend pfefsoon, die hem
blj naati noefflde. De Turlcse off icier vetzocht de b«ller
Engels te spreken. In g«brekkig Engels decide de man nee
te spreken namens het A5ALA (Armenian secret Army for
the Liberation of Armenia) in Lyott. Tevens dieelde hij
aede dat de officler, evenals andere blj de NATO werkra-
me Turkse officieren, zouden wOrden gedood. Hierop heeft
de betrokk'en Turkse officler de hoorn op de haak gegooid
en onmiddelijk de beveiligingsofficier van STC op de
hoogte gesteld-



tteskoverzieht HoofdafdeitngiBi;i
<*eek 38/86, d.d. 15 t/fl» 21 sfeftember 1986
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t&RRORISME

NAUONAAL TERRORlSME/NATlQUiS-lslSTlSCa SEPARATISME

preigbrieven IGA *

DtV. Op 17 September 1986 ontvittg de disrexitie van net Bijewkocfconcern in
Amsterdam een dreigbrief, oinderiiekerKl met de letters IGA, eea tot dus-
verre oabekende afkorting. Itt de btief eist het ICA dat bet concern met
onmiddellijke ingang de vetkoo-p van alle Cngelse produecen stopzet. Ka
1 oktob«r zou men de Bljeakot.f contrSleren of aan deze els was woldaan*
De opstellers van de brief lichtten hvm els toe dat met het geld van de
Engelse export het Noordierse• volk wordt onderdtukt en bestreden. Zij
besluiten hun brief met de zin: "Het is in het belang van Uw bedrijf,
Uw clienten en Uw personeeL dat 0 vanaf 1 oktobet aanstaande geen enkel
EtigeIs artikel meer verkoopt".

Opm.: Eenzelfde brief is dvd. 18 September onrvangen bij AHOLD (Albert
Hetjn) in Zaandaw en Op 19 September bij de MAKKQ/Duivendr̂ cht in
Amsterdam.

MINDfiRHEDEN

SORINAMERS

1. Bedreiging Te legraaf -



, Saaenwerking blj grensbeveiltging Smrinaae-Frans Guyana

3. Acttviteiten Surinaans verzet te Steenwijk

BTB

TERRORISHE

PALESTIJNS TERRORISME

1. Kofferbommen
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Nederlandse Sikhs richten Nederlandse afdellng van de International
Sikh Youth Federation (ISYF) op

Tljdens een druk bezochte bijeenkomst In Rotterdam op 23 en 24 aug.
1986 van Sikhs uit Nederland en uit het buitenl.ind is de oprichting van
de Nederlandse tak van de ISYF een felt geworden.
Btj de oprichting waren delegaties van de ISYF uit de BRD en uit Enge-
land aanwezig.



IRANIERS

Opmars KHOHEIN'I-aanhangers gevreesd op de Iraanse Ambassade en het.
Legal Office

Toelichting; In 1984 is cussen Iran en de Verenigde Staten te Algiers
een overeenkomsc geslocen die inhoudc dac Iran de Ameri-
kaanse gijzelaars vrij zou laten in mil vooc de teruggaaf



van in de V.S. bevroren Iraanse tegoeden. Een deel 'van. di£.
geld was bestead voor een fonds waaruit Affler Lkaalise c<j.
Iraanse bedrijven een schadevergoediiig becaald kaa worden.
Voor het toewijzen vaa -ingediende claims is onder
auspicien van het Pernanente Hof van Arbitrage het Iran- •
U.S. Claias Tribunal opgerieht. Het Legal Office is.de
ondersteunende afdeliag (ter zake kundigen, adm» perso-
neel) van het Iraanse deel van het Trlbunaal.

AKHEESS TEKRORISME

Turkse officier door ASALA (vervolg)

tUSK.EH/KOERDEN'

Vereniglng voor Turkse en uit Koerdlstan afkosstlge politiefce
vluctotelingen in Rijnmond

B-oper.
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Dev Yol - links extremlstische jongeren organisatie

Veraisstng Turkse paspoorten

ID ft'daa Eind jull 1986 deed de consul van net consulaat-generaal van Turlcije
B-Oper. in Rotterdam aangifte van net felt, dat een aantal paspoorten werd

vermist. Van de zijde van de Rocterdamse politic werd vernomen dat geen
braakschade was geconstateerd.



W^ekoverrlcht Hoofdafdeling BT,
39/86, d,d, 22 t/m 28 September 1966

NATIONAAL LINKS EXTREMISTISCH TERRORISMS

NATIONALISTISCH TE«RORISME (SEPARATISME)

Mogelljk. PIRA-wapentransport





Texelse para£,s jiaar SurinameI

De Telegraaf van 30-09 jpngfetleafeia letat^tyet vertrek van enkelfe pafa
chutlsteii van EataiGentWaBSfe^i ,naat5.SurJ.name.
Volgens een-wpordyoferdler van die centruii spelen politieke motieven

ICESSQRISME

1. Moordpartlj in ^en synagoge In.Istanbul>Op 06?09rl986
(zi* ook



2* Arrestatte van op 29-07-1986 (zie ook WO 37)
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3. Vefvolg; -affaire -

PERS Moot ; Saillante aanvulling bij het bovenvermelde is bet volgende be-
richt dat op 25-09 ward gepubliceerd in een aantal grote dag-
bladen:
"Het staat vrijwel vast dat Emile ABDALLAH, broer van de in
Parijs gevangen terroristenleider George Ibrahim ABDALLAH, de
verantwoordelijke peraoon is voor de bomaanslag op bet Joodse
warenhuis TATI in Parijs. Emile werd door een ooggetuige her-
kend als degene die de bom in een vuilnlsbak plaatste. Daar-
naast is hij door een stewardess herkend, die hem had gezien
op de vlucht Parijs-Wenen, enkele uren na de aanslag. Vanuit
Wenen vertrok dezelfde avond een toestel naar Cyprus, vanwaar
Emile ABDALLAH met een snelle boot naar Tripoli (Libanon) werd
vervoerd, zodat hij een dag na de aanslag als "onschuldige"
een interview aan de Libanese pers kon geven."
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4. In beslagname van wapens aan boord van een schip op weg naar Libanon

5. Kofferbomnen

Hoge Feestdagen

> Dit jaar vallen deze feeatdagen op 3, 4, 5, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25 en 26 oktober, terwijl ook de 6e en de 8e ofctober zoge-
naamde gevaardagen zijn (06-10-1973 begin Yom Kippua oorlog, 8 oktobei
Palest!jnse Gevangenendag).

7. Ontvoerlng Itallaanse diplomaten





en Nederlandse echtgenote
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LlBfSgHE AAHGELEGEljHEPEN

ftaketaanyal op BriEae basis op Cyprus

PEES Op 3 augustus 1986 heeft een raketaanval plaatsgevonden op een Btitse
basis in Ahrotiri op Cyprus. De aanval verd later in Beirut opge&ist
door de tot dan toe onbekende "Nasseristische eenheidsorganlsatie'' die
verklaarde achter de Libisehe leider KADHAFFI te staan.

TERRORISME

KOE8DEN

Begetting van het Westduits Conaulaat ip Amsterdam

Pers. Op woensdag 24-9*1986 hebben + 25 Roerden van 11.00 uur tot 13.00 uur
B-Oper. het Weatduitse Consulaat aan de Laireaaestraat te Anstecdaot beset ge-

hottden.
De Koerden, aanhangers van bet ERNK (Nationale Bevrijdingsfront Koer-
distan), protesteerden met deze actie tegen de naar bun mening slechte
behaadeling van een mede&tander in de gevangenis van Hamburg.

- 9 -



Mpgelijke ontvoefing van P.K.K.-leider

Sponsoring PKK-kas

B-Oper, Be PKK (Partiya Rarkerer«n Kurdistan / Koerdische Arbeiders Partij)
houdt er sinds kort nieuwe methoden op na on aan sponsors te komen ter
finaneigle ondersteunlng van hun politieke activiteiten.

In rowel Den Haag als Anthem zouden regelnatlg Turkse thee- en koffie-
huicen door 15 a 25 PKK-leden bezocht worden. De aanwezige bezoekers
dienen hun paspoort aan de PKK-leden te tonen, aan de hand waarvan
vastgeateld wordt of men net Turken dan wel met (Turkse) Koerden te
aaken heeft. Indlen dat laatate het geval is, worden de Koerden met
kracht gewexen op de onderdxukking in Koerdistan en de noodzaak hun
streun te betonen aan de strijd voor een vrij Koerdistan. Niet zozeer
wordt er op aangedrongen on hlertoe lid te worden van de PKK als wel op
flnanciele steun aan deze partiJ. Hierbij wordt een bijdrage van
£ 2000,- per jaar als eis gesteld. Mamen en adreasen van de aanwezige
Koerden worden genoteerd i.v.m. het verzamelen van bedoelde gelden.
Bij weigerlng van financiSle steun en/of uitlng van een andere ziens-
wljze op de Koerdische zaak kan sen rekenen op een flink pak slaag van
de hiertoe binnen de PKK-leden opgerichte knokploeg.
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