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KTA

TERKORISME

NATKWAAL LINK!'. EXTREIIISTISCH TEKKOKISME
KKIi'M'.L.KiMNT - Paul. MOUr.SAUl.T

KM)t" Zujls in een ec-rder overzicht teuield, jjubliceerdi- Piiuo. ;iUUS.SAULT iu
KNIPSELXRANT nuraiaer 19 van d l t jaar een lijst uet deeluemers aan een
seminar over terrorismebcstri jdini; op het instituut ClinijencaeJ..
Cebleken Is n u , d<it fiOUSSAULT
lict i n s t i t u u t Clln^endael verzocht heci-t heui inloruiatie over
c'il seminar toe* te zendcn. llet materiual, taclusiei de namen ut-r ueelnciaers, wen! vervol^c'ns zondor enit;t> contr81e naar MOUSSAUL'i.1' t. pustbus
In raiPSELKRAr.T numiaer 22 hecft .MOUSSAULT In het Duits icond ^etiaan van
de benaderin 0 contra zijn persuon door de Bundes Kachricliten Dieust
(EI.'D) in HUnciien (zie vorig overziclit).
Hoewcl NOUSSAULT iedere medewerkinji '««t de I5NI) ^ewelijerci iiectt en
Ijovt'tuliei) zijn ^ettragln^en in i!it verbanci nooier vuorsc hotel L dan in
werkcll jkheid het jjeval was, 11 jkt toch niet ui tjiCslottsn dat ecu aantal
"raedestanOurs" van heia nu toch ancle rs tejjen heui aankijkt Jan voorheen.
Enerxijds werd h i j door een inlichtini,enQienst r i j j i ^eacht voor een
benaclerin^, ^tnderzijds Uiedt ce stelli£heiU , waarrnee ilOUSSAULT t/eweerc
iedere nedewerkini; gewei^erd te hebben, &een {iarantie voor het felt dat
hij niet ^crecruteerd zou z i j n door de BND. Over inli cutiiitjeiKlitnstcui
wordt in het a c t i v i s t isclie/terroristi.sclie werelcje nu eenuaal sw;ia
"verknipt" ^udaclit: raen dichc aeze d i e u s t e n vaak weer '..o0eli jklicuen toe
dan z l j in x^erkiili jkhcld hebben.
In hot a r t i k o l rei'Hruert I'-iOUSSADLT 110^ aari do benaderin^ contra z i j n
persoon door dt- BVD d . d . 13-01-19S5. Concrete verbucicien Ie0t h i j evenwul n i e t .
Vevder veniieliit hij not z i j n aanhoudiiib oj> iV<-y>-l ya6 en Juaroji voli,ende v r j j l . t t Ing O|> 23-05-1986 In dt? xo;.,en«iai»vc' i*u»X K I K U h U R A . H i j piaa.ts,t
dlt .illes In de kontckst van toe^epauiu [isyctiuio^ischc Jruk op ptfCooat'H
met als doel hen ta f r u s t r e r e u in hun activi t el ten; In z i j u ^evol te 0 uu
de achtergrond van hec laislukkeu van ue "jarenlaa B e pro^ia
criminal iserinfc van de KNIPSELKRANT en liet Kooci Verzetsf rout !

Nfei aiftikel, etoors^ekt »et ^ gebruikalljte
aet «en wterwtjziftg tuuj'r Wedfeu als LI^«e Rou^* en KNIFSELf.K.\CT als verbreiders VBB de **&olltt«k van <de guerrilla ea tie antl*J»|iejriaiistisctie
strijd In West'-Eucopa". Slj din laatste wor«ten de vaisen^ti aanslaieu i»
de BR15 «Ls "tmtwikkelintj" *;eeTgeg«veflj'
UKCKURTS - Krauanhofer Inetituut - DOSSIER - bCS - Westing
BfV - Panavia .», (!)
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PALESTIJJTEK IN MEDERLAND
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en Nederlandse echtgepote (?.ie ook WO 39)
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PALESTIJNEN IN NEDERLAND
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, FATAH-vertegenwoorditser in Nederland
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Wftekoyerzlcht Hoofdafdeling BT,
week 42/86, d.d. 13 t/ra 19 oktober 1966

LINKS EXTREMISTISCH TERRORISME

RAF in Hederlaod?
la de pers werd de afgelopen dagen aandacht bes-fceed aan de uitspraak
van de Westduitse Procureur-Generaal REBMANN, dat Ncderland mogelijk
uitwijkhaven van Duitse terrorlsten zou worden, zefcer nu Frankrijk ala
toevluchtsoord voor hen gevaarlijker wordt.

SAtlONALISTISCH fERKORISHE (SEPARAT^SHE)

M.
TERRORISMS

PALBSTIJNS/ARABISCH TERRORISME - INTERNATIONAAL

1. AWT HIM! (AN)-gcoepen op wea naar/in Eurot>fl

2. £>e nasleep van de arrestatle van
(zle odk WO 16 en 17)

3. Arrestatie vgn een groep terroristen in Marokko (22/27-08-1986)
(rie ook WO 37)
' ——————

. PFLP*-GC ttaint terroristen In het noorden van Libanon
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5. Pan Aa»"kaplog in Karachi (05-09-1986)

6. Terrorlstische accies in Koewelt
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Aajtjljgtpiga||«n .yian gen op Cyprus gelegerde
lia Eutopa

S. Handel to vai«e paspoorten ten befroeve van terrerlBtep

PALESTIJNEN IN NEDERLAND

(vervolg)

— 7 _

LIBISGHE AANGELEGENHEDEN

1. Llbt*ehe wapgnaankopen in

<*>
•'' -ft

t£$%A

TERRORISME

KOERDEN

(z:ie WO 39)

Bijegakgmst ERNK
;i)lll-rNIJ- Op zatfiMag 11 olttober JL. vond een bijeeakomst plaats van de EltNK
MEGEN
(Eniya Rlzgariya Nctewa Kurdistan) in gebouw "Hugen" te Weateryoott. Die
bijeenkottst weird beroeht door near schattlng 600 a 700 persOnen.

•

De bijeenkomBt veTllep, voor zoyejc dit van buitenaf te constateren
viel, z.eer rus tig, Bij blonenkomst wferden.de deelnemers door eea ordedienst ^gefouiM.eerd<, waarbij enkele nessen In beslag wetden genomen.
Deze ordedlenst (herkenbaar aan rode banden op de mouw) toonde zich
zeer at tent. Ook buiten het gebouw werd door hen gedurende de gehele
bijeenkttBst gepost.

^-

-

ID-ARNHEM Op vri jdagmorgen 17 6ktt>bet:^%. werd door eea aantal niet zakdoeken gemaskerde Ileden het kantuor van sde "Nieuwe Couirant" te Apnhem bezet.
Met deze bezet ting verd aandaGht-gevraagd voor de In Hamburg gevangen
rittende Matter <j?artlya^K«rtet'e>iC.KMtdt»tktf)
" * 'De bezettlng verliep ru8tlg-,en rwascvan-fcbrte: duur . OpValieod was dat er
zich ook vlro^avten-en^la^rill^ndgr^d^^bec^lfeTs^lMvpifii&n^.De ID-Arnheia '
kon ondanks de maskeTingfeiSkele bezetters herkennen als bekende Koerden
(PKK-erfi3^ alt
tfTfaheau
'.
N.g.t De "jjieuwe Gourant" rou*een links* signataQr hebben.

Nedecland

>\
' in'

BTB

TERRORISMS

PALESTIJNS/A&ABISCH TE8RORISME - INTERNATIONAAL

-affaire (yervqlg)

2- Aanslag op soIdaten en burgers in Jeruzalem (15-10-1986)
PERS

De pers aaakte nogal ophef van deze aanslag die plaatsgevonden zou hebben tijdens de be'ediging van Israfelische soldaten - in aanwezigheid van
hun famllleleden - bij de klaagmuur.
. Saldo 1 dode en circa 70 gewonden.
Claims:
- Islamic Jihad Company in Palestine in een in de ongeving gevonder.
panflec
;
- PLO-vertegenwoordiger in Cairo aan AFP in Cairo;
- DFLP in een verklaring die uitgegeven werd in Damascus.
Root: De tweed* claim is opmerkelijk: de officicle PLO-vertegenwoordiger in CaTro in een officife'le verklaring aan het Franse perebureau .

3» Hoordaanslag op een Palest!jn in Athene (21-10-1986)

SYRISCHE AANGELEGENHEDEN

1. Poglng een bom te plaatsen aan boord van een EL AL vliegtuia
CHeathrow 1 7 - Q 4 - 1 9 8 6 ) " "

2. iij :<te yes -.« biecht

nrr-activiteiten in Nederland

V«eKov*irzicht WooftJafdeling Bt,
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fERRORISME

1/ISKS EXTREMISTISCH 3ERROR1SME

Hulporgaplsatie yojoy CjSGr.geS^SBHgin' JkP

IWStlOHALISTtSCH TER«ORlSffi (SEPARA3?ISHE)
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MIKDERHEDEN

SURINAMERS

ID-R'tlAM

Uit een bron,

werd vernomen dac

voornemens is in de week

von 2 november 1986 definitief naar Frans—Guyana c.q. Oost-Suriname te
vertrekken. Ook
zelf heefc zich mec deze mededeling bij de
vreemdelingenpolitle te Rotterdam gemeld.
Bet pand Makaur is inmiddels voor wat betreft het woongedeelte ontruimd. De kantoreti van de stichting Makmur, de Raad voor de Bevrijding
van Surinane en de Pendawa Lima zullen op korte tennijn elders in een
pand van de stichting Maknur in Rotterdam worden ondergebracht.
Op 30-10-1986 heeft de gemeente Rotter-dam in de raadsvergadering besloten over te gaan tot de aankoop van het pand Maknur voor de soinma van
/ 830.000 (opci.: aankoop- en verbouwingskosten bedroegen destijds circa / 400.000.)
Aanhangers van BOUTERSE (waaronder de Liga van Surinaause patriotten)
beschouwen deze aankoop als steun van de Nederlandse overheid aan ae
activiteiten van het Surinaamse verzet, hetgeen uellicht zou kunnen
leiden tot acties vanuit de LSP. Tot concrete plannen is men tot op
heden nog niet gekomen.

BTB
TERRORISME

SHIITISCHE TERRORISME/INTERKATIONAAL

Nederlander vil beniddelen in de zaak van de Fransc gijzelaars

- 2-

PALEST1JNS/ARABISCH TERRORI SHE/IOTERWATIONAAL

Kieuwe aanslagen CSPPA
PERS

Op 25 oktober ontplofte er een bom in een filiaal van de
een Libanese bankinstelling met een grote Franse inbreng.
Dezclfde dag oncplofte In een christelijke wijk van Beirut een bon bij
de voorlopige vestiging van de Italiaanse ambassade.
De aanslagen waarbij geen slachcoffers vielen werden telefonisch op^eSist door de CSPPA. D« daders eisten de onmiddellijke in vrijheidstelling van "hun kameraden" in de Franse en Italiaanse gevangenissen.

PALEStlJNEN IN NEDERLAND

Vader van daders aanslag Klaaemuufin fjedgrland

LIBISCHE AANGELEGEN11EDEK

jeet PaliestiJn.en in?

ETC

TERRORISME

SIKHS

Cpnferentie van Sikhs in Nederland

Conjerentie van Sikhs in California

KOERDEN

Geheime vergadering PKK (zie WO 42)
B-oper.

Op zaterdag 25 oktober 1986 vond In her verenigingsgebouw van de KKKH
(Kociela Karkeren Kurd le Hollanda » Koerdische Arbeidersvereniging in
Nederland), Korte Lombardstraac 9-11 te Den Haag een geheime vergadering plaats van de PKK (Parciya Karkeren Kurdistan - Koerdische Arbeiderspartij).
Bij deze vergadering waren 19 personen aanwezig. waaronder de PKK-leider Kederland, "
"
en de nieuwe PKK-leider Oost-Kederland
. Onder de bezielende leiding van deze
beide heren vindt er Chans een reorganisacie binnen de PKK in Nederlano
plaats. Er zal een strakkere koers dan voorheen worden gevaren, waarbij
scerke druk op de leden en sympathisanten zal worden uitgeoefend oo
zich actiever op te seelien voor de partij.
Kederland zal hiertoe in twee districten worden verdeeld, naoelijk het
district West onder leiding van "
" en het district Cost onder
l«lding van

- 5-

Op het programme staat thans een grootscheepse geldinzaraelinasaetiB cer
ondersteuning van de vrijheidsstrijd in Koerdistan. Deze actie loopt
tot 20 decenber 1986 en heeft als doel het streefbedEag van / 220.000
fcijeen te brengen. Het verzamelde bedrag zal aan het einde van het jaar
ijp een bijeenkomst te Keulen aan de Europese HCK-leiding overhandigd
woTden.
Om bet verloop van deze verzaaelingsaetie nauwlceurig ce volgen zullen
de twee distrlctsbesturen eens in de drie weken bijeenkomen on de resultaten Ce bespr^ken.
Ook na beeindiging van de actie zal een etrak4cerc 11Jn in de organisatie van de PKK/Nederland worden voortgezet. Met het uiteindelijke doel
een betere "grip" op de leden te krijgen zullen de districtsbesturen
regelmatig bijeen blljven kooen.

Weekovcrzlcltt Hoofdafd<eli»g
week 45:/86,. <d.d. 3 t/ffi 9, november 1586

LI<NKS-EXTRMISTIS€H TBMOEISME

MIW9ERHEDEN

Mogelllke award op de
Van de pers werd vernomen dart op of otnsttceks 29 okcober jl. in de ri
vier de Connnewljtie het 11 jk was aangetroffeii van een man, die later

ID-liELY- Ta*titlfic*«*d werd al»
, een Hederiande* van
STAD
komst. VolgeDs de eerste berichten was het lijk dobrzeefd met Itogcls;
Jatere berichten (onder andere van 10-11-1986) sprakeD van verdrinking
als doodsootzaak.

PALESTIJNS/ARABISGH TERRORISMS 1NTERNAX10NAAL

Groep PFU-l«,den naar de B8D tegen NA^O-dpeleo

SHIITISCH TERRORISME/INTERNATIONAAL

PLO/INTERNATIONAAL

Wie bet laajtst lacht , lacht . . ........!
lin*a«li«ts-?al«6rijniBn in RoemeniB)

?EKS

De ooistTeden ontmoetiog tussen 21 IsraBlische vredesactlvisten en vijftien Palest! jnen in Boekarest leverde een bijzonder mager resultaat op.
In verklaringen werd opgeroepen tot voortzetting van de Paleecijns-Isragliache dlaloog en het streven naar een Internationale vredescocferentle inclusief declname van de PLO.

PALESTIJNEN IN KEDERLAND

(zie oofc voorgaande rapportage)

TERROR!SHE

KOERDEN

in |je zaak PAUjE
PERS

De Zweeds politic heeft voor Itet eerst Binds neer dan vier naanden het
stilzwijgen rood het onderzoek naar de voord op premier 01 af PALME verbroken. Het speciale recherche- team maakte onlangs bekend dat drie mannen rijn gearresteerd, die ervan wordcn verdacht betrokken te zijn bij
de moord op PALME.
"We verooeder dat zij het noordwapen hebben verschaft en hopen daaroo
dat zij ons naar de moordenaar kronen leiden, of in ieder geval naar de
organisatie, die verantwoordelijk is voor de aanslag", aldus de politic.
De nannen zijn een 25-jarige politieke vluchteling uit "een Arabisch
land", een 35-jarige vluchteling uit hetzelfde land en een 35-jarige
vluchteling uit een ander land.
Het drletal dat allang in Zweden woont en de Zweedse nationalitelt bezit, otiderhoudt volgens de politic banden met een Koerdische terreurorganisatie.

SIKHS

BijeenkpiBfrten van de International Sikh Youth Federation (ISYF)

TURKEN

TV^progranmra MQZAIK
Op dc HB vergadering van de tfTOB, gchoudeo op 22 oktober 1986 te Rotterdam, werd aeegedeeld, dat net TV-progxanna M02A1K meer tijd aao buitenlaDders ooest gaan besteden en daaron de staf rou worden uitgebreid
met onder meet leden van de m$& en HTKB.
H.g. ; HTDB - Tyrkse Onderwij^ersveTeiiiging In Nederland
"~~ HTM - Turkse vrotjwen koaitee in Nederland
Beide zljn sub-verenlgingen van de HTIS, de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland die ban den heef t net de TKP (larks KonaunistiBche Partij).

Meekoverzicht Hoofdafdel ing BT,
week 46/86. d.d. 10 t/m 16 oktpber 1986

LINKS EXTREMIST!SCH TERROR!SHE

Opnieuw aanslag van de RAF
Op 16-11-1936 ward door <!e RAF een zware botnaanslag &eplee^d op een
onderzoekscentruia van IBM in Heidelberg.
De aansla^ werd geclained door een Strijdende Eenheid, een vour de RAF
gebrulkelijke gang van zaken bij bomaanslagen.
Ongebruikelljk was het felt dac van te voren gewaarschuvd was voor de
.nslag.
Als naan voor de "Strijdende Eenheid" werd die van HIND ALAKEii ^ekozen,
een van de kapers van het Lufthansa vliegtuig "LANDSHUT" in 1977.

NATIONALISTISCH TERRORISME (SEPARATISME)

Wederom PIRA-wapendepSc in Awsterdan?

HINDEEHEDEN

SURINAHERS

1. Aankomst

in Mederland

2. Gewelddadige dpod
ID^A'DAM
TBRS

Op zondag 9 november jl. arriveerde hec scoffelijk overschot van de
Nederlander van Surinaamse afkorost
in Nederland. Volgens de
pers zou
levenloos en doorzeefd net kogeJs in de rivier de
Cornaewijne zijn aangecroffen.
Met is niet bekend wie verantwoordelijk is c.q. zijn voor de dood van
. Velen in Surinaanse kringen waren gebaat bij zijn overlijden,
niet alleen oit politiek, maar ook uit materieel oogpunt.
liec
vele miljoenen na.

2-

Met condoleaneebezoek en de begrafenis van
hebbeti in te^enstelling tot de verwachtingen niet tot ongeregelbeden geleid. Kel
hebben diverse mensen later weten niet te koaen, omdat zij gewelddadigheden verwachtten.
De rol van
binnen bet Suriflaams verzec is nog steeds iriet
helemaal duidelijk. Toch bestaat de kans d«t met zijn overlijden
een stioiulerende factor acbter Ronnie BRUSSWIJK is weggevallen.
3.-Samenwerking Sufinaams verzet met Nederlandse criaineel

4. Recente pntwikkelingen in Surinaoe
Op dit moment zijn alle telefoon- en telexverbindiogen van en naar Suriname verbroken.

BTB

TERRORISME

PALESTIJIJS/ARABISCH TERRORISKE - INTERNATIONAAL

1. Bomaanslag op synagoge te Antwerpen d.d. 11 noveaber 1986

- 3-

2. PFLP-concacc in Nederland (zie ook UO 45)

PALESTIJNEK IN HEDERLAKD

Actlviteiten van

(zie ook voorgaande rapportages)

LIBISCHE AANGELEGENHEDEM

1.

2. !

heeft contact met Hoslim Infornatie Centrum

heeft problemen
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3. Libische studenter pnder de boede yap bet RGB

SIKHS

rx-odyprmls Sikhs
Binnen een week wordt door het "High Court" in India een definitieve
uitspraak verwacht over het doodvonnis van de ooordenaars van Indira
GANDHI.
Mogelijk ontstaan dan wederon probleoen met Sikhs.

I-'OERDEN

1. Koerdische groepen verenigen zich tegeti Irak
PERS

De twee grootste Koerdische verzetsgroepen in Noord-Irak hebben besloten te gaan saiaenwerken bij hun strijd tegen het Baath-bewind in Baydad. Beide groepen, de Koerdische Democratische Partij (KOP) en de
I'atriottisclie L'nie Koerdistan (PUK) hebben daartoe op 8 noveuber 19Sb
formeel een accoord gesloter in de Iraanse hoofdstad Teheran.

- 7-
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Nr.: 165

LINKS EXTREMISTISCH TERRORISMS

Aanslag American Express, Rotterdam
Op 19-11-1986 te 22.55 uur ontplofte een bom geplaatst In een tas aan
de deur van hec kantoor van American Express te Rotterdan. Aanzienlijke
materieie schade werd aangericht.
Door niddel van een anonleme telefonische nededeling aan het ANP Den
Haag werd deze aanslag opgeKist door het "Rood Revolutionair Front",
een naan die voorkwan in eerdere "claims" bij aanslagen in Den Haag. In
1985 en 1986 werden in Den Haag aanslagen gepleegd op ond«r andere 2
benzinestations (Texaco en Shell), GEB Den Haag, Neratoon en het Bureau
VooTlichting van de EEC (juni 1986, Den Haag), die alle door het Rood
Revolutionair Front werden opgeKist.

Leden van Action Djrecte in Nederland?
Bij de politic Rotterdam kwam op 21 noveaber jl. een anoniem telefoontje binnen dat zich nogelijk leden van Action Directe bevonden
in de kraakpanden Arkstee 2 en Grotebroek te Nijnegen. Volgens informatie van ID-Nijnegeo bevindt zich in laatstjjenoeod pand de harde
kern van de Nljmeegse kraakbeweging; de ID-Nijmegen zal aan dit bericht aandacht besteden.

- 1K

Op 17 twveaber jl., tegeo 20.00 uur, werd Renatil t-directeur Georges
BESSE voor zijn woning vertnoord. Volgens het ingesteld onderioek zou
het slachtoffer getroffeo zijn door 3 kogels van het kaliber 9 «aa.
parabellumj de dadefs zouden twee vrouwen geweest zijn, waarvan er een
de schoten afvuurde, aidus getuiBenvcrklaringen.
De aanslag werd door middel van een op de plaats van het delict achtergelaten brief geclaimd door Action Directe.

HINDERHEDEN

StJRINAHERS

De groep BRUNSWIJK heeft haar activitelten de laatst* weken gelnten^iveerd. Zlj lijkt thans te prot»eTen om met harde actles door te stot«o
naar Paramaribo. BRUNSWIJK slaagde erin een belangrijk tussenstatlon
van het Surinaams telefoonnet te Al^>ina ult te schakelen, waardoor het
telefoonverkeer van en naar Nederland thana nagenoeg stil ligt.

- 2-'-

T>e atrljd, die hevig is, wordt vooral rond de steden Moenjo en Albina
gevoerd. Betrouubare infextra tie over aantallen slachtoffers ontbreekt.
Een toeneneod aancal bosnegers uit Oost-Surloane neent de wijk naar
Fraos-Guyana. In het grenBgcbied van Surinaae en Frans-Guyana is een
tekort aan voedsel en medlcijnen.
Het Surinaams verzet in Nederland gecuigt van een grote onderlinge verdeeldheid.

PALESTIJNS/ARABISCH TEi®ORISME - INTERNATIONAAL

1. Tenreuractie door ABU NIPAL te^en synagoge in Nederland aanstaaode?

- 3-

naar BUD tegen MATQ'-doelen (*te WO 45)

PALESTIJWEN IN NEDERLAND

1. Actlyltelten van

2. Van terreuractivlteiten verdachte PJX)-functic>nari6 in Zweden wil naar
N6defland komen

AANGEtEGENHEDBN

SfC
TERRORISMS

ANTI-TURKS TERRORISMS

Bomaanslag op
PERS

Bij een bonaanslag op het Turkse consolaat in Melbourne op 23-L1-1986
is een dode gevallen en een per soon gewond geraakt. Een organisatie die
zieh het er*«k»-flulgaaiss^A«meens« Ftont noemt, heef t de verantwoordelljkheid voor de aanslag telefontsch opgefilst bi j eeo persboreau in
Sydney.

Hoot; 1. het is de eerste keer dat bovengenoeode organisatie een aansl-ag elalnt;
2. de aanslag vood een dag voor het bezoek van de Paus aan
AvscraliK plaats.

SliSBS

tijdens een herdenkingsbijeenkOBist in een zalencotiplex 10 het Zuiderpark te Den Haag ter gelegenheid van de vierlmg van de geboortedag van
goeroe NANAK, de stichter van de Site-rellgle, werd 'door Biddel van een
collecte de eerste aanzet gegeven OB in Den Haag een Sikh-tempe! (Gurdwara) te stichten. Genoeiade bijeenkoiast werd bijgeuoond doar + 300
Sikhs.

jA. (Vervol-g)
PERS

.

De overcenkottst tussen de PUK «n de KDP zal naar verwachting zeker gevoligen hebben voor het verloop «S«n de ooriog tun sen Iren ea Irak. Terwiji de KDP al direct In 1979 bij het begin van de Islamttische revolutie in Iran had gekozen voor een bondgenootschap met Teheran, nikte de
PUK in 19W nog op een overtenkooist net Bagdad. Tot begin 1985 was de
PUK met Irak gewikkeld in onderhandelingen over autonoaie van Koerdis tan, die echter vastliepen op PUK»elBeu voor «en eigen leger, <le terugkeer van rond 6UO.OOO door Irak naar het ruiden van het land gede-

porteerdfi Koerden en de status van Soeleinaniya.
fsp 4e«l v«n Ae a»4nrasiteitfcu*B«!t«ieide groepen le t« herleiden tot
dfcz* yecsehlMen in uitgang«poTi«n, waarmee de beide ^jartijep elka*r 4fe
Itofif tirectoten a£f te steken. Het feit dat het echec van de gesprekken
Bet Bagdad de PUK nu ook heeft bewogen tot een bondgenootschap net Iran
is echter van grote railitalre betekenis . Samen houden beide parti jen
» ins tens twee Iraakse divisiee "aan het werk" in Noord-Irak.
Desalniettemin bezetten zi^ beide grote delen van Koerdlstan. All een 'de
grote steden Kdrkoek, Irbil , Maesoel en Soeleiaaniya plus de belangrljkste v*rbi«d4pgs«eFgen zijn nog in de handen van het leger van Irak,
terwijl Met omrlngende pi a tt eland in handen is van de Koerden.
De J^5P, met een strljiteracht van TOO& 20*000 Peshaerga-«uerifil'l«sttlj4e*s befteetst *M«weg het gebied vanaf de Turkee grens, net inbegrlp van
de steden Dehook , Amadia , Zakho en Akra , tot en met de streek rond Irbil en Soeieimaliljya. Een bei«ngpij*e uitzondering vormt de hoofdweg van
Moesoel «aar TurMje, waaraangsdepijpl elding loopt waardoor irak^dagelijks een miljoen vaten olie naar de Turkse Middellandse-Zeehaven
pompt. Die is nog in handen van Irak.
De PUK net een kleinere strljdmaoht dan de KDP is beer en meester in
het gebied langs de Iraanse-Iraak«e grans ter hoogte van Irbil en Soeleimanlya, waar 4e POK- en de lS)P-gebi*den in elkaar ovetlopen. fie
Iraanse "«itri*lnva8ieM van enkele weken geleden, waarblj een Iraans
bataljon 150 km. doordrong op Iraake gebied en een sabotage?- ac tie ultvoerde «|> een *affctnaderij in Kit*oek vond plaats net behulp van tie
PUK. Overlgetis heeft Bagdad ontkend dat de raffinaderij bij deze actie
achade ftecft opgelopen.
- 6-
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TERROR1SHE

LINKS EXTREMISTISCM TERROR!SHE

Ondanlcs het f«it dat er een uitgebreid onderzoek van de bomotvtplof fing
bij American Express in Rotterdam (zie ook voorgaand WO) is ingesteld
- ef is bij de GP-RotteTdam «en team van acht recherctoeors voor vrij^*"
maakt - werd nog geen vermoedelijke dader aangehouden. De voortvarendheid, waarmee het onderzoek in Rotterdam is aangepakt, komt naar alle
waaTBC-hijnlijfcheid mede vooet uit het felt dat twee polltiemensen Wj
het "«eiacenT»«n" van de bw» 1>ljna het ieven werloren,
Telefonisch is de bomplaatsing geclaimd door het Rood Revolutionair
Front, hetg«en naar alle waarschijnlijkheid wil zeggen, dat de bekende
Haagse activist
en/Of *fcjti companen verantwoordelljk zijn voor.
d« aanslag.

- 1 -•
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IO-7ILBURG

Op 2&-1 1-1986 is een aantal kopstufcken van net Sutinaaos verzct in Ne
derland naar Frans-Guyana veTCrokken. Betxokkenen (onder atidere
,
,
en
) werden verge zeld door een awtal Ke
derJaTrdse journa listen. Doel van de re is was In contact oet BRUWSK1JK
itv Oost-Stiriname te komen, waarna een gezamenli jke verklaring zou wot
den ultgegeven . BRUNSWIJK zou in deze proclamatie beloven na een geslaagde machtsovername de policieke macht in handen van
,
en
te geven.

PALBSTIJNS/ARABISGH TERRORISHE - INTERNATIONAAL

1. Aanstaande ~ge^reuractle
doar AgU
'"

synagoge An

2.

buJLten spcl? (zie ook WO 37 en 42)

3. PFLP-contact in Nederland (zie ook WO 45 en 46)
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Vervolg: HedfeyerVsteT PLO-lcji»topr in Zweden uit&evezen

LIBISCHE AANGELEGENHEDEN

Libische l.o.'s gedwongen onder ander dan LVB-cover te werken

- 5-

STC
TERRORISMS

ARMEENSE MNGELEGENHEDEN

Veroordeling daders aanslag Turkse ambassade in Ottawa
PERS

Op 31-10-1986 zijn de drie daders van de aanslag op de Turkse ambassade
in Ottawa, waarbij een Canadese veiligheidsfunctionaris on het leven
kvam, tot levenslang veroordeeld. De aanslag, die gepleegd werd op
12-03-1985, is destijds geclaind door het ARA (Arnenian Revolutionary
Army, nom de guerre van het JCAG).

IRAN

Deur naar de Verenigde State" toch nog open?

•• 6 "*

t*3Pnoz
uaqqaq »t/*a*' uaa '
uaa *s»Sfl*e?l a?

faap

UBA 37308 uaa UBA 3u-ppT3tUBB JBBU uajarasuomap a? mo u f f z uapnoz 9eeH
uaa aeeu Sawaapuo - uassnq aam uf uen 00 1 JBAO paan ua>(oadsa3 - uax
-arvj, ts^uee uaa isp uaSaeAauo aU3T-ia<l 33M PJ«« aaqnaAOU 17 Z 8epsuacm dQ

> jtado-a

tegen 11.30 uuf werd verrtomen, dat net redactlekantGOT van de Volkskrant/Trduw In Rotterdam was bez«t door 16 wan.
Nadat de hoofdredactie In Amsterdam toestemming had verleend over een
ipepseoflffecewtte, waarin de bezetters hun onvrede u it ten voor de aandacM, die de Nederlatidse pers beateedde aan het "fasclscische Turklje", verllct men het kantoor en gingen de bezetters naar een nabij
jgfel;iBg«n wijkgebouw. Vandaar vertrokkcTi zij per t*Bin naar Den Haag en
Arnhem.
H.B.; - De bezetters waren volgens eigen mededeling lid van de TKP/ML,
een afsplittsing van de Turkse GommunlBtische Partij (TKP).
- De deelneiners konden door de ID-Rotterdam niet worden geldentificeerd daar de redactie van de perscoobina-tie, de bezetcing
als een interne aangeiegenheld beschouwde.
- Voor de besetting begon was bij het Turks coneulaat in Rotterdam een telefonische dreiging binnengekotaen. Een terzake inyesteld onderzoek leverde niets op.
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TERRORISME

LINKS EXTREMISTISCH TERRORISMS

1. Aanslaa American Express, Rotterdam 19-11-1986
ID-F'DAM

I'it liet door GP-RoC terdam ingesteld onderroek terzake de in hoof at &enoeitide aanslag is gebleken, dat
uit Den Haag in nauv
contact staat met een onbekende derde.
Laatstgenoetnde is naar alle waarschijolijkheid de intellectueie dader
achter de aanslag op American Express en mo^elijk achter Deer door lu*t
Rood Revolutionair Front geclaimde aansla^en.

2. postbus van Das Blatcle in Groningen
ro-GROK1KGEK
:

Inraiddels is bekend geworden dat Postbus 142 in Groningen geopend is
ten behoeve van Das Blattle, een met de KNIPSELKRANT vergelijkbaar
blad, uit Stuttgard. VerneId zij in dit verband dat het uitgeven van
bladen als de KNIPSELKRANT in de BRD strafbaar is (ondersteuning van de
criminale vereniging).

- 1-

SHRINAME
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TERRORISME

PALF.STIJNS/ARABISCH TERRORISKE - INTERNATIONAL

FARL-kofferboiwaen (zle ook WO 38)

- 3-

PUO-VEStEtJEKWOORDICER IN KEDEKLAND

dag van aplAdajrltgit met het Palest!jnse volk
De op 3 decerober Jongstleden door Ghazi KHOURI georganiseerde reeeptlev
ter gelegenheid van de Internationale dag van solidarlteit met het Palest! jnse volk, verliep redelijk succesvol. Ondanks de afvezigheld van
enkele prominente gasten gaven bijna tweehonderd personen gehoor aan de
uitnodiglng. Onder hen be vonden zich onderneer de arobassadeuT van de
Sovjet-Unie, Oost-Duitslatid, Roeoeni^, Joegt>slavi« en Turkije; leden
vati net Arabisch corps diplomatique; vertegenwoordigers van BuZa en
enkele vertegenwoordigers van de Palest!jnse gemeenschap in Nederlancl,
onder wie
. Laatstgenoetnde naakte van de gelegenheid gebruik aan alle aanwezigen een pamflet te overhandigen waarin de Palestijnse gemeenschap zowel de Kederlandse regering als de Arabische vertegenwoordigers in Nederland oproept druk ult te oefenen op Libaoon
c.q. SyriS ora verder bloedvergieten in de Palestijnse kanpen in Libanon
te voorkomen.
Kpqt; Op 29 novenber 1977 werd door de Alg. Verg. van de U.K. De Inter' " nationale dag van Solidariteit met net Palestijnse volk geproclaraeerd met als doel tneer aandacht te schenken aan de onvervreenuibare rechten van bet Palestijnse volk, te weten de terugkeer van
alle Palest!jnen naar bun huizen en het cree'ren van een onafhankelijke Palestijnse staac.

L1BISCHE AANGELECENHEDEN - NEDERLAND

Call Society (ICS)

- 4-

1..

van

(zie ook voorg#arfde rapportages)'-'

Bij het Rotterdams Nieuwsblad kwam op 29 novetaber 1986 een anonieme
brief btntien, waarin
met d« dood werd bedrelgd. Ook blj de politie VlaaTdingen werd een doot dezelfde anonierae persoon geschreven
bri-ef ontvatigen. In deze brief werd de 350 in Vlaardingen levende Palestijtten ee,n bloedbad in het vooruitzlcht gesfeld.
ypot; De briicven zijti g«sc-h'reven naar aanlelding van publicaties in
' !
onder neer het Rotterda-ms Kieuwsblac! omtrent een Paiestijnse culturele nanifestatie, die — georganiseerd door
- op 28 november in Vlaardingen werd gebouden. De raanifestatie was bed6eld
OKI de Vlaardingse bevolJcing met de Pal«stljiise culttiur ttekerid t«
waken. Tevens was er *eiv forua-dlscttssie, dieueleid we*d door
, journalist blj bovengenoercd dagblad.
Polltie-onderzoek h«eft nog geen helderheld in deze zaak gebracht.
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KOERDEN

Organisatie van de PKK (Partiya Karkeren Kurdistan « Koerdisclie
Pairtij) in Euro pa
~
"~"

IRAN

Strijd om de aacht
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NATIONALISTISCH TERRORISME (SEPARATISM!)

IRA-acties tegen Nederland?

LINKS EXTREMIST!SCH TERRORISMS

Rood Revolutionair Front opgerold
{Jzle ook eerdere Weekoverzichten - Aanslag op American Express te
Rotterdam)
CEHPO-

Op zaterdagniddag 13 decenber 1986 warden op het Malieveld te Den
Haag aangehouden:

Dit drietal wordt ervan verdacht het Rood Revolutionair Front te vornen, verancwoordeli jk voor diverse bomaanslagen in vooraJ Den Haag.
Zoals bekend werd de laatste booaanslag van het RRF uitgevoera in Rotterdan op het kantoor van American Express. Bij huiszoeking op de woonadressen van de verdachten werden o.a. Marxlstisch-Leninistische
lectuur, boeken over chemie en electronica, krantenknipsels ci.b.t. de
bomaanslag in Rotterdam t tnateriaal van het RRF, zendapparatuur en correspondentie net de KKIPSELKRAST van
gevonden. Uit het onderzoek kan worden opgeraaakt dat
de belangrl jkste man uit bet
groepje was. In tegenstelling tot
en
is hij tot nu toe
(16-12- "86 > niet bereid een verklaring af te leggen.
en
hebben inniddels een aantal zaken bekend.
heeft verklaard de
volgende aanslagen (mede) te hebben gepleegd:
- politlebureau Duinstraat te Den Haag;
- CEB te Den Haag;
- N.C-W. te Den Haag (brandstichting);
- Nuclear onderzoekscentruo NERATOM te Den Haag;
- American Express te Kotterdan.
heeft verklaard de volgende aanslagen (mede) te hebben gepleegd:
- GEB te Den Haag;
- N.C.W. te Den Haag (brandstichting);
- NERATOM te Den Haag.
Hij stelt verder op de hoogte te zijn geweest van de aanslag op het
politiebureau Duinstraat te Den Haag.
Zowel
als
verklaren, dat
de bom, die gebruikt is
bi j het GEB te Den Haag, heeft gemaakt en dat
betrokken was bij
Ae actie contra NCW te Den Haag. Beiden verklaren tevens dat de ACTIE
contra American Express een solo actie van
was. De actie is
overigens door het trio besproken:
was tegen,
en
waren echter voor, zodat de actie doorgang vond.
Uit de verklaringen bli jkt dat de groep een verkenningsactie heeft
gevoerd bij SHAPE: Als doelwit had men de schotelantenne van SHAPE gekozen. De be waking bleek echter zodanig, dat men afzag van de actie. Bfe
eerstvolgende RRF-actie werd daarna gepland in Utrecht. Door de aanhoudingen kwao men niet meer tot het uitzoeken van een doelwit.
:

- 2-

Ult de verklaringet) blijkt verder dat er sprake is van een vi«rde nan,
sen dertigjarlge drugs-verslaafde ult Den Haag genaamd
, die cfegen beta)ing gelmproviseerde explosieven leverde.
Op 15 deceober 1986 heeft
de geheiroe bergplaats voor
ven aangewezen in de duinen van Den Haag, waarin taaceriaal voor een
pljpbom, wekkers en draden werden gevonden.

Arrestatie van twee Duitsers in Vaals
In de nacht van 10 Op 11 dec ember 1986 heeft de Nederlandse douane bij
K.MAR
RP-MAAS- een routine controJe aan de Nederlands- Belgische grens bij Vaals een
Duitse auto, die richting Belgle reed, aangehouden.
In de auto werden aangetrof fen:
- een brulne fles met een wit poeder, een paar draden en een
flitslampje;
- een aan beide zijden afgesloten pijp (totale lengte 21 en) en een
paar draden.
Vastgesteld werd dat het explosieven betrof die bijna klaar voor gebruik waren. De twee inzittenden werden gearresceerd.

SURINAHERS

Recente ontwikkelingen
PERS

$'.

De door bet regiem BOUTERSE genomen maatregelen - onder andere de aikondlging van het noodbestand en enige militaire operaties in Oost-Suriname - lijken in zoverre effectief te zijn dat de upaars van het
jungle-coimnando van BRUN'SWIJK tot staan is gebracht. In feite is er
inner nog sprake van een oilitaire patstelling, waarbij het grote aautal vluchtelingen in Frans-Guyana indiceert dat de situatie voor BRUNSWIJK ongunstiger lijkt te zijn dan enige weken geleden.

GP-A't)AM Over de activiteiten van het georganiseerde Surinaamse verzet kan het
ID-ZWOLLE volgende medegedeeld worden. Er blijkt een grote behoefte aan wapens en
geld te bestaan. Tot nu toe heeft men echter geen succes geboekt in het
verkrijgen hiervan. Diverse verzetslelders blijken onder de druk van
dit tekort aan geld en wapens voor BRUNSWIJK contacten te leggen met
personen van twijfelachtig allooi.

PLO KANTOOR IK NEDERLASD

1. Nederland betrokken bij leyerantie van vaartuigen t.b.v. de PLO

•.&..; $

LI8ISCHE AASCELEGEKHEDEK

1. LI btsche t _ i . o ' s ..

:;jttetj
-• .

tERRORlSHE

JAPANS TERRORISME

Mogelljkf terrorlsi^iBchejM^ljggs,,,4o<>i: het JRA

^M&v:**.'

II

AST! ftJKKS TERRORISME

Front. (P*B.A .F.) (zie Wp

planner voor een nleuwe Kashmiri-beweeing in Nederland

Arrestaties in verband met de moord op PALME
In verband met het onderzoek naar de moord op de Zweedse premier Olaf
PALME zijn op 13 decenber L986 twee Koerden gearresteerd bij invallen
in vertinigingslokalen van de Koerdische Arbeiderspartii (PKK).
Toen de politic arriveerde probeerden zij te vluchten, waarbij een van
hen enkele nalen op de agenten schoot.
In verband net dezelfde zaak zijn op zondag 14 deceober 1986 nog drie
andere Koerden gearresteerd.
Bijeenkomst Koerdische Arbeiders Cultuur Vereniging

Bomex pios ie bi j dg Rus s i scfef ,gmbassysade ip ,J4&|i«j>hiaggn

«eek«>*e*zieht
.. 15 t/B 21 deceraber 1986

LINKS EXTREMISTISCH TERRORISHE

Rood Revolutlonair Front

1. FVfl regelt alles

2. HerzieninK diplomatieke becrekkingen Nederlanci-Surinauie
MEDIA

De Surlnaarase overheid overweegc haar diploniatieke betrekkin^en aei
Kederland te verbreken, daar zij niet kan Instenmen met d* houoin^
Kederland ten a-anzien van het conflict BOUTERSE-3RUNS'.*IJK.

eo * »

i te

MOLltKKERS

p£P.5

Vijf Molukkers oit diverse piaatsen in Nederland zijn vrijUat, 19

in-tE"^
KAAG

btr jl. veroordeeld tot vijf en zes naanden gevaogenisstraf in »e.rjbanG •
met lion aandeel it> de re-lien tijdens de iTiassale demonstratie Op 24 Jtjll:
dit jaar. T)e vijf hebben bekend. Een Holukker werd wegens gebrek aan
; ..
bewijs vrijgesproken.
Circa dertiti Molukkers reisden af naar htt Paleis van Justitie lmv%n f
Haa£ ora hun synipathie met de verdachten te betuigew. De politie hifeiu :
rekening net gewelddadibe acties en was in yrute ^etalen aanwezij,,5;dtitib
het bleef volkomen rustig binnen de groep.
. :;>
Tot dusver zijn er geen aanwijzingen dat deze veroorcsellBg^li3ifc6^yy
onrust binnen de Molukse geraeenscha^ in Kuderland hebtwn ^elfeta. :'

BTB
TETRORISMt

PAl,ESTIX:S/APJVBISCH TERRORISHE - INTEPJ,'ATIOKAAL

i. "All..LIZAN AL SAJJUREYJA"
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2. Ahu KIDHAL bedreigt Italic*

PALF.STI.WEN I>T NKDERLANP

1. Actlviteiten van

(zie voorgaande rapportage)

2. Palest!inse terrorist moceJijk in Nederland

PLO-KAKTOOP. IN tfEDERLAKD

jr in .Neder land.
TOT-l-El- Be leden van d« "Grote Driehofik" hebben op 20 dec eu.be r jl . besloten <Jat
DERDORP d« persoonsbevelliging van de PliO-vertegenwoordigeTj
» *0
spoedig raogelijk zal worden beBindiyd . Volstaan zal vrarden met verscherpt rijdend toezichc tijdens de nanaale kantooruten van het PIOkan toor .
Be beslissing werd aan
uiedegedeeld door de dienst Per*-oottsl>eveA4 liging. Hij accepteerde de raededeling schijnbaar rondeT pTatest^ Zelfs
een voorstel oc de beveUi&ing tijdens de Kerstdajjen not te ttarvdhaven
werd wan de hand gewezen,.

.*- ' M
-- -,
' - • f . V " ' ?.*<£.

< '«"/',•>iv
:

Gontroverse tussen 5ikhs yit .ABStserdan ep RptlieTdam

