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A. BINNENLAND. 

1. Internationale Kommunistiese Strijdgroepen (I.K.S.). 

In aansluiting op het gestelde in "Journaal Berichtgeving 

Terrorisme11
, no. 79-11 van december 1979 omtrent de aanslag 

op de Bayerische Vereinsbank en gebouw Allianz Versicherungs 

A.G. te Amsterdam door de "Internationale Kommunistiese 

Strijdgroepen" (I.K.S.), volgt hieronder een overzicht van 

acties geclaimd door de I.K.S. 

1.1. Vernielingen te Den Haag in maart 1979. 

Op 16 maart 1979 kwam bij de G.P. Den Haag (via een journalist 

van de Haagsche Courant) een stencil binnen waarin door boven

genoemde groepering een "aktieverklaring" werd uitgegeven. 

Gesteld werd dat door de groep een zestal akties was gepleegd 

tegen met de B.R.D. gelieerde bedrijven, te weten: 

a. V.W.-vestiging aan de Ametisthorst (op 8/9.3.1979 werden 

twee ruiten vernield en 2 auto 1 s beschadigd); 

b. V.W.-vestiging aan de Fahrenheitstraat {op 9.3.1979, 2 

ruiten vernield en 1 auto beschadigd); 

c. B.M.W.-vestiging aan de 2e Schuytstraat {op 13/14.3.1979, 

2 ruiten vernield); 

d. B.M.W.-vestiging aan de Namensestraat {op 13/14.3,1979, 2 

ruiten vernield, 2 auto 1 s beschadigd); 

e. Duitse school - v. Bleiswijkstraat (15.3.1979, 1 ruit ver

nield) i 

f. Duitse Kamer van Koophandel - Nassauplein (op 8/9.3.1979, 

ruit van de voordeur vernield), 

Volgens G.P. Den Haag werd bij de vernieling bij de B.M.W.-vesti

ging in de Namensestraat door een getuige medegedeeld dat hij 

kort na het lawaai twee auto 1s heeft gezien, te weten een 

grijs-witte B.M.W. 2002-1600 en een grijs-witte Toyota Carina. 

Naslag op bedoelde auto 1 s had geen resultaat. 

1.2. Akties tegen districtskantoor F.N.V. te Amsterdam, 

In september 1979 liet het I.K.S. in een brief aan de 11 Telegraaf11 
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weten, verantwoordelijk te zijn voor de "aanslag met stenen, 

verf en varkenskop" op het districtskantoor van het F.N.V. 

te Amsterdam in de nacht van 21 op 22 september 1979 onder het 

motto: ''F. N. V. Stakingsbreker". 

1.3. Aanslag tegen Bayerische Vereinsbank A.G., Keizersgracht 235 en 

aktie tegen Allianz Versicherungs A.G., Keizersgracht 482 te 

Amsterdam. 

In de nacht van 11 op 12 oktober 1979 werd door onbekende daders 

een molotov-cocktail geworpen in één van de kantoren van het 

gebouw Keizersgracht 235 te Amsterdam, waarin o.a. is gevestigd 

de Bayerische Vereinsbank. 

Door een getuige werd kort na de aanslag gezien dat twee jonge 

mannen op één fiets hard wegreden. Geschatte leeftijd 20-22 jaar. 

Beiden donker gekleed. Eén van hen had donker haar. 

Door een andere getuige werd schriftelijk medegedeeld dat hij 

gezien had dat in dezelfde nacht, omstreeks 00.10 uur bij het 

perceel Keizersgracht 253 (bedoeld werd 235?), waarin is geves

tigd Piersen (?) twee jongens (onbekende leeftijd) hadden ge

probeerd of zij het hout dat aan de ramen zat, konden verwijderen. 

Nadat zij enige tijd om zich heen hadden gekeken, vertrokken 

ze omstreeks 00.23 uur. 

Deze mannen worden beschreven als: 

a. lang golvend zwart haar, lengte 1.80 meter, donkere broek, 

bruine laarzen (broekspijpen korter), leren jas (zwart) met 

rits tot iets beneden de knie. 

b. lang blond haar, lengte 1.70 meter, lichte regenjas (gebroken 

wit tot grijs), grijze of donkere broek, witte gymschoenen. 

Op 16.10.1979 werd bij het A.N.P. te Amsterdam in een blanco 

envelop een claimbrief bezorgd waarin de aktie wordt opgeëist 

door het I.K.S. 

1.4. Aktie tegen staatssecretaris Mevr. lillillilt 

Op 28.12.1979 werd per post aan de staatssecretaris van Justitie 

op het adres Schedeldoekshaven 100 te Den Haag, een pakje toege

zonden. In verband met het verlof van de staatssecretaris tussen 
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Kerst en Nieuwjaar werd het pakje naar haar woonadres te Breukelen 

gebracht. Aldaar bleek bij opening van het pakje dat dit een halve 

varkenskop bevatte. Tevens was een blanco envelop bijgevoegd waarin 

een getypt briefje zat van de "Internationale Kornmunistieze Strijd

groepen (I.K.S.)", waarin wordt gesteld dat zij (de staatssecretaris) 

verantwoordelijk is voor de uitlevering van tllllllt, en - · Bij onderzoek van het poststempel door het Gerechtelijk Laboratorium 

werd vastgesteld dat het pakje naar alle waarschijnlijkheid in 

Amsterdam ter post is bezorgd. Meerdere details konden niet worden 

vastgesteld. 

Voor wat betreft het schrijfmachineschrift werd medegedeeld dat 

dit mogelijk met een schrijfmachine getypt is van het merk Japy, 

Hermes of Adler. 

1.5. Toezending pakket aan het "Bundesanwaltschaft" te Karlsruhe. 

Op 10.01.1980 werd bij de "Bundesanwal tschaft 11 te Karlsruhe per 

post een pakket bezorgd, waarin een in staat van ontbinding 

verkerende varkenskop zat. Verder zat in het pakket een brief 

die is ondertekend door de "Internationale Kommunistiese 

Strijdgroepen". In de brief, die is gesteld in de Duitse taal, 

wordt tllllt verantwoordelijk gesteld voor de isolatie van 

de pclitieke gevangenen. 

De brief is gemaakt op een schrijfmachine (hoofdletters). 

1.6. Bedreiging van de directeur van de gevangenis te Straubing. 

Op woensdag 09.01.1980 werd bij de strafgevangenis te Straubing 

een postpakket ontvangen, geadresseerd aan '4111it'. Het pakket 

was uit Nederland verzonden. Bij de opening van het pakket 

bleek hierin bedorven vis te zitten. Verder bevond zich in het 

pakket een brief van nagenoeg dezelfde inhoud als die aan het 

"Bundesanwaltschaft" te Karlsruhe en eveneens door dezelfde 

groepering ondertekend. 

De heer 4llllt van de gevangenis Straubing is verantwoordelijk 

voor de afwijzing van het verzoek van tlllllll 
geb. te 's-Gravenhage een bezoek aan 

mogen brengen. 
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1.7. Toezending pakket aan de voorzitter van het Oberlandesgericht 

te Düsseldorf. 

Op 15.01.1980 werd door de voorzitter van het Oberlandesgericht 

te Düsseldorf, de heer tllllllt op het adres 

te Düsseldorf een pakket ontvangen, eveneens inhoudende een 

halve - in staat van ontbinding verkerende - varkenskop. 

Het pakket was volgens de hierop voorkomende stempels op 27.12.1979 

vanuit Amsterdam verzonden. Een en ander wordt nog nader onderzocht. 

Voor wat de I.K.S. betreft wordt opgemerkt dat hierachter ver

moedelijk schuilgaan enkele personen uit het R.V.F., of een 

daarmee verwante organisatie. 

Kortgeleden is bekend geworden dat: 

te 1s-Gravenhage; en 

tijd verblijven op het 

(woning van de gedetineerde 

In Amsterdam zijn de laatste tijd pamfletten aangetroffen van een 

organisatie "De Rode Ster", postbusnummer - te Amsterdam. 

Dit postbusnummer staat ten 

Tenslotte werd nog vernomen dat een ver-

zoek indiende om de in West-Duitsland gedetineerde 

te mogen bezoeken. Het door hem ingediende schriftelijk verzoek 

werd gemaakt met een schrijfmachine. 

De overeenkomst tussen het lettertype van de schrijfmachine die 

hiervoor is gebruikt en het lettertype van die voorkomende op de 

claimbrief bedoeld onder B is opvallend en wordt nog nader onder

zocht. 

bracht op 01.06.1979 een bezoek aan t111t 
- · die eveneens in West-Duitsland is gedetineerd. Verder 

stuurt zij regelmatig post naar tllllllllten 

2. Bomaanslag kantoor 11Turkish Airlines" op 22.12,1979 te Amsterdam. 

Op 22 december 1979 te 04.58 uur vond er een explosie plaats voor 

het kantoor van de Turkse luchtvaartmaatschappij, gevestigd in de 

Leidsestraat te Amsterdam. 

VERTROUWELIJK 
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Door deze explosie ontstond grote schade aan het pand, terwijl 

ook vrij veel glasschade werd veroorzaakt aan winkels in de 

omgeving. Restanten van de bom werden niet aangetroffen, zodat over 

samenstelling en werking niets kan worden medegedeeld. 

Dezelfde dag werd bij het persagentschap ''Reuter" te Parijs een 

telefonische mededeling ontvangen. In de Engelse taal werd mede

gedeeld dat de aanslag in Amsterdam was gepleegd door de "New 

Armenian Resistance". 

In hetzelfde telefoontje werd tevens de eerder op dezelfde dag 

gepleegde moord op de Turkse consul, tevens directeur van het 

Turks Verkeers- en Informati ebureau te Parijs geclaimd. 

Opgemerkt wordt dat kort na deze moord reeds een telefonische 

claim was binnengekomen bij het Franse persbureau A.F.P. waarin 

de verantwoordelijkheid voor deze moord werd opgeëist door 

"Justice Commando's against the Armenian Genocide" (zie ook 

hoofdstuk "Bui tenland"). 

De "New Armenian Resistance" pleegde op 3.1.1978 een tweetal 

bomaanslagen respectievelijk in Brussel en Londen en recentelijk 

werden opnieuw twee bomaanslagen door deze groepering uitgevoerd 

en wel in Rome, d.d. 9.12.1979. 

Inmiddels is bij de K.L.M. en de "Sabena" te Amsterdam per post 

een brief binnengekomen van de "Justice Gommandos of the Armenian 

Genocide". 

De brief was volgens de op de envelop voorkomende stempelafdruk 

gepost in Athene. In de brief wordt onder andere gesteld dat de 

recente serie bomaanslagen op kantoren van luchtvaartmaatschappijen, 

niet zijnde van de "Turkish Airlines" te Parijs, Madrid, Rome en 

Amsterdam, het werk is van de Turkse overheid. 

In het "Journaal Berichtgeving Terrorisme" no.ll van december 1979 

werd reeds melding gemaakt van de bomaanslagen op de kantoren van de 

"Lufthansa", "Turkish Airlines" en de K.L.M. op 18 . 11.1979 te Parijs 

waarvoor de verantwoording werd opgeëist door de "Armée Secrète pour 

la Liberation Arménie" (A.S.L.A.). 

VERTROUWELIJK 
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Ook de bomaanslagen te Madrid gepleegd in de nacht van 24 op 

25.11.1979 op British Airways, Trans World Airlines, Sabena en 

Alitalia werden geclaimd door de A.S.L.A. 

De bomaanslagen op de kantoren van de luchtvaartmaatschappijen 

"El Alfl en "British Airways" te Rome op 9.12.1979 werden geclaimd 

door de "New Armenian Resistance". 

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de moordaan

slagen tegen Turken allemaal werden geclaimd door de "Justice 

Commando of the Armenian Genocide", terwijl de bomaanslagen 

voor het merendeel werden geclaimd door de ''New Armenian 

Resistance" en de "Armée Secrète pour la Liberation Arménie" 

(A.S.L.A.), ook bekend onder de Engelse naam "(Armenian) 

Secret Army for the Liberation of Armenia" (A.S.A.L.A.). 

3. Aantreffen van geïmproviseerde explosieven II. 

In aansluiting op het bericht betreffende geïmproviseerde 

explosieven in Journaal Berichtgeving Terrorisme 79-09 

(blz. 13 e.v.) deelde het Gerechtelijk Laboratorium te 

Rijswijk het volgende mede: 

" •.... In alle onderzochte voorwerpen bevond zich een mengsel 

van Kaliumchloraat en poederzwavel, goed gemengd en redelijk fel 

brandbaar bij aanraken met een hete naald. 

Zowel in het vlampijpje als in het pakje en de huls was op 

de overgang lont naar pijpje/pakje een geringe hoeveelheid lood

azide aangebracht. De lont in het huisje bleek goed te 

functioneren en bezat een opbrandsnelheid van ca. 10 cm. per 

minuut. 

Alle mengsels zijn in verband met gevaar voor zelfontbranding 

vernietigd. Ik moge U verzoeken de ruimers van de groep geïmpro

viseerde explosieven nog eens te wijzen op de verraderlijkheid 

van de toegevoegde loodazide ••..••• " 

4. Regeling "Optreden bij bommeldingen". 

In aansluiting op het bericht in Journaal Berichtgeving Terrorisme 

79-09 (blz. 15) wordt bekend gemaakt dat de Explosieven Opruiminga

dienst voorzieningen heeft getroffen dat ook 's-nachts telex

berichten kunnen worden ontvangen. 

VERTROUWELIJK 
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Het telexnummer van de E.O.D. via het Politie-telexnet is DDOO 111. 

8. BUITENLAND. 

1. Moord op Turkse diplomaat te Parijs d.d. 22.12.1979. 

Op 22.12.1979 aan het einde van de morgen werd in Parijs een 

Turkse diplomaat doodgeschoten. Het slachtoffer, directeur van 

het Turkse Informatie- en Verkeersbureau behorende bij de Turkse 

ambassade en gevestigd op de Champs d'Elyssee, verliet zijn 

kantoor om bij een kiosk een krant te kopen, zoals hij dagelijks 

gewoon was. Enkele meters van zijn kantoor werd hij beschoten door 

een nog onbekende man. De diplomaat werd door meerdere kogels ge

raakt en overleed ter plaatse. 

Kort na de aanslag belde een onbekende naar het Franse persbureau 

A .F. P. en eiste in het Engels namens de ''Justice Cammandos of the 

Armenian Genocide" de verantwoordelijkheid voor deze aanslag op. 

Tevens verklaarde de man dat genoemde groepering in het verleden 

soortgelijke acties had gepleegd in Rome, Madrid en in Nederland. 

Later op de dag werd bij het kantoor van het Britse persbureau 

"Reuter'' te Parijs een tweede claim ontvangen; een onbekende man 

eiste namens de "New Armenian Resistance" de verantwoordelijkheid 

op van de bomaanslag in Amsterdam (zie bij "Binnenland") en ver

klaarde dat zijn organisatie ook verantwoordelijk was voor de 

eerder die dag in Parijs gepleegde moord. 

Aan de waarde van het laatste gedeelte van de tweede claim wordt 

getwijfeld. 

2. Bomexplosie gebouw Turkse vereniging te Keulen op 22.12.1979. 

In Keulen, in de Schanzenstraat 5 in de wijk Mülheim, heeft een 

Turkse idealistische vereniging op een voormalig fabrieksterrein 

op de eerste verdieping van een verbouwd pakhuis een ruimte voor 

bijeenkomsten gehuurd. 

Op 22.12.1979 tegen 10.00 uur verliet de Turk geb. 

tllllllllt , meteen aktetas deze ruimte. Buiten gekomen vond een 
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explosie plaats waarbij tllllllt werd gewond en de aktetas werd 

vernield. Bij een eerste onderzoek ter plaatse werden metaal

delen gevonden, vermoedelijk afkomstig van een pijpbom met tijd

ontsteking. 

Tot op heden is niet duidelijk of deze explosie enige verbinding 

heeft met bomaanslagen welke recentelijk contra Turkse en andere 

doelen werden gepleegd. 

3. Bombrievencampagne van het I.R.A., georganiseerde vanuit Brussel. 

3.1. CHRONOLOGIE: 

3.1.1. Op 14 december 1979, te 11.10 uur ontplofte een bombrief in het 

postsorteercentrum Brussel X, gelegen te St.Gilles-Brussel, Fonsny

laan (4e verdieping). Twee postbeambten werden gewond, waarvan 

één zeer ernstig. Het pakket werd totaal vernield. Alleen werden 

resten van een geschenkverpakking van gele kleur, van een blikken 

bus en van een 1,5 volt accu teruggevonden. 

3.1.2. In de loop van 17 december 1979 ontplofte een pakket in het post

trieercentrum te Dover. Twee postbeambten werden licht gewond. 

Het pakket werden eveneens totaal vernield. Stukjes kerst-

papier werden gevonden en deeltjes van een accu van Duitse 

makelij. 

3.1.3. Op 18 december 1979 ontpl ofte een derde colli in het postcentrum 

van Gerrads Cross. Vastgesteld werd dat het pakket was afge

stempeld te Brussel (Postcentrum Muntplein - Brouckèreplaats te 

Brussel) op 13 december 1979. De colli was bestemd voor Sir 

, manager van het concern United Biscuits. 

3.1.4. Eveneens op 18 december 1979 werd door Sir te 

Macclesfield (Cheshire) een pakketje ontvangen. Toen door hem 

enkele loshangende draden waren opgemerkt, gooide hij de colli 

in de tuin. De colli ontplofte niet. 

De beschrijving kan als volgt worden geresumeerd: 

- afgestempeld te Brussel (Post Muntplein) op 13 december 1979; 

- ijzeren kistje verpakt in nieuwjaarsgeschenkpapier van purperen 

kleur (afmetingen: 20 x 15 x 2 cm, gewicht: lYz kg). 

VERTROUWELIJK 
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- binnenin: uurwerk van Zwitsers fabrikaat; 

-het geheel was same~gebonden door middel van een witte band 

met kerstversiering van 1 cm breedte en een klein touwtje; 

- het adres was vermeld op vooraf gegommeerd wit papier met 

blauwe rand: geschreven met zwarte inkt; 

- het adres en de postcodenummers waren zeer nauwkeurig vermeld. 

3.1.5. In de morgen van 19 december 1979 ontving de Directeur van een 

belangrijk Brits textielconcern (National Enterprise Board) te 

Paddington (Londen), Sirtlllllllllllll, eveneens een gelijk

soortige colli. 

Beschrijving: 

-afgestempeld te Brussel op 13 december 1979 (poststempel: 

Bruxelles/Brussel 1000); 

- standaardomslag van het type "Brevet 659084 11
; 

- aan de ommezijde op de openingsflap de volgende vermeldingen: 

linkerzijde open omslag 

rechterzijde: open omslag 

"hier openen". 
11hier openen". 

eveneens wit etiket met vermelding "douane 11
• 

onder het etiket : "peut être ouvert d 1 office 

(mag ambtshalve geopend worden". 

binnenin : juwelendoosje met 112 gram geligniet, verpakt in 

polytheen en geplakt met PVC van bruine kleur. 

detonator: witte kleur - voorzien van looddraden - geproduceerd 

om te gebruiken in Ierland. 

3.1.6. Eveneens op 19 december 1979 werd een bompakket toegestuurd aan 

Sir industrieel adviseur bij de Gouverneur van 

de Bank van Engeland te Croydon. 

3.1.7. In de morgen van 20 december 1979 werden 2 verdachte pakjes ont

dekt in hetzelfde trieercentrum waar de explosie plaats vond te 

Brussel X. 

Na verificatie bleek het om 2 echte bombrieven te gaan. 

De bestemmingen waren: 

"Broak 11 Chilis Lane 

EAST SUSSEX. 
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Forest Farm House 

SUSSEX 

ENGLAND. 
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Beide waren gepost op 13 december 1979, te 16.00 uur. 

Technische specificaties, zie punt 3.3. 

3.1.8. Op dezelfde datum als hierboven ontving de heer 

Manager van de British Steel Corporation, te Ascot (Windsor) 

eveneens een bomcolli. Het pakje werd tijdig ontdekt en on

schadelijk gemaakt. 

3.1.9. Op 21 december 1979 werd een bompakket, bestemd voor de 

Minister van Arbeid, ontdekt in het postkantoor 

te Beccles (Z.O. Engeland) dat eveneens onschadelijk werd gemaakt. 

3.1.10. Eveneens op 21 december 1979 ontving de heer 

parlementslid en P.D.G. van de Bank 

soortig bompakket. 

, een gelijk-

3.1.11. Op 23 december 1979 werd een tweede colli in Dover ontdekt, die 

bestemd was voor één der leidende figuren van de "National 

Cool Board", de genaamde 

3.2. VERANTWOORDELIJKHEID. 

Op 21 december 1979 werd de verantwoordelijkheid voor deze bom

brievencampagne opgeëist door het I.R.A. in een telefonische 

mededeling aan het BBC-bureau te Dublin. Er werd aan toegevoegd 

dat deze campagne de aandacht van de bevolking moest trekken op 

de voorwaarden waarin I.R.A.-leden worden gevangen gehouden in 

de Maze-gevangenis. 

3.3. TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE BOMPAKKETTEN GEVONDEN TE BRUSSEL OP 

21 DECEMBER 1979. 

gewicht van de lading : 135 gram plastic. 

detonator : electrisch van Engels fabrikaat ASA/ DRX 

1 onderbrekingsknop. 

twee mini-batterijtjes 1,5 volt 
VERTROUWELIJK 
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1 polshorloge van Zwitsers fabrikaat. 

het geheel bevond zich in een metalen doos, 12 x 8 cm, bedekt 

met linnen van mauve kleur en verpakt in kerstgeschenkpapier, 

daar omheen weer bruin pakpapier, de buitenste maten bedroegen 

plm. 25 x 15 cm. 

Het betreft hier een anit-lift systeem, met andere woorden, het 

pakket ontploft bij opening van de doos. Het uurwerk dient 

als veiligheid voor de terrorist bij het dichtmaken van de 

doos. 

4. P.I.R.A.-leden in Europa. 

Uit betrouwbare bron werd vernomen dat eind december 1979 van

uit Ierland een aantal leden van de Provisional-I.R.A. naar 

Italië zijn gereisd, om vandaar uit acties te ondernemen contra 

Britse doelen. Deze personen reisden onder de volgende namen: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Laatstgenoemde is mogelijk identiek aan: 

geboren I- . 
Nadere gegevens betreffende deze personen, eventuele vervoermid-

delen, of doel van mogelijke acties, zijn niet bekend. 

Bij eventueel aantreffen van een of meer van deze personen wordt 

verzocht hen niet te verontrusten, doch zoveel mogelijk aanvullende 

informaties te verzamelen betreffende hun volledige identiteit, ge

bruikte vervoermiddelen, personen in hun gezelschap, verblijfplaats, 

etc. 

5. Japanse Rode Leger. 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron werd vernomen dat de navolgende 

leden van het "Japanse Rode Leger' 1 begin januari 1980 zijn ver

trokken uit Beirut en thans mogelijk in Europa verblijven. 

1. , geboren -

VERTROUWELIJK. 
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maakt vermoedelijk gebruik van een vervalst Japans 

op naam van: 

geboren - . 

VLK 596 2. 

VLK 1589 

Maakt gebruik van het valse Japanse paspoort 

, geboren 

3. Een nog niet geidentificeerde man v~1 Japanse nationaliteit, die 

gebruik maakt van een vals Japans paspoort, 

ten name van: 

, geboren - . 

Hoewel foto's van - en - reeds eerder in dit journaal 

werden opgenomen zijn deze hieronder volledigheidshalve nogmaals 

afgedrukt. 

Bovenstaande reisbewegingen kunnen verband houden met een mogelijke 

actie contra Egyptische doelen, waarvoor het Egyptische Ministerie 

van Buitenlandse Zaken begin januari 1980 al haar diplomatieke 

vertegenwoordigingen in de wereld waarschuwde. Deze actie zou 

door het Japanse Rode Leger in samenwerking met het Popular Front 

for the Liberation of Palestine worden gepleegd. 

-plm. 163 cm 
brede mond, dikke lippen 
0-benen. 

-plm. 175 cm. 
heeft litteken van kogelwond 
op rechter bovenarm. 
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De in West-Duitsland gedetineerde geb. 

te Amsterdam, zal op vrijdag 14 maart 1980 uit de Westduitse ge

vangenis worden ontslagen en naar Nederland worden uitgeleid. 

werd op 24 juli 1973 in de trein in West-Duitsland, 

komende vanuit Neder land, aangehouden, naal'at hij een Duitse douane

beambte met een vuurwapen bedreigde. Hij bleek in het bezit te zijn 

van een paspoort ten name van geb. 

te NUrnberg. Na een week deelde hij zijn juiste identi-

teit mede. 

tllllllllllllllerd reeds enige tijd door de Duitse pol itie gezocht 

als lid van de Baader-Meinhof-groep, die ten behoeve van deze groep 

vervalsingen maakt. Bekend was dat hij een grafische opl eiding had 

gehad. Hiervoor had men in Berlijn een ruimte gehuurd. Op het 

moment dat de Duitse politie deze ruimte binnenkwam was t1111111t 
niet aanwezig en dook onmiddellijk onder toen hij vernam dat de 

werkplaats was ontdekt. 

werd tot 6Yz jaar gevangenisstraf veroordeeld. 

7. Conspiratieve woning te Mannheim. 

Medio november 1979 ontdekte de Westduitse politi e dat in de 

binnenstad van Mannheim een pand als conspiratieve woni ng in 

gebruik was geweest. 

Het betrof een woon- annex zakenpand waarvan het woongedeelde be

staat uit een één-kamer appartement met keuken en bad. 

De woning was op 24.01.1979 middels een advertent ie in het dagblad 

"Mannheimer Morgen" onder de kop "Verhuur" als volgt aangeboden, 

"Mooi appartement, binnenstad, 285 DM (incl. ) , inventarisovername 

ca. 1500 DM". 

Naar aanleiding van deze advertentie meldde zich een man die mede-

dèelde genaamd te zijn werkzaam bij de lucht vaart-

maatschappij Lufthansa. Hij betaalde 2000 DM contant voor de over

name van het in de woning aanwezige meubilair en huurde de woning. 

De woning is tot omstreeks augustus 1979 in gebruik geweest. 

Na onderzoek is gebleken dat de woning door de volgende leden van 

de R.A.F. is gebruikt • 

tillillilt Fre iberg, 
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- Lörrach. 

- Mulheim a/Ruhr; en 

, - Bamberg. 

Op grond van het feit dat in het verleden in een aantal steden 

zoals Düsseldorf, Hannover en Frankfurt, gelijktijdig meerdere 

woningen werden gehuurd moet uitgegaan worden van het feit dat 

dit ook nu met name in het Rijn-Neekargebied en mogelijk in 

Mannheim zelf is gebeurd. 
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