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A. Molotovcocktails t .. en tebouw rrweede Kamw' op 
7-8-1980 
Donderdag, 7 augustus 1980 om plm. 04.00 uur ontstond er aan 
begin van brand in een kamer van het gebouwvan de Tweede 
.. Kamer der Staten-Generaal te 's-Gravenhage. 
Bij onderzoek bleek, dat een bierflesje, voorzien van het opschrift 
'Heineken' en gevuld met brandbare vloeistof (z.g. 
molotovcocktail} vanaf een slecht verlicht gedeelte van het 
Binnenhof door een ruit naar binnen was gegooid. Een tweede 
bierflesje met hetzelfde opschrift was twee kamers verder tegen 
de sponning van het raam terechtgekomen en op straat gevallen 
zonder verder noemenswaardige schade aan te richten. In beide 
gevallen betrof het kamers die in gebruik lijn bij leden van de 
P.v.d.A.-fractie in de Tweede Kamer. 
Dezelfde dag om 07.40 uur kwam bij 'De Volkskrant' te 
Amsterdam een anonieme telefonische melding binnen van een 
man, die beweerde dat hij de brandbommen in de Tweede 
Kamer had neergelegd voor de Nederlandse VolksYnie. 
Van enige kanten is inmiddels geanendeerd op het feit, dat het 
Tweede-Kamerlid Mevr. (in wiens karnar het 
~gin van brand is ontstaan) deelzou uitmaken van een 

l•derzoekscommissie, die het doen en laten van in Nederland 
werkzame sekten etc. nagaat, enige tijd geleden daarvoor zou 
zijn bedreigd. 
Men achtte het niet uitgesloten, dat de dader(s) van voornoemd 
fait in die richting dienen te worden gezocht. 
In verband met afwezigheid van Mevr. :, kon zij 
hierover nog niet worden benaderd. 

B. Onderzoek herkomst ov•hemd dat werd •angetroffen bij de 
vermoorde 1 

Op 25 juni 1980 verzocht de Generalbundesanwalt bij het 
Bundesgerichtshof te K~ulsruhe, een onderzoek in te stellen naar 
de herkomst van een overhemd, blauw gestreept, maat 43, dat 
Dr. droeg toen hij op 19 oktober 1977 vermoord werd 
aangetroffen. 
Dr. , de Duitse werkgeversvoorziner, werd op 5 
september 1977 te Keulen ontvoerd door R.A.F.-terroristen. Zijn 
chauffeur en drie hem escorterende politieambtenaren werden 
vermoord. 
Dit overhemd behoorde volgens nabestaanden van Dr. 
niet tot zijn garderobe. 
Tijdens een door de Duitse politie ingesteld onderzoek bleek dit 
overhemd vervaardigd te zijn door: 
Overhemdenfabriek ELMI, Lammerschansweg 128te Leiden. 
De chef-inkoper van ELMI verklaarde dat In totaal114 van 
dergelijke overhemden waren vervaardigd en dat deze 
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overhemden omstreeks 10~9-1977 geleverd waren aan 61 
winkels in België, Denemarken. Groot-Brittanniê, Luxemburg, 
Zweden en Nederland. 
Verder onderzoek toonde aan dat 38 winkels verspreid over 
geheel Nederland in het onderzoek betrokken moesten worden. 
Hiertoe werden door de Duitse politie foto's beschikbaar gesteld 
van in aanmerking komende verdachten en van het bij Dr. 

aangetroffen overhemd. 
Momenteel wordt in de betrokken winkels met medeweten van 
de plaatselijke politie-instanties een onderzoek ingesteld. 
Getracht wordt vast te stellen aan wie het betreffende overhemd 
is verkocht, daar de koperwaarschijnlijk tot de vardachten of 
medeplichtigen van eerdergenoemd strafbaar feit zal behoren. 

C. Aenhouding te NIJmegen 
Op vrijdag 18-7-1980 omstreeks 22.45 uur werd door twee 
surveillerende politieambtenaren te Nijmegen een man 
aangehouden in verband met een verkeersovertreding. Nadat de 
man zijn naam had opgegeven, te weten • 

, wonende te Nijmegen, verzochten beide 
politieambtenaren hem zich te legitimeren. 

verklaarde geen legitimatiebewijs bij zich te hebben of 
iets anders waaruit zijn identiteit bleek. De politieambtenaren 
zagen dat aan het stuur van zijn fiets een tas tlad hangen 
en vroegen hem of er mogelijk iets in de tas zat waaruit zijn 
identiteit zou blijken, waarop hij ontkennend antwoordde. 
Omdat kennelijk zo min mogelijk aa1 dacht aan die tas 
wilde besteden, werd hem gevraagd of er in de tas gekeken 
mocht worden. 

weigerde echter, ondanks het feit dat hij op de 
consequenties werd gewezen. Toen hij bleef weigeren rees bij 
beid a politieambtenaren het vermoeden dat hij zich schtJidig 
maakte aan een ander strafbaar feit, waarop de tas werd 
onderzocht. 
Hierin bleek een plastic emmertje te zitten waarin een 
closetrolletje met geelachtig poeder, terwijl een geur gelijkend 
op die van benzine werd waargenomen. Hierop werd 
aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. ter zake 
van vermoedelijke overtreding van de Vuurwapenwet. 
In het deksel van het plastic emmertje, kleur blauw, zat een 
zevental gaten, elk ter grootte van circa 1 cm. Tussen het deksel 
en de emmer was plastic gekl,md, terwijl in een gat in het 
midden van het deksel een closetrol zat. 
Oe closetrol was gedeeltelijk gevuld met een hoeveelheid geel 
poeder. Verder werden in de zwart-linnen draagtas de volgende 
goederen aangetroffen: 
- een militaire broek, zogenaamd gevechtstenue, kleur groen; 
- een vechtpet, kleyrgroen; 
- een koppel, kleur groen; 
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- een wit-zwart geblokte shawl, een zogenaamde Anllatshawl; 
- een kleine zeldantaam. gelijkend op een kaartleestamp 
waarvan hal fluorasoerende daal met groene tape was afgeplakt. 
De kleefband is vermoedelijk dezelfde waarmede de closetrol 
was afgeplakt; 
- een lege vuilniszak. 
Bij onde<zoel< in de woning van werden de volgende 
goederen asngetro.ffan: 
- een stukje papier met daarop o.a. geschreven 'emmertje, 
cellofaanpapler, ldoetband'; 
- een rol huishoudplaotic; 
- een dagretour van de Nederlandse Spoorwegen van 
Nijmegen naar Rotterdam C.S. ol-Blaak. de dato 18-7 -1980; 
- een brief !in een dagboek van KLUCK), gedateerd 1 &-7 -1980, 
gericht aan ouders, broer en zus. waarin hij afscheid van hen 
neemt; 
- HA militair Identiteitsplaatje, voorzien van de înscriptie 

- een schrijfblok, waarin een sltustieechets werd aangetroffen; 
- 2 stukken papier met daarop vermeld enkele tientellen data 
waar8ehter w.aarschi(nlijk in een code of in een vre~mde Ulal 
gegevens staan vermeld; 
- een schrift, waarin formules staan genoteerd van o.e. een 
brandbom. 

wenste niets te verklaren. 

D. Aonhoudlnt...., 
Op 30 janueri 1980 werd te Deventer een elektrische 
schrijfmachine IBM In beslag genomen, die in hot bezit wu van: 

te Amsterdam, 
wonende te Deventer. Deze machine bleek te zijn 
ontvreemd bij oen Inbraak te Eindhoven tussen 23·3·1979en 
2&-3-1979. 
Blijkens veridaringen van en do bij haar 
inwonende te Paramaribo, 

) 
Joumul Berichtgeving Terrorisme no.ao-.... ~ 

I Rijkspolitie, diatrlct Alkmaar In de woning van haar ouders lt_ 
Oud-KerspeltNoord Hollandt de sedort 16-6-1980 gezochte 

. n•horen op Beverwijk 
l aangehouden. • ; 
~ Gebleken was dat de vorige avond met haar 

man ) bJj haar ouders was 
gearriveerd. 
In verb&nd met het mogetijk bezit: van een vuurwapen werd 
besloten de aanhouding te doen verrichten door een 
arrestatie-eenheid. 

· Na de eenhouding is ••rvolgans 
overgebracht naar de G.P. Amsterdam. Omtrent de brand In de 
woning aan de Ouollljnslraat 64 te Amsterdam veridaarde zij in 
de nacht waarin de brand is ontstaan wel in de woning geweest 
te zijn. Zij WM door gewekt en had toen gezien dat 
het hele pand in brand stond. Via de achterzijde van de woning 
had lij met daarop het pand verlaten. 
Op 1 I -&-1980 Is voorgeleid bij de O.v.J. te 
Amsterdam en daarna weer op vrije vosten gesteld. 

was de gestolen schrijfmachine in hot najaar van 1979 vorkragen F. Onderzoek ontplotllngOuellljMtrut 114Amat.,.m op 
van: 111-11-1810 . 

te Zaandam. Uk het door het Gorechtetijk Laboratorium ingestelde onderzoek 
In verband met het onderzoek naar de activiteiten van andere Is tot op heden het volgende naarvoren gekomen. 
R. V.F.-aanhangen werd het onderzoek teoen ° la. Sch•rven van gaflfl••..,. 
enige UJd opgieho~den. Bij telexberiCht wer'!_do_~ d~- . Tuoaen het puin ven het pand Ouollljnstraat 64te Amsterdam 
gemeentepol tie Eondhoven da o.o.v. ven l word eon aantalacherven van gastlessen (propaan/butaan) 
gevraagd. ' ••ngetroffen 
Aangerien bleek dat veelal verbleef in het pand I · 
Radesinge12!>--27 (Radolola) te Groningen en in de woning ven ! 
zijn vriendin ' · te Bogota i 
(Col.)wonende te Groningen, werdvoor deze i -
twee panden door de rechtbank 's-Hertogenbosch vla de I 
reehlar-commissariste Groningen een bevel tot huiszoeking ! 
verleend~ teneinde tot inbeslagneming over te gaan v•n andere ~-
bij de inbraak ontvreemde goederen, te weten e"" 
schrijfmachine Olympia en een stencil graveur Geatetner. ll 
Op dinsdag 12 augustus1980 werd ·door de G.P. 
Groningen aangahouden en op transport gesteld naar 
Eindhoven. Bij 10eking in de panden Radealngel 25 en 
WinKhoterdiep 53 werd nietster zake dienende aangetroffen. 
Wel was in het pand Radetingel 25 een drukkerij in bedrijf waar 
de R.V.F.·knipaalkrant en het R.V.F.-blad werden gedrukt, 
waar op het moment van de zoeking en 

mee bezig waren. 
Dezelfde dog word te Venlo op de adresoen ven 

, te Venlo, Casinolaan en Wlllem 
deZwijgerlaan, zoeking verricht. Deontvreemchl goederen 
werden ook hier niet aangetroffen. Voor onderzoeknaar 
machine en llandschrift werd een vijftal bescheiden 
valtiggesteld en voor onderzoek nea,.. het Gerechtelijk 
Laboratorium gebracht 

weigerde een verklaring af teleggo n. 
Nadat tegen hem proces-verbaal wa•opgemaektter zatte van 
dlefotal <Mn wel heling, is hij op lut yan de O.v.J. te Den Bosch 
op 15-8-1990 in vrijheid gesteld en heengazonden. 
~houd.... opd-..alltl7 __ ,_ 

Op do-rdeg 7-8-1980, omstreeks 03.45 uur werd door de 
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Bij onderzoek bleek dat de auto op 6-&-1980 door een 
garagebedrijf in la Havre waa verhuurd aan 
c. ' :(verdere personelia onbekand). Bij de huur 
van de auto wat door haar een rijbewijs en een paspoort of een 
Efundeapersonalausweis, genummerd 3059343, algegeven te 
Wenen op 4-&- t 978, overgelegd. 
Voor wet betreft dil paspoort of Bundespersonalausweio wordt 
opgemerkt dat op t 2-I t -1976 door d ria gemaskerde personen 
een gewapende overval werd gepleegd op het 
'Bezirkheuptmanschalt' Ie Landeek I Oostenrijk). 
Bij deze overvalwerden door do <Mdors onder andere 394 blanco 
Oostenrljkle 'Peraonalau•weisan' ontvreemd, te weten de 
nummers 30592071ot 3059800. 

• Bij eerdere aanhoudingen werden identltoltspapieren die bij 
deze overvel werden bultgemaakt onder andere aangetroffen 

\bij: 

Bij de huur van de auto werd door de vrouw medegedeeld dat de 
auto zou worden teruggebracht op 13~-1980. 
Door enige getuigen werd verklaard dat zij haddon gezien dat op 
3~7·1980 door twee mannen de auto van binnen en van buTten 
met een achcon maakmlddel werd schoongemaakt. Omstreeks 
i&.OO uur dezelfde dag voegden zich bij do twee mannen nog 
twee onbekende mannen die enigetijd met hen hadden staan 
praten. Nadat ••n beide getuigen foto's waren getoond, 

"'"'Yerklaarden beiden dat een van de mannen vest geliJkenis 
..,ertoonde met te Garding. 
· Bij het onderzoek naar de identiteit van de huurster van da auto: 

werd vaatgesteld dat op 
29-4-1980 van 
wonende te Sachaenhelm, de taswerd gestolen waarin ziçh 
onder andere haar BundHpersonal•usweis nummer H 3701879~ 
afgageven op 7-4-1977, bevond. 

111. 

A. In het Hoofdstuk Buitenland, onder G, van dit Journaalstaotr 
vermeld dat in de auto waarmee en 
verongelukten onder meer een aantal varvalste en van diefstal 
elkematige Identiteitspapieren -den aangetroffen. 
Voltgesteld werd dat bij deze diefstallen, naast de thans 
aangetroffen doc""menten. ook de navolgende 
identiteitspapieren werden ontvreemd, welke zich nog in 
tienden van leden van terroristische groeperingen kunnen 
bevinden: 

Journaal Bllrichtg.mg Tarrorl...,• no.IIG-08 

Betrellende , werd Inmiddels een 
Algo verzonden, met het verzoek na te gaan of deze personalia 
en de oniYreamda paspoorten in Nederland werden gebruikt 
door leden van terroristische groeperingen bij 
hotelov.rnachtin;en etc. 
Wellicht ten overvloede wordterop gewezen dat bij eventualo 
controle van bovengenoemden de combinetie personalia én 
paspoortnummer bepalend is om vastte stellen of men te 
maken heeft met een mogelijk lid van een terroristiache 
vereniging. Aan batrokkenen wMden inmiddels nieuwe 
paapoorten uitgereikt. met uiteraard andere serienummers. 
HetzeHde geldt natuurlijk voor personen die eerder als· 
werden gesign•leerd en ven wie de personalia samen met een 
paspoortnummer in het Opsporingsregister en het 
geautomatiseerde aignaleringsregisterwerden opgenomen. 

8. Uit betrouwbare bron werd vernomen dat de Lybische 
onderdaan: 

In Tripoli, 
betrokken is geweest bij bedrelgingen en varvolging van 
zogenaamde Lyblsche dissidenten. Wordt gesignaleerd ais· 

(Zie ook bericht in Joumaal Berichtgeving Terrorisme 80-06, 
Hoofdstuk Buitenland, onder E, en opvolgende berichten). 

C. Sedert enige tijd verblijft in de Bondsrepubliek Duitsland een 
drietal Kroeten, dielid zijn van de Kroatische Ravolu"onaire 
Broederschap. ean terroristisehe organisade die in het verteden 
meerdere aanslagen heelt gepleegd contra Joegoslavische 
doelen, la weten: 

'1!1:!'8 

.,.. 

Voordat batrokkenen In Dultaland noerstreksn. verbleven zij 
enige lijd in Oostenrijk. Het wordt niet uitgesloten geecht dat zij 
een terroristische aanslag voorbereiden. 
Bij aantreffen van bovengenoemden gaome dringend bericht. 
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8. vertelde aan de verhuurder biologie te studeren aan 
de 'Sorbonne'. 
Nadat aan de verhuurder een aantal foto's was voorgelegd wees 
hij de foto van aan als de zich 
noemdende 

ad f. Duttse fin 1ndere paspooltf1n en identiteitspBpieren 
Onder de aangetroffen identiteitapapieren bevond zich: 
a. een Nederlands paspoort ten name van 

te Heemskerk. wonende te Haor1em. 
Het paspoort was genummerd 403549 Ken afgego\18n op 
18-11·1977. geldig tot19-1-1981; en 
b. een Nederlands rijbelwijs eveneens staande ten narne van 

• genummerd 143590. 
Het paspoort en het rijbeWijs waren beide voorzien van een foto 
van 
Op 14-7-1978 werd door 

1, echtgenoot van • voornoemd, 
wonende te Haarlem, aangifte gedaan ven diefstal van zijn 
Neder,ands paspoon, genurnmerd 403551(, afgegeven op 
19-1-1976en hot paspoort van zijn vr-ouw 

te Heemskerk. 
Beide paspoorten werden vermist sedert 1-7-1978, toen tijdens 
een vakantie op camping 'La Costa Rouge' in Argeles aur Mar in 
hun tent was Ingebroken. Tijdens daze inbraakwerd tevens het 
rijbewijs van zijn vrouw en 12 bankcheques en een bankpasje 
ten name van zijn vrouw ontvreemd. 
De cheques werden in Montpelller verzilverd. 
De overige identiteitspapieren die in de auto werden 
aangatroffen waren in één geval van een foto var1 en In 
één geval van een foto van voorzien. Oe 
overigejdentiteitspapieren waren voorzien van een foto vlln 

Twee Zwitserse paspoonan die in de auto werden aangetroffen 
bleken afkomstigvan een roofoverval in St. Gatlcn I Zwitserland) 
gepleegd op 7·3·1978waarblj 13 blancopaspoorten genummerd 
3246683 tot 3246695 werden bu itgemaekt. lfl beide gevallen 
bleek heteen~te cijfer (31 te zijn veranderd io een 8. Tot op heden 
warden in Zwitserland geen paspoorten uitge:geven die 
aanvangen met het serienummer B. 
Bij onderzoek van het schrift werd vntgesteld dat dit naar alle 
waarschijnlijkheid het handschrift is van 

Uit een verder ingesteld onderzoek is gebleken dat uit de tent 
van de farnilie staande op de camping te Argeles sur Mar, 
op 1-7-1978 ook ~et Nederlandse paspoort genummerd 
A383089t.n.v. ··--. 
te Voorburg, vronende te 's·Gravenhage, afgegeven op 
18-2·1975, geldig tot 18-2-1980 en het pa apoort v•n zijn 
echtgenote , geboren te Wassenaar op 

'• genummerd 635946 H, afgegeven op 2-5-1977 door 
de Burgemeestervan 's·Gravenhage geldig tot2-5-1982 werden 
ontvreemd. 

) 
Joumaal Reric:htgevlng TIJmlrisme no.80-09 #. 

Ad g. Een •ant61 blinkbiljetten van t~erschillende V6lut6 
Drie bankbiljetten van O.M. 1000.- en eon$ 50 biljet bleken 
afkomstig van het losgeld voor de ontvoerde Oostenrijkse 
Industrieel Palmers, 

Ad h. Een kaBssbon van Te•ritmarlct Eiser, 7101 
UnrergruppenNch. gedateerd 24-7-1980 
In de loop van de middag van 2ol-7~1980 werd 'TeJCtilmarkt Eisel' 
te Untergruppenbach bezocht door vier jonge mensen -twee 
mannen en twee vrouwen- dîe daar enige ldedi"gstukken 
kochten. te weten: 
- een korte groenkleurige corduroy broek door een van de 
mannen; 
- jeans-shorts (kindermaat) door een van de vrouwen; 
- een donkerblauwT -shirt door de andere vrouw ( 
tlad tijdens hetverkeersongeluk een donkerbleuw T-shirt aan). 
Oe vrouw door wie de jeans-- shorts werden gekocht, werd door 
de verkoopster al& opvallend klein en alank beschreven. 

Ad i. ABntekeningen in notitieboekje v11n 
Uit de aantekeningen voorkomende in het notitieboekje van 

bleek dat zij zich gedurende enige tijd heeft 
opge~ouden In Bad Kreuznach. Verder bleek bij onderzoek da! 

te 
Frolburgl op vrijdag19-7-1980 des middags gedurende 
ongeveer anderhalf uur hebben verbleven in het Italiaanse 
restaurant 'San Remo' ta Bad Kreuznach. 
Op de'" de auto aangetroffen papieren werden vingerafdrukken ... 
aangetroffen van te 
lörrach en te Freiburg. 
Op eeninde auto aangetroffen 'Falk'-Stadtplan van 
HeilbroniNeckarsulm werden twee vingersporen v•n 

en een vingerafdruk van aangetroffen, 
terwijl op een Duitse Generaltcarte van Shell vier 
vingerafdrukken van werden gwonden. 

2. Person<m8uto, gekenrekend 99 CWV 75 (Frans) re Gaggenou 
In de na mlddeg van woensdag 23~ 7-1980 werd door een vrouw 
waargenomen dat in Gaggenau (Kreis Rastatt een personenauto 
VW-Golf (diesel). voorzien van het Franse kenteken 99 C:WV 75, 
werd geparkeerd en dat kortdaarop de auto door twee jonge 
mensen werd veristen. 
Toen na enige dagen de 8uto nog steeds op dezelfde plaats 
geparkeerd stond, deed zij hiervan mededeling aan de 
plaatselijke politie. die de auto opende. 
Hierin werden onder andere aangetroffen: 
- twee kentekenplaten {Franse) voorzien van het kenteken 
1505HB92; .. 
- een elektrlsche schrijfmachine; 
- een tentuîtrusting; 
- verschillende kledingstukken. 
Bij onder:zoek bleek dat de personenauto op 13-7-1980 in do 
omgeving v11n Parijs was gestolen en dat in plaats van het bij de 
auto behorende kenteken (9743 GG 921 hieraan het kenteken 99 
CWV 75 was bevestigd. 
Door verschillende getuigen werd verklaard dat zij enkele keren 
bij de auto twee personen hadden gezien~ die voor wat betreft 
hun lengte een grootverschil vertoonden. Nadat een aantat 
foto's was getoond, verklaarde één der getuigen dat de grootste 
van de ~ee veel geleek op te 
Frelburg. 
Bij dactvloscopisch onderzoek van de auto werd aan de 
achtenijde van één van de kentekenplaten een vingerafdruk 
gevonden van 
Op een in de auto aangetrotfen boormachine werd eveneens 
een vingerafdruk van gevonden. 

3. Persone"..uro. gekenrektmd 686 KG 76(Fr8ns) te Rssrstt 
Op vrijdag 26-7~1980warddooreen Inwoner van Raatatt 
medegedeeld dat aldaar reeds meer dan een maand een 
personenauto stond. die wa& voorzien van het Franse kenteleen 
686 KG 76, merk eitroën. eX 2400 Pallas. 
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Na reconstructie van deze scherven bleken deze scherven 
átkomstig van gastlenen voorkomende op neven5UJilnde foto. 
Op de scherfresten werden sporen aangetroffen van chloraation, 

, chlorldeion, natriumion en een soort sulfaat. 
.• er werd geen kaliumion •angetroffen. 

ehloraetlon. zeer dikwijls in de vorm van natriumchloraat of 
kaliumchloraat in eenvoudig zelf te fabriceren springstoffen 
toegepast, wijst mogelijk op een teltgemaakt spring middel. 
De aangetroffen scherven zijn vrij zeker afkomstig van 
geëxplodeerde propaanflessen. 
Gezien de aard van de versc:herving, moet in dlt geval gedacht 
worden aan een vorm van een chemische explosie. 
flessen gevuld met gas geven na een brand een ander beeld. Zii 
vertonen dan scheuren of een verkoling van de 
kunststofafdichting ven de kraan, waarbij het gas dan naar 
~buiten spuit. 

\. -~'lBij de in de box te Amersfoort esngetroffen en in bestag 
\ genomen voorwerpen bevonden zich o.m. natrîumchloraat, 

zwavel en suiker. Oeze stoffen manderlijk zijn onschuldig, doch 
samengevoegd is het een explosief. 

lb. Verder werden aangatroffen twee gedeeltelijk vororande 
nieuwe kentekenplaten voonien van het nummer 34-TS-66. Aan 
1e achterzijde waren deze platen beplakt met aan beide zijden 
oelijmd plakband. Hel kenteken stond op noam van 

te Vlaardingen. Oeze verklaarde dot hij dergelijke plateoniet 
"' vermiste en dat hij ook geen bestelling had gedaan voor de 

aanmaak van deze platen. Het onderzoek wees uit dat deze 
platen op 27 februarl1980 waren gemaaktdoor do Fa. TAJA. 
Gerard Dou&tr. 196teAmsterdam. Niet meer nagegaan kon 
worden aan wie deze platen geleverd waren. Tonen van foto's 
van leverde negatief resultaat op. 

1c. In de puinhopen werden tenslotte nog aangetroffen een 
portemonnee. inhoudende o.m. een betaalpas, t.n.v. 

en een boek over het vervaardigen van 
springstoffen en guerrillatechnieken. 

11. Bultenland 

A. G-apende overval op gem-.. ontoorte Parljo 
Op 5-8-1980 vond een gewapende overval plaats op het 
gemeentekantoor van de stad Parijs. Het feit werd gepleegd 
door een res leden tellende commandogroep. bestaande uit 4 
mannen en 2 vrouwen. Oe commandogroep was gewapend met 
listelen van een zwaar kaliber. Ontvreemd werden officiële 

documenten w.o. blanco Franse identiteitskaarten; blanco 
autoreglstratiekaarten; blanco Franse paspoorten; diverse 
formulieren waarmee identiteitskaarten en andere ambtelijke 
documenten aangevraagd kunnen worden en een aantal 
stempels voor deze formulieren. Hetvermoeden bestaat det de 
hieronder gespecificeerde documenten ziin ontvreemd, ten 
behoeve van terroristische organisatkJ&. 

168 Franse blanco p11spoorren, voortfen van een 
stempelmachinenummer van de Préfecture de Police te Parijs. 
genummerd: 
75-1894 701 tot75-1894 750 
75-189C 982tot74-1895 000 
75-1896101 tot75-1896150 
75-1897 651 lot 75·1897 700 
De paspOorten zijn tevens voorzien van een nummervan de 
staatsdrukkerij, genummerd: 
80 HM 54 801tot80 HM 54 650 
80 HM 54 892 tot 80 HM 54 900 
80HM 90351 tot80 HM 90400 
80 HM 91 901tot 80 HM 91 950 

200 Bl4nco uitreisvergunningiHl, geldig 5 jaar, voorzien van de 
serienummers: 
915601 tot915700 
913801 tot 913900 

JOOM'naal llerlchtvevlng letTorisme no. 80-0!1 

282 Fr•nse blsnco identiteitskssrten, voorzien van een 
stempelmachinenummer van de Préfedure de Police te Parija, 
genummerd; 
4 967 518tot 4 967 550 
4 967 55t tot 4 967 600 
4 989 701 tot 4 989 750 
4 969 751 tot 4 969 800 
4 969 801 tot 4 969 850 
4 969 851 tot4 969 900 
De identiteitskaarten zijn tevens voorzien van een nummer van 
de staatsdrukkerij~ genummerd: 
ex 01518 tot ex 07 550 
ex 01551 tot ex 01600 
ex o5 101 tot ex os 750 
ex 05 751 tot ex 05 800 
ex o5 801 tot ex o5 850 
ex 05 851 tot ex 05 900 

1000 blanco sutoregÎstrariekssrten voorzien van het nummer 
van do drukkerij HW 49001 tot HW 50000 

Bovengenoemde gegev<~ns zijn geregistreerd bij do ilfd. 
~dentificaties van de Centrale Recherche Informatiedienst. 

8. PDglog oonslog EL-AL vllegtlrig op 21+18ICI 
In aansluiting op Journaal Berichtgeving Terrorisme na. S0.06, 
11. Buitenland onder A, wordt medegedeeld dat de gezochte 

te Ber1ijn zich op 15-8·1980 bij de 
justitiële autorite~en in de B.R.D. heaft gemeld. 

verkiearde enige dagen deervoor vanuit Ba9dad {Irak) 
naar Berlijn te zijn gereisd en gaftoe de koffer aan, 

' . te Ber1ijn te hebben gegeven, maar 
niet geweten te hebben wat de inhoud van de koffer was. HiJ was 
van mening dat de inhoud van de koffer iets te maken had met 
dlamantensmokkel, 
Zijn opdrachtgaver en contactman zou een Arabier. genaamd 

geweest ziin. die hij in de gevangenis in 
Griekenland in 1976 had leren kennen. Verder zou een zekere 

eveneens een Arabier, een contactman van hem 
geweeal zijn. 
Direet nedat hij de koffer aan had overgegeven Is hij naar 
Bagdad gereisd, waar hij zich de laatste maanden had 
opgehouden. Daar heeft men getracht hem voor de Palestijnse 
vrijheidsstrijd te interesseren. Van had hij 
gehoord dal het ging om de P.F. LP., Kommando 15. mei. De 
leider van deze groep, genaamd • had hem een 
aantal vragen gesteld over een plattegrond van Berlijn waarop 
een aantal objecten was voorzien van een Davidsster. 
Verder had men hem gevraagd een betrouwbare Europeaan te 
werven, die op zijn beurt weer twee personen moest gaan 
zoeken om mat koffers met springstof door de Israëlische 
controles op vliegvelden te gaan. HieNoor had men hem 
S 5.000,- gegeven. Het doel van de aanslagen zouden de 
luchthavens van Frankfurt, Wenen en Zürich zijn. 
Opgemerktwordt dat de In "Journaal Berichtgeving Terrorisme• 
no. 80-07 {Buitenland onder Dl genoemde 

te ElspoJOipe, niet identiek is aan 

stond ;roals vermeld alleen gesignaleerd ter .. ka van 
lidmaatschep van een terrortstisct.e vereniging, alsmede voor 
deel te hebben genomen aan een bomaanslag op de woning van 
de burgomeester van Mainz op 13-8-1978, 

C. AaMfegop Turkoellttoch6 teAthll"" op31·7·1180 
In de avonduren van 31 jull1980 werd te Athene een aanslag 
gepleegd op het gilZin van de Turkse attaché 
Als gevolg ven deze aanslag kwam de attaché en een van zijn 
kinderen om het leven. 
Zijn vrouw en ee11 ander ldnd werden gewond. 
De dader kon vluchten. 
Op de plaats van de aanslag werden Zit$ hulzen, kaliber 7.65 
gwonden. 
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De ao nslog word opgeêist door hot 'Annenlan Liberlilion Army·. 
De officiêle neem van deze orgenisatie luidt: 
'Armenlan Seeret Army lor the Liberatlon of Armen ia' 
(A.S.A.L.A.). 
Het signalement van de dader luidt ats volgt: 

D. l'otlng ....... • Jvg-ght-ua Nord' te a..tlln 
Opvrijdag 1-8-1980 werden in Berlijn aangohouden de Irakezen: 

) 
Jou,...., Berichtg-a T-ort.me no.l- "• 

r::.:jdering uil de nachtszaal aft~ dwingen. Zo noemde hij 
i tijdens één dezer interru pti&S de voorzitter een •tasc:istenzwijn' ..... 
i Hierop kwam het tot een onderting geschreeuw met de publieke 

I 
tribune. waarop enkele bezoekers werden aangehouden. Deze 
aangehoudenen werden vervolgene veroordeeld tot een 

1 geldboste van 300 OM. 

I
. De eerste proeosdag werd bijgewoond door 143 bezoekers 

eismede door 31 persvartegenwoordigers. 
Tijdens de volgende procesdagen was het - - · ·--- -, die 
herhaaldelijk de proeeogang onderbrak door luid te gaan 

1 schreeuwen. Toen de behandelend O.v.J. hierop verlengde dat 
\ gedurende de maand juli ven het proces werd 

I 
uitgaaloten riep··- · --,'Ja uitaluitent'. 

Zij werden aangehouden op het moment dot zij een met 
explosieven geprepareerde koffer wilden overgeven aan een 
derde persoon. 
Lastotbedoelde zou de koffer in het Jeugdhuis 'Nord' te Berlijn 
brengen, waar In de periode 31·7·1980tot 4-8-1980 een 
bijeenkomstzou plaatsvinden van de vereniging van 
democratische Koerdiataanse studenten. 

• die in het bezit was van een pistool. merk 
Walther,kallber7.65 mm, nummer309177 en. __ ... ·-_ reden 
met een personenauto, merk Daimier Beru, voon:ien van het 
kenteken C0-21.()9, algegeven aan de Iraakse ambassade te 
Oost-Berlijn. 
ZIJ -ren vender in het bezit van dlptomotieke p10poorten, 
afgageven door delraakta ambaeaade te Oost-Berlijn. 
Bij hot onderzoek van de koffer bleek dat zich In hst dektal en de 
bodem van de koffer, spiraalvormig een 10tot 15 meter lang en 
126-150 gram zwaar springsnoer bevond. 
Beide verdachten werd poging tot moord, voorbereiding van 
een aanslag en onbevoegd wapenbezk ten taete gelegd. 

E. Htot p- tqen 
Op 20-5·1980 werd voor de 2estrafseneat van de rechtbank te 
Stuttgart Stammheim ean begin gemaak1 met 1\et proces tegen 
de Durtse terrorist: • 
Tegen hem zijn de navolgende beoehuldigingen lngebreeht: 
1. Deelname aan de moord op de Generalbundesanwolt 
en rijn begeleiders op 7--4~1977; 
2. Een roofovorrval op de Fronkfu rter wopenhandelaor 
op 1-7·1977; 
3. Deetname aan de mislukte raka1aaneJag op het gebouw van 
Justitie op2S-B-1977. 
Voor de aanvang var. het proces werd ervoor de r~htszaal door 
ongeveer 30 plM'Sonen'·gedemomrtret!rd. Tiidens de1e 
demonstratie werden twee transpara nta apendoeken ontvouwd 
rnet de volgende opschriften: · 
A. Voouite polltiake gevangenen: Stop de leoiatiefolter
onderbrer.gen in groepen en ongehinderd bezoek voor ons. j 
B. : Mensen sis en ik vinden oftljd een weg. Op dit , 
spandoek waren de foto's van · en 

Deze opmerking Mrd door de rechtbank geinterpret-d dat 
hst met deze all eens was en dat werd hem den ook 

med-deeld, waarop duidelijk liet blijken het daar 
niet mee een• te zijn. 
Toen de rechtbank zich voor beraad over de els van de O.v.J. 
wilde terugtrekken, sprong de als bezoeker aan-zige broer 

; over het hekwerken rende in de richting van de 
beklaagdenbank. Hij kon echter door aanwezig justitiepersoneel 
krachtdadig worden tegengehouden. Tijdens het hieropvolgend 
handgemeen werd een overhemd van één der parketmensen 
vernield. 

; werd ter plaatse veroordeeld tot é6n week 
gevangenisstraf met onmiddellijke inhechtenisneming. Hij werd 
rtirf!et öVIAroAbrJtcht naer de gevangenis in Ludwigsburg. 
-~----. --· --·. _ werdvoor Hn maand uitgeslotenvan 'zijn' 
proees en-d tevens veroordeeld tol één waak cellulair. 
Tijdens de verdere behandeling zonder verdachte deelde de 
voorzittervan de rechtbank mee, dat de aankleeht wegens 
deelneming aan de mislukte rakstaanslag op het gebouw van 
J uatitie was Ingetrokken. 
Aan ~et einde van het proces stelde de O.v.J.In zijn requillltoor 
dot de overige klachten logen i wettig en ovenulgend 
waren beweren en dat hij deze feiten, deelname aan de moord 
op en diens begeleiders en de gepleegde roofoverval op 
de wapenhandelaar had begaan terwijl hij lidwaovan 
een tarroriotische vereniging. Hij verzoeht dan ook het schuldig 
over u lt te apreken en hem te veroordelen tot 
tweemaal tevenslange gevangenisstraf. 
De gekozen advoeaot, geasaistaerd door de Neder1andse 
advocaat ;, die tijdens het proces in Utreeht 
reedajurlclisch had bijgestaan, zag af van een pleidooi, omdat hij 
van mening was, dat hij in zijn werkzaamheden door de 
reehtben k was belemmerd en hij geen kans zag een behoorlijk 
juridisch pleidooi te houden voor zijn cliënt. 

; tonslotte werd door de rechtbank wegens ! 
drievoudige moord, een poging tot moord en hetlidmaatschap 
van een llfrorittische vereniging veroordeeld totlevenslange 
gevangenlsetraf. 

anderen geplakt. F. Vri~atlnt r 
Onder do deelnemer>~ aan deze demonotrat ie bevonden zich Op 15-8-1980 werd het voormalige lid van de zogenaamde 
••-gevangenen van de R.A.F. Oe apendoeken -•den na 'Baader-Mahler-Meinhol Gruppe' ".dat hij tweederde van zijn 
tretlndiging \IOn (la demonstratie weer meegenomen. straftijd In de gevongenlo had doorgebracht op vrije voeten 
Bij het begin van de behandelinglas de gekozen raadsman gesteld. 

eon verklaring voor, waarin hij atelde dat de was destijds odvocaat van en 
ultlevoringaprocadure door Nederland formeel onjuist waa , die werden verdacht van de brandwtichting in 
vanwege het politieke karaktervan de procedure. Om die reden de warenhulzen te Franlcfurt/Maln op 2-4-1968 en werkte het 
was deze uitlevering onwettig. plan uit voor de bevrijding van uit de 
Na gehoord te hebben over diens Jd&ntiteit en het gevaneoniete Berlijn-Tegel. door o.a. 
voorlezen van do oenklachttegen hem, werd het woord gegeven gepleegd op 14-5-1970. 
ovar deze aanklacht aan Op B·!D-1970 -rd aangehouden en veroordeeld tot 14 
Over de laak zei hij. dat deze m1n deel uitmaakte van jaar gevangenlsatret. Tijdens de detentie schreef een 
een centrale, die men had gelokaliseerd en vervolgens had stuk getkeid: 'Die LOciren derrfiYOiutionlre Theorie: waarin hij 
vernietigd. Op verzoek ven de voorzinervan de st relsenaat ter de in de lilagalheit verblijvende 'kameraden' de raad geloen op 
zake te blljvon en zich elieen bij de leiton te houden antwoordde do tijd algestamde revolutionaire theorie te ontwikkelen. 

. dat hij met hem daarover niet wenste te diseussiëren. Hij oiootzieh daarna aan bij de K.P.D. (Kommunistitche Partel 
'Op zulke meMen', zo zei hij letterlijk. 'och loten wij', Deutochland) die het Ruuische communisme~ alo 
Tijdens het voortezen van zijn leven11oop Interrumpeerde revisionistitch en een eigen weg kiest voor de vorming van Mn 

. herhNidelijk. kennelijk met de bedoeling 1ijn communietloche maatochapplj in de a.R.D. 
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G. V..._.....,.l te Blidftth•m·BIIIi~~t~en ep 21-7-1110, 
'Wearblj en om hld laven kwamen en 
•-nrfren -n-uto'ogebrulkt door Duiteet-orteten 

·.. 1. Vftl'keersongw•l t• Bi•tigheim 
Opvrijdag 25-7·1980 omstreeks 07.15 uur vond op de 
Landstresse te Bietigheim·Bisaingen een aanrijding plaats 
tussen een vrachtauto en een personenauto, voorzien van het 
Franse kantaken 665 BLB 75, merk Volkswagen, type Golf, 
waarbij de inzittenden van de pet'sonenauto- een man en een 
vrouw- om het leven kwamen. 
Bij doetyloscoploeh onderzoek bleek del zij respactievalîjk 
K:tentiek waren aen: 

Van bestond reeds geruime tijd het vermoaden dat hij 
zich in de 'terroristische ondergrond' had begtwen. 

stond reeds oe den 13-11-1978 
internationaal gesignaleerd ter zake van: 
- lidmaatachap van een criminele vereniging; 
- moord op de voorzitter ven het ·Kammergerlcht' te Berlijn. 

- ontvoering ven de Berlijnae politleuo , gepleegd 
op 27·2-1975 te Berlijn en 

e 

- het plegen van een aantel gewapende overvallen op banken te 
Berlijn. 

Na voor het bovenstaande te zijn aangehouden ontvluchtte 
met in 

de n.chl van 6 op i jull1976 uit de vrouwengevangenis te 
Weot-Bertljn, na de bewakers te hebben overmeesterd. 
Bij hot onderzoek van de personenauto (gekentekend 665 BLB 
75) werd daarin aangetroffen: 

• a. een machlnepletool, merk Heekier und Koch, kaliber .556, 
voorzien van hot nummer 121719, met twee daarbij behorende 
magazijnen: 
b. een Pools machinepistool, merk PM (of WZ) 63, kaliber 9 mm, 
nummer MS 4800, galaden met Makarov·munitle; 
e. kentekenplaten met daarop het kenteken HN·CX 542; 
d. een pistool Coft-automrMik. kaliber .45, waaruit hot nummer 
was verwijderd; 
e. een aantal Frense kentekenplaten; 
f. een aantal Duitse, en andere paapoorten en andere 
ldantlleilspopieren; 
g. een aantal bankbiljetten van verschillende valuta; 
h. een kaasabonvan'Textitmarkt~isel', 7101 
Untergruppenbach. gedateerd 24-7-1990; 
I. handtas van .. waarin onder andere een 
notitieboekje met aantekeningen. 
Verder bleek dot de bij het ongeluk betrokken VW -Golf In de 
neeht van 12-7-1980 was geotolen vanaf een parkeerplaatsin 
Palaloeau (Frankrijk) en deotijd a waovoorzien ven het Franse 
kenteken 2932 FH 94. 
Het Franoe kenteken 665 BLB 75, dat ten tijde ven het ongeval op 
de auto zat. bleekte ~ijn uitgegevsn voor een VW-Gotf ten n•me 
ven te Hitversum~ wonende 
Rue Generat larminet 75015. Is generol manager 
'Genera! Eledric' te Parijl en Ïli in het bezit van een VW-GoH. 
voorzien van het kanteken 665 BLB 75. Deze auto Is nog sleedt In 
zijn bezit en nimmer ontvreemd. 

Ad a. MIICIJ/neplstool 'Heckler und Koeh'nummer 121119 
Op 1&-12-1975 werd door de firma Grünlg und Elmlngarte 
Malters (Zwitserland) twee machinepistolen van hel merk 
'Hackte< und Koch' respectievelijkgenummerd 1001529 en 
1001530 aan een nog niet ga identificeerde zich noemende 

:geleverd. Hetwapen met het nummer1001529 werd 
gebruikt bij de moord op de Generalbundeaanwalt 

en aangetroffen bij de aanhouding ven 
te Karlaruhe) en 

( te Berlijn) op 3-5·1977. Het -n met het nummer 
121719 werd op 12-8-1977 door de fabriek afgeleverd en op 

Jaumeal hrichtgevlng Terrorlome ---
31-8-1977 door de wapenhandelaar te Be1el verkocht aan 
een zich noemende , wonende te Hamburg~ Ander 
Bundesstraue461. 
In verband met het feit dat op genoemde datum de koper nog 
niBt in het bezit hoefde te ziin van een vergunning, werd door de 
wapenhandelaar niet om legitimering gevraagd. 
Opgemerkt wordt dat de in Hamburg, aan de Max Brauer..allee 
98 wonende , te Hamburg in 1973 
en 1976 aongifte heeft gedaan van verlies c.q. diefstal van twee 
'Bundespersonalausweisen'. Hij veridaarde nietsta maken te 
hebben gehad met de aankoop van een moe hl neplatooi in 
Zwitserland. Vennoed WO<dt derhalve dat van de door 
verloren Identiteitspapieren misbruik wordt gemaakt door 
terroristen. 

Ad b. MochinepiJJtool, m•rk PM (of WZJ 63, kaliber 9 mm, 
nummu MS 4800~ geladen met M•k•rov--munitie 
Bij een !Nolliotlsch onderzoek van het maehlneplstool bleek dat 
vijftig hulzen die werden a•ngetroffen op de p.d.'l van de moord 
en ontvoering van Hanns • uit dit pistool 
waren verschoten. Bij onderzoek von het bij hot machinepistoot 
aangetroffen magazijn werd vaotgasteld dat dit wasgebruikt bij 
de bevrijdingvan te luckenwal de) uilde 
gevangenis te Berlijn Moabit op 27-5-1978. 

Ad c. Het k•nrek•n HN- CX 542 
De kentekenplaten bleken afkomstig te zijn van een rode BMW 
2002 die In de nacht voorafgaande aan het ongeval in Heibron 
waa gestolen. 
De dag na hal ongeval, zaterdag 26 juli, werd de auto 
aangetroffen in Valhingen, nu voorzien van het Frans kenteken 
6762 ZO 75. Door getuigen werd medegedeeld dat de auto op 25 
juli 1980tussen 09.30en 11.00 uur op do plaots waar de auto 
werd gevonden, waageparkeerd. 
Bij technlseh onderzoek van de auto werden vingerafdrukken 
aangetroffen van de bekende :te 
Lörrach). 
U~ veridaringen van getuigen bleek dat konvoor het ongeval 
oehter de VW-Golf (kenteken 665 BLB 75) een rode BMW heeft 
gereden~ voorzien van een Frans kenteken. 

Ad d. Pi$tool Colt·•utoma!ilr, kaliber .45 
Bij het belllstiach onderzoek van het pistool werd vastgesteld dat 
van de in de conspiratieve woning Rue Flatter 4 te Parijs 
gevonden patronen van het kaliber .45 aep, die opnieuw -•en 
gevuld. 25 patronen vanuit dit wapen waren verschoten. 
Bij verder onderzoek bleek dat het wapen vermoedelijk voorzien 
is g-aeat van hel nummer 321758. 

Ad e. E•n aantal Franse kentekenplaten 
Oe in de auto aangetroffen kentekenplaten werden alle 
dactyloscopisch onderzocht. Hierbij bleek dat op Un van de 
kentekenplaten, en de krant waarin deze platen waren verpakt, 
een vingerafdruk voorkwam van K 

la Kühnltuct., -die 
sedan enkele jaren staat gesignaleerd. Betrokkene was in april 
1972 alo arts werkzaam In het gavangenllziekenhule In 
Hamburg. Hij gaf zijn toegonglltaan voor dec;Jevangenis ean een 
groepering die zich bezighield met de voorbereiding van het 
plagen van georgeniseerde misdrijven. zoals moord en 
ontvoering. HIJ otelde de kaart ter beschikking terwijl hij wist dat 
die zou worden gabruikt voor het maken van vervalllngen, 
welke zouden wonden gebruiktvoor het bevrijden ven 
gevangenen. 
Bij het onderzoek naar bleek dat 
een zich noemende -die zei Nederlander te zijn 
-in 1978 een woning had gehuurd aan de 18 RueJacob, Parijo 6, 
voor de prlja van Franse francs 2000 per maand, naar aanleiding 
ven een advenentie in de Parljae uitgave van de 'N- Herald 
Tribune' . 
Op 28-6-1980 zegde hij de huur op en overhandigde aan de 
eigenaar de eleutelsvan de woning. 
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