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JourtNI•I hrichtgeving Terrorl..,.. no. 80-07 

0. PoglngHn ... g'EIArop21+1880teZOrlch 
In aansluiting op Journaal Berichtgeving Terrorisme no.: 80~06 
UI BUITENLAND onder A) wordl medegedeeld dal de daarin 
genoemde vrijwillig 
Is teruggekeerd in de B.R.D. en zich op 14-6-1980 heeft gemeld 
bij 1111n ziekenhuil in Kartsruhe teneinde zich te laten 
onderzoeken of hij in st.tillat is In de gevangenis te worden 
opgesloten. 
Voorafgaande aan de melding von , werd door zijn 
advocaat aangekondigd dat in een slechte 
gezondheidstoestand verkeerde en zich voor behandeling bij 
een ziekenhuts zou melden. 

wordtverdacht van lidmaataehap van de tertoristische 
vereniging 'Revolutlonère Zeilen·. het blad •Revolutlonärer Zorn• 
mede Ie hebben samengesteld en verspreid te hebben, alsmede 
deet ta hebben genomen aan de bomaanslag op de woning van 
de burgemeester te Mainz op 13-6-1978. 
Na onderzoek In het ziekenhulale Frankfurt zal worden beslist 
over de eventuele uitvoering of opheffing van het 
arrestatiebevel. 

E. Recttfl-le VLK-aignoleringen 
Toyama/Jap•n.lid van het 

Japanse Rode Leger, maakt gebruik van de volgende aliassen: 

kwamen reeds in het 
Opsporingsregister voor als aliassen van 
gesignaleerd als 
Gebleken is dat ook 
van betrokkene 

een allasis en dat de juistenaam 
la. Het VLK-nummer blijft gelijk. 

In Jour naai Berichtgeving Terrorisme 75-10 werd els 
opgenomen de Japanner ., 
Gebleken î1 dat een alias is, welke 9ebruilct wordt door de in 
dal zelfde Journaal onder 

In het Joutnaai Berichtgeving Terrorisme 79..()9 is een vergissing 
gemaakt met de nummering van de daarin genoemde 

-gesignaleerden: 

Als gevolg van bovenstaande klopte ook de nummering niet van 
de in het Journaal Berichtgeving Terrorisme 19-11 genoemde 

-gesignaleerden n let: 

Bovenstaande namen. aliasssen en rectificaties ~ijn inmiddels 
verwerkt In het Opsporingsregister en in het geautomatiseerde 
signaleringssysteem. 
VerzOêk bovenstaande wijzigingen ook 11an te brengen in de uw 
bezit zijnde Journaals Berlchlgeving Terrorisme. 
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A. "-ntreflen bom bij 'Bijenllmf' te Eindhoven op 6-6·1lll0 
In aansluiting op 'Journaal Berichtgeving Terrorisme' no.: 8o-oö 
(Binnenland onder Bt betreffende bovengenoemd onderwerp. 
werd met betrekking tot de schakeling door het Gerechtelijk 
Laboratorium het volgende opgemerkt. 
Bij onderzoek werden aangatroffen: 
- een 9 Volt batterij, merk Phlllps F 22 &; 
- een po1entlometer; 
- een kroonateentje; 
- resten van weerstanden; 
- elektrolytische condensatoren; 
- drie laadvermogende transistoren; 
- een powertransis.tor; 
- gedeeltelijk geïsoleerd draad. 
Een zinnige schakeling was hieruit niet meer te reconstrueren. 
Hoewel via de röntgenfoto's de indruk wordt gewektdat 
ontsteking via een flitslampje moest plaatsvinden, werd hiervan 
geen herkenbare rest teruggevonden. 
CONCLUSIES: 
1e Er zijn geen aanwijzingen gevonden, dat de schakeling 
-tra&dlooszou kunnen worden bediend; 

1o.t Oe gevonden compononten (weerstanden, condensatoren, 
transïstoren enz.} wijlen op áe mogelijkheid van een jnstelbare 
tl)dvertragingsschakollng, echter van een toch wel ingeperkte 
tijdsduur in de orde tot circa 10 minuten; 
3e De ontsteking kan in prinçipe via een flitslampje zijn verlopen 
{geen resten van teruggevonden); 
4e Gesproken kan worden, gezien weer de röntgenfoto's en ook. 
de gevonden bedrading. van een 'zwevende' schakeling. 

B. Ontplaffing in de wonlne QuaiUJnotnoet 84 te Amllterd•m"" 
de d-rop goYGigde unhoudlng van te 
Amersfoort 
Op mundag 18 junl1980, omstreeks 4.15 uur, werden enige 
politie-ambtenaren. die zich op dat moment bevonden In de 
omgeving van de Quellijnstraat te Amsterdam. opgeschrikt door 
een ontploffing. 
"-ngekomen in de Ouallljnstraot bleek dat hat perceel64 geheel 
in brand stond, terwijl zich kort na het uilbreken •an de brand
de brandweer was lnmtddels gearriveerd- nog enkele explosies 
voordeden waardoor. de gehele voorgavet van het pand 
instortte. 
Uil getuigen· en deskundigenverklaringen is gebleken dot de 
brand vermoedelijk is onlstaan In een zijkamertje gelegen aan de 
voorzijde v111n het pand op de tweede etage. 
Een tegenover het pand wonende geluigeverklaarde later dat zij 
had gezien dat het zljkemertje in gebruik was als een soort 
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rommelkamertje waar o.a. een schrijfmachine of een oude 
grammofoon stond. Het was haar opgevallen dat de laatste 
week de gordijnen steeds gesloten waren. 
Door de explosies en de daarop gevolgde brand werd hat 
perceel, bestaande uit souterrain~ beletage en 1e, 2e en 3eetage, 
geheel vernield. 
De belendende percelen werden zodanig zwaar beschadigd dat 
ze voorlopig onbewoonbaar zijn verktaard in verband met 
gevaar voor instorting. 
Dat de kracht van de explosies groot was blijkt onder andere oit 
het feit dat In de dakgoot van een pand a:en de overzijde een 
olieradiator werd aangetroffen. die door de explosie uit het 
perceel was weggeslagen. Verder werd in een woning aan de 
overzijde in een kast een stuk staal gevonden dat vlak na de 
explosie door het raam. de gordijnen en de kastwand in de kast 
was geslagen. 
BIJ het eerste onderzoek bleek dat op het moment van het 
uitbreken van de brand de bewoners van de 3e etage zich niet 
thuis bevonden en dat de tweede etage- áe plaats waar zich de 
eerste explosie had voorgedaan- werd bewoond door: 

Uit geluigenverklaringen bleek, en dit werd later bevestigd door 
• dat beiden zich op het moment van het 

uitbrek&n van de brand in de woning bevonden en kort hierna 
via de achterzijde de woning hadden verlaten. 
Ook de overige bewoners hadden eveneens het pand verla:ten. 
Verder bleek dal en per 
ambulance waren vervoerd naar het 'Wllhetmine Gasthuis' te 
Amsterdam, waarna zij natazijn behandeld omstreeks 9.30 uur 
op eigen gelegenheid waren vertrokken. 

verklaardelater vanuit het ziekent1Uis een kennjs te 
hebben gebeld die hen vanuit hetziekenhuis had opgehaald, De 
naam van daze kannis wenste hij niet te noemen. 
In verband met het feit dat -zoals hiervoor omachreven- de 
brand in het zijkamertje op de tweede etage wss ontstaan, 
vermoedelijk ten ~evolge van een ontploffing en het feit dat 
· · ·---·1 in nauwe relatie stond met de bekende 

-een van de kernfiguren van het 'Rood 
Vorzersfront' IR.V.F.I- werden de opsporing, aanhouding en 
voorgeleiding verzoc.ht van en • ter 
zake •en overtreding van artikel 3 juncto artikel 12 van de 
Vuurwapenwet 1919. 
Tijdens Mn enkele weken daarvoor gehouden obs:ervatle-actÎe 
was gebleten dat zich op verdachte wijze 
ophield bij een flatgebouw aan de Trekvogelweg te Amersfoort. 
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Tevens was vast komen te staan dat zij de weekends vaAk 
doorbracht bij , hetgeen later door getuigen werd 
bevestigd. Op het vermoeden dat en 

zich mogelijk schuil zouden houden bij andere 
leden van het 'R. V.F.' werden enkele lokale politiekorpsen 
ingeschakeld. Hierbij werd op woensdag 18juni 1980, omstreeks 
9.00 uur, door de gemeentepolitie Groningen vastgesteld dat 
Henk Wubben door de bekende 
_ , per auto werd gebracht naar hetstation te 
Groningen en dat vervolgens met de trein vertrok in 
de richting Zwolle-Amersfoort. Tijdens de volgactie blaak verdor 
dat te Amersfoort de trein verliet en met de stadsbus 
reisde in de richting van de Trekvogelweg te Amersfoort waar 

enkele weken daarvoor was gesignaleerd. 
Nadat vervolgens was geconstateerd dat 
gedurende ongeveer een half uur in een woning aan de 
Trekvogelweg was binnen geweest keerde hij terug met een op 
dat moment onbekende oude man met wie hij een bij het 
flatgebouw behorende kelderbox binnen ging. Na ongeveer 5 
minuten verlieten en de onbekende man, die 
later bleek te zijn: te Amsterdam, 
wonende Trekvogelweg 269te Amersfoort- de kelderbox. 

• die nu in het bezit was van een zilverkleurige plastic 
tas, vertrok daarop in de richting van waar hij gekomen was en 
werd op de hoek van de Trekvogelweg te Amersfoort 
aangehouden door een in de omgeving verblijvend 
arrestatie-team van het Korps Rijkspolitie en overgebracht naar 
het Bureau van Politie te Amersfoort. Bij fouillering van 

werd in de zak van zijn colbert een houder gevuld met 
patronen aangetroffen. 
Oe zilverkleurige plastic tas bleek te bevatten: 
a. een smalle patronenhouder met 6 pa rtonen; 
b. een pruik, kleur bruin, kort model; 
c. gasbusje; 
d. kistje, inhoudende: 4 scalpers; spiegeltje; haak; 
vijzeltje;polijstmesje;pincet; twee lepeltjes; ketting met drie 
haakjes; beiteltje; klemtang; schaartje. 
e. pistool, merk CZ. nummer 440579, kaliber7.65 mm, met in de 
houder 7 patronen; 
f. pistool, merk CZ. Ces ka Zbrokovka, Akc Spol. V. Prase (in het 
wapenzat geen houder), kaliber 9 mm; 
g. houder met 14 patronen; 
h. enkele situatie-tekeningen van een bankinstelling. 
In de FOUILLERING VAN werden verder aangetroffen: 
:. een kentekenbewijs, deel I, IJ en 111, vooreen personenauto, 
merk Citroèn, kenteken DJ-69-81, t.n.v. ; wonende 
te Oosterwolde; 
j. een rijbewijs, genummerd 218008, staande ten name van 

, voornoemd; en 
k. een legitimatiebewijs, van het Ministerie van Justitie, 
eveneens ten name van 
Het kentekenbewijs, rijbewijs en het legitimatiebewijs bleken op 
31-5-1980 te zijn ontvreemd uit een personenauto te 
Oosterwolde. 
In verband met de mogelijke handel in vuurwapens werd 
dezélfde dag in zijn woning aangehouden de eerdergenoemde 

Bij onderzoek van de KELDERBOX van werden onder 
andere aangetrotfeil: 
a. twee vaten van ongeveer 50 kg, elk gevuld met varmoedelijk 
natrium-. c.q. kahH'TI-chloraat; 
b. ongeveer 50 kg zwavel in een papieren rak; 
c. een plastic zakje waarin drie zakjes met zwavelltotaal 
ongeveer 1 kg); 
d •. een lWare skaikoffer met daarin eentuniek van een 1e 
luitenant van de Limburgse Jagers, een ponstang mettwee 
doosjas daarbij behorende zogenaamde 'oogjes'. 
Nadat met was gecontrol'lteerd verklaarde 

hem alleen maar zijn voornaam k' te kennen uit de 
organisaties 'Rode Jeugd' en 'Rode Hulp'. Bij vergaderingen en 
demonstraties van deze organisaties hij hem meerdere malen ont
moet had. Verder verklaarde rich ongeveer 10 jaar geledan 
uit de genoemde organisaties terug getrokken te hebben en in 

l 
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1979vanAmsterdam naar Amersfoort te zijn verhuisd. Het 
afgelopen jaar had hij op een markt in Amsterdam 
weer eens ontmoet en hem verteld dat hij naar Amersfoort was 
verhuisd waarbij hij aan zijn adres had gegeven. In 
november 1979 had hem thuis bezocht en bij die 
gelegenheid had hij aan hem de woning laten zien en hem ook 
verteld dot hij op de begane grond de beschikking had over een 
box. had hem toen gevraagd of hij in voorkomende 
gevallen van zijn box gebruik mocht maken door er goederen in 
te plaatsen. zei hiertegen geen bezwaar te he~ben, 
waarop in het begin van 1980 weer bij hem op bezoek 
was geweest. 
Bij die gelegenheid had aan een sleutel van de 
box gegeven om daar eventueel goederen in te plaatsen. Toen 
hij na enkele dagen weer bij de box kwam bemerkte dat er 
een aantal goederen in de box was geplaatst, waaronder twee 
vaten verpakt in grijze plastic zakken en een donkarkleurig 
koffertje. Toen later weer eens bij hem op bezoek was 
geweest had tegen hem gezegd dat er een vreemde lucht 
in de box.hing en vroeg of dit mogelijk iets te maken kon hebben 
met de goederen die hierin door waren neergezet. 

had hem toen verteld dat hij enkele vaten met 
kunstmestin de box had geplaatst die hij voor zijn tuin nodig 
had. 
Op woensdag 18 juni 1980 was weer bij hem gekomen 
en vertelde hem dat hij de sleutels van de boxwas kwijtgeraakt 
en iets uit de box wilde halen. was daarop met hem naar 
de box gegaan en nadat wat had 'gerommeld'- in de 
box is geen licht- was weer weggegaan. 
Ten slotte verklaarde niet te hebben geweten wat door 

in de box was neergezet. 
is daarop -gezien zijn leeftijd- nog dezelfde dag in 

overleg met de Officier van Justitie, op vrije voeten gesteld. 
is vervolgens overgebracht naar het Hoofdbureau van 

Politie te Amsterdam. 
Hij vertelaarde dat de op hem en de in de box aangetroffen 
goederen weliswaar onder zijn berusting waren, maar dat hij 
niet de eigenaar daarvan was. 
Hij beweerde het rij- en kentekenbewijs en de legitimatie een 
dag tevoren in Amsterdam te hebben gekocht. 
Ten slotte verklaarde hij zich niet schuldig te hebben gemaakt 
aan het hem ten laste gelegde feit. 
In verband met de opsporirtg, aanhouding en voorgeleiding van 

werd op woensdag 18 juni 1980 door de 
Rijkspolitie, district Assen, een onderzoek ingesteld in de woning 
van. , geb.te Nieuweroord. Hierbij bleek 
dat niet aanwezig was. Opvallend was dat , 
in tegenstelling tot vorige huiszoekingen de privé-bezittingen •· 
van uit de 'boerderij' warefl verdwenen. 
Tot op heden ontbreekt elk spoor omtrent de mogelijke 
verblijfplaats van . 
Het onderzoek naar de oorzaak van de brand en de ontploffing 
wordt voortgezet. 
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Sign.: 1,65 m lang, moflig postuur, draagt veelal een 
spijkerbroek, half lang haar (pony·model), bleka gelaatskleur, 
maakt onverzorgde indruk. 

·• Buttenl•nd. 

A. Aanol•gen op dluldente Lybllks 
In aansluiting op informatie verstrekt in Journaal Berichtgeving 
nr. 8().()6 van juni 1980 wordt medegedeeld dat op 11 juni 1980, 
de dag waarop tegenstanders van Kol. Gadaffi naar Lybiê 
moesten zijn teruggekeerd of zich althans bij een vafl de 
'Volksbureaus' hadden moeten melden, in Italië opnieuw twee 
aanslagen of dissidente Lybiêrs werden gepleegd. 
Na deze twee nieuwe aanslagen, welke uiteraard in de 
wereldpers ruime áandacht kregen, ptobeerde het Lybische 
staatshoofd olie op de golven te·gooien door te verklaren dat 
alleen die lybische dissidenten in het buitenland zouden worden 
geëxecuteerd die door de revolutionaire rechtbank ter dood 
werden veroordeeld. 
De lijst met namen van Lybische onderdanen die zeer 
vermoedelijk betrokkan zijn bij aanslagen op c.q. bedreigingen 
van Lybische dissidenten in het buitenland, werd in de 
afgalopefl maand uitgebreid met de volgende personen: 

a. V1ugochrlften 'Bewegung2ejunl' 
Op 2-6-1980 werd in de brievenbus van het dagblad 'Frankfurter 
Rundschau' een met 'Bewegung 2. Juni' ondertekend vlugschrift 
aangetroffen. In het vlugschrift wordt gesteld ~at na 10 jaar 
gewapende strijd la besloten de organisatie op ta heffen en met 
de 'R.A.F.' de anti-imperialistische strijd voort te zetten. 
Verder wordt in het geschrift gesleid dat de beweging een 
alternatiefwas voor die kameraden die de onverblddeKjke strijd 
te ver ging. Na 10 jaar concurrentie en desoriëntering onder de 
linkse groepering en ook in de guerrilla, die het revolutionair 
proces in de weg hadden gestaan, is hel niet de opdracht van de 
guerrilla, zich voor de bevolking welgevallig te tonen en 
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daardoor bijvel to veric.rijgen. De organisatiedient de 'Avant 
Garde' te zijn voor de escalatie van de politieke tegenspraak 
door het voeren van de gewapende strijd. 
In het politieke concept van de 'Bewegung 2. Juni' werd als doel 
gesteld de verbinding met de massa door een duidelijke 
samenwerking met de bevolking efl bij de acties in te spelen op 
de problemen van de massa. 
In het verleden is in een aantal gevallen gebleken van een 
samenwaricing tussen de 'Bewegung 2. Juni' en de 'R.A.F.' (onder 
andere bij de aanhouding te Parijs van 
en anderen). 
Of de inhoud van het vlugschrift de instemming van de gehele 
groepering heeft is niet bekend. 

C. Aanhouding te Ni-rclorf von en _ op 
13-5-1980 
Op 13-5-1980 werden bij de grensovergang te Niederdorf, 
komende uit Nederland (grensovergang Venlo) 

In de door hen gebruikte personenauto (eigenaar 
werd onder andere aangetroffen: 
- 1 machinepistool, kaliber 9 mm, met 5 magazijnen met 
munitie; 
- 1 pistool, merk Ceska, kaliber7.65 mm, met twee magazijnen 
met munitie; 
- 1 pistool, merk ceska, kaliber 7.65 mm; 
- een handgranaat met het opschrift 'GrenDel nr. 8101 sap-1-4'; 
- een zevental maskers; 
- 1 gasrevolver, merk Erma, kaliber 9 mm; 
- 1 gaspistool, merk Erma, kaliber 8 mm; 
- een groot aantal pàtronen; 5 bivakmutsen, plattegronden en 
twee pistooltassen. 
Handgranaten van hetzelfde merk werden bij de volgende acties 
aangetroffen: 
- 1972: Overval op delsraêlische Olympische ploeg te 
München; 
- 1976: Aanhouding 

·- 1976: Aanhouding van _ _ en 
anderen aan de grensovergang Gradina (Joegoslaviê); 
- 28-6-1978: 'Konspiratieve woning la Parijs', (13, Rua de 
Saussaies), die in gebruik was bij 'Carlos' 

- afbeeldingen van deze handgranaten werden In de 
'konspiratieve woning' te Hamburg, Ei! bekerweg 14, 
aangetroffen. 
De handgranaten van dit type worden vervaardigd door de firma 
'Poudreries Reu mies' te Brussel. 
Niet bekend is of en de wapens en 
handgranaat vanuit Nederland of Belgiê hebben opgehaald. 
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