
Persbericht d.d. 23 mei 1986

Van mr. P.H. Bakker Schut

inzake: Paul Houssault.

Op 13 mei jl. heeft de Haarlemse Rechtbank de gevangenhouding

van Paul Houssault, redakteur van De Knipselkrant, bevolen,

zulks ondanks d~ aantoonbare juridische on~oudbaarheid van

de verdenking van betrokkenheid blj het smokkelen van spring-

stor op Schlphol. Kllent heeft beroep aangetekend tegen deze

besllsslng.

Heden, 23 mei, ls kllent alsnog op last van de Haarlemse

Offlcler van Justltle vrljgelaten. Kennelljk ls ook daar

doorgedrongen, dat van een "redelljk vermoeden van schuld",

laat staan van "ernstlge bezwaren" tegen kllent geen sprake

kan zljn. Het Haarlemse Openbaar Hlnlsterle heeft de dienover-

eenkomstlg te verwachten uitspraak van het Hof te Amsterdam

nlet willen of durven afwachten.

De arrestatle van kllent op 4 mel jl. ls gebeurd op lnstlgnatle

van de BVD/CRID. Ondanks het ontbreken van konkrete aanwlJzlngen,

maar kennelljk onder de lndruk van de mededellng van dle dlen-

sten dat deze over nlet nader omschreven "lnformatle" zouden

beschlkken, hebben achtereenvolgens de Rechter-Kommlssaris en de

Rechtbank de lnbewarlngstelllng respektlevellJk de gevangenhou-

dlng bevolen.

Het voorgaande komt erop neer, dat kllent 19 dagen onrechtmatlg

volkomen gelsoleerd gevangen ls gehouden en dat Oe Knlpselkrant

is gekrlmlnallseerd. Indien kllent nlet verder wordt vervolgd,

hetgeen ls te verwachten, zal de Staat voor de geleden materlele

en lmmaterlele schade worden aangesproken.

Reeds thans lljkt de door mlj na de lnbewarlngstelllng ultge-.

sproken verwachtlng, dat een herhallng van het justitläle

AHOK-flasco ln zlcht ls, bewaarheld geworden.

Amsterdam, 23 mei 1986.
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BINNENLAND

OM TWEE KOFFERS BOEKEN

ROTE ARMEE FRAKTION

De inhoud van de twee koffers en de verkla

ring van de twee getuigen deden Alderkamp
in de cel belanden. In de koffers zaten ne

gentig exemplaren van het boek Widerstand

heisst Angriff!. Erklärungen, Redebeiträge,

Flugblätter und Briefe 1977 - 1988.Het boek
bevat een verzameling verklaringen en tek
sten van de Rote Armee Fraktion (RAF)en
andere in West-Duitsland actieve 'revolu

tionaire groepen'.
Het bezit van meer dan een exemplaar is

in West-Duitsland verboden en betekent

een overtreding van het eerdergenoemde
artikel 129a - een misdrijf waarop een
gevangenissrraf staat van minimaal zes
maanden en ma.'(imaal tien jaar. Het boek.

Hans Alderkamp is zelfs voor zijn
'kameraden' uit de activistenwereld

een duister figuur. Daarom heeft het
zo lang geduurd voordat zij voor hem in
de bres wilden springen. Afgelopen week
werden in radicaal linkse kringen de
krachten gebundeld en op zaterdag 13
augustus - bijna drie maanden na zijn
arrestatie - zal een 'steungroep' worden
opgericht voor de 36-jarige Groninger, die
al sinds 25 mei in de gevangenis van het
Westduitse Lüneberg vastzit op verden
king van overtreding van artikel 129a van
de \Vestduitse grondwet: 'ondersteuning
en/of lidmaatschap van een criminele dan
wel terroristische vereniging.'

Heeft de Duitse justitie een Neder
landse terrorist in de kraag gevat? De wijze
waarop zijn arrestatie zich voltrok lijkt
daar wel op. Alderkamp was op 25 mei in
een touringcar op reis van Amsterdam
naar West-Berlijn. BijHelmstedt, de grens
overgang met de DDR,werd de bus aan
een grondige controle onderworpen. 'Het
leek wel een militaire operatie', vertelt
Alderkamps Duitse advocaat Dieter Adler.
'Waar anders niet of nauwelijks wordt
gecontroleerd, werd nu de hele bus uitge
kamd. ledere passagier moest zijn koffer
aamvijzen. Alles werd doorzocht. Uitein
delijk bleven er twee koffers over.'

Twee getuigen wezen Alderkamp aan
als degene die de overgebleven koffers het
bagageruim in had gebracht. De Groninger
ontkende evenwel dat het zijn bagage was.
Adler: 'Mijn dient had slechts wat hand
bagage bij zich en een rugzakje.'

JOOST DE HAAS m.m.Y. eoen Verbraak

T1P YAN DE BYD

De verontwaardiging binnen de radicaal
linkse beweging in Nederland wordt alleen
maar groter, nu aanwijzingen zich lijken op
te stapelen dat de Binnenlandse Veiligheids
Dienst de Duitse justitie heeft getipt over de
reis van Alderkamp en de komst van de
verboden hoeveelheid boeken.

Advocaat Adler: 'Ik deel het vermoeden

van mijn dient dat de Nederlandse geheime
dienst de Duitsers heeft getipt. Dat valt af te
leiden uit de merkwaardige wijze waarop de
bus in Helmstedt doorzocht werd. leer on

gebruikelijk, meestal zijn er slechts lichte
routine-controles aan de grens. Bovendien
bevond zich bij de zoekactie een agent in
burger van de Bundes Kriminal Amt, de
dienst die zich bezighoudt met opsporing
van terroristen.'

In Nederland was het de vriendin van

Hans Alderkamp, de 32-jarige Amster
damse Janny', die alarm sloeg over de mo
gelijke betrokkenheid van de BVD.Voigens
het blad N.N., de opvolger van actiekrant
BLUFf, kreeg Janny' op 30juni - vijfweken
na de arrestatie van haar vriend - bezoek

van een BVD-agentdie zich voorstelde als
Jan Spoorman. Deze vertelde haar dat de
BVDop 25 mei een paar uur na de arrestatie
reeqs alleswist van de affaire.De ambtenaar
ondervroeg Janny' vervolgens over de ken
nissen vanAlderkamp.

De mogelijke samenwerking tussen de
BVDen de Duitse justitie was voor het PSP

Kamerlid Andree van Es aanleiding tot het
stellen van Kamervragen aan minister van
binnenlandse zaken Van Dijk. Van Es wil
weten wat de BVDbij Janny' te zoeken had
en wat de rol van de dienst was bij de
voorbereiding van Alderkamps arrestatie.

Een zegsman binnen de BVDontkent
enige betrokkenheid bij de aanhouding.
'Maar,' voegt hij eraan toe, 'dat zegt niets
over wat wij wel of niet doen met betrek
king tot de heer Alderkamp.' Hij laat weten
dat de BVD gewoonlijk geen informatie
geeft over 'zaken rondom individuen die de
aandacht van de dienst genieten.'

Dat Alderkamp door de BVDin de gaten
wordt gehouden hangt samen met diens
vriendschap met de 28-jarige Paul Mous-

in Duitsland is verboden. Maar ook al druk

je het en verkoop je het in Nederland, je
blijft strafbaar volgens de Duitse wet,' aldus
de zich anarchist noemende voormalige
criminoloogvan de VrijeUniversiteit.

Groningse

RAF-sympathisanten
-::::::--;
worden door de BVD

. scherp
in de gaten gehouden

Het boek handelt over de 'politiek-militaire
strijd' voor 'een wereld die communistisch
is', aldus het voorwoord dat eindigt met:
'Wij moeten ons voorbereiden op een zeer
lange weg, maar wij zullen zegevieren!'
Daarna volgen 405 pagina's die bol staan
van revolutionaire retoriek over de ge\va
pende strijd tegen de Duitse maatschappij.

Wie met zo'n boek op stap gaat naar
West-Duitsland, weet waar hij aan begint.
'Tja', zegt een vriend van Alderkamp realis
tisch, 'hij zit natuurlijk niet voor niets vast'
Een andere kennis van de Groninger, de
Amsterdamse activiste Janny Gei die met
haar zetterij 'actiegroepen en aanverwant
tuig steunt', zoals zij het noemt, toont meer
verontwaardiging. 'Dit is een hondsbrutale
beknotting van de vrijheid van meningsui
ting, een beangstigende tendens die allan
ger aan de gang is en het ergste doet vrezen
voor het beruchte jaar '92. Het opheffen van
de grenzen biedt de Duitsers de gelegen
heid om hun censuur over Europa te ver
spreiden.'

Hans Scholenberg van de alternatieve
Amsterdamse drukkerij Luna deelt die
vrees. 'In Duitsland zitten nog steeds men
sen gevangen die tien jaar geleden proces
verklaringen van RAF-leden hebben ver
spreid. Ik heb een paar maal het blad Radi

kaal gedrukt toen dat in Duitsland na het
oprollen van allerlei drukkerijtjes niet meer
kon. Wij doen hier nog steeds drukwerk dat

een radicaaI Iinkse propagandist

+\o.tl2-l EM t3Iß\~g-
dat 703 gram weegt, zodat Alderkamp vol
gens de beschuldigingen ruim 63 kilo de
bus in moet hebben gedragen, is volgens
het colofon gedrukt en uitgegeven door de
niet bestaande 'bibliotheek voor ontspan
ning en ontwikkeling in Amsterdam'. In
Nederland is Widerstand hei.sst Angriffl! in
linkse boekhandels te koop voor veertig
gulden.

De eerste zin van het voorwoord luidt:

'Dit boek werd gemaakt voor iedere revolu
tionair die hier in de metropool BRDstrijdt'

'''HO .\..},
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sault, een bekende extreem linkse aetivist
in Groningen. Moussault, die op hetzelfde
adres blijkt te wonen als Alderkamp. is
redaeteur van De Knipse/krant, waarin
wordt bericht over de aeti"iteiten van ter-

13 - 8 - 1988

De Vredeswinkel in Groningen, tevens het hoofdkwartier

van AMOK-Noord- jarenlang de uitvalsbasis van anti

militarist Alderkamp.

De omslag van het RAF-boek, waarvan het bezit van

meer dan een exemplaar in de BRDverboden is (I).

reurgroepen in Europa, zoals de RAF en de
lRA. De Knipse/krant verschijnt sinds augus
tus 1978 en is in elke hnkse boebvinkel te

koop voor vier gulden per exemplaar. Een
abonnement kost honderdtachtig gulden
perjaar.

Moussault, die opereert vanuit een oud
kaaspakhuis in de Groningse Havenstraat,
publiceert niet alleen krameberichten over
terroristische aeties, maar ook vaak aan

kondigingen en claims van aanslagen. Hij
werkt nauw samen met de gelijksoortige
'LigneRouge'in BrusseL

HAND- EN SPANDIENSTEN

De Knipse/krant, alleen bereikbaar via een
postbusnummer, komt voort uit het Rood
Verzets Front, dat samen met de Rode Hulp
een afsplitsing was van de eind jaren zestig
opgerichte Rode Jeugd. Het krantje van
~Ioussault heette aanvankelijk het Rood

ELSEVIER

Verzets Front-Bulletin en werd verspreid on
der de aan het eind van de jaren zeventig
nog honderd leden van de organisatie, die
zieh voomamelijk bezighield met het ver
spreiden van ultra-linkse propaganda en
het verlenen van hand- en spandiensten
aan leden van de RAF en de lRA in Neder
land.

De beweging leeft voort in De Knipse/

krant, die zegt verslag te doen van de 'stads
guerrilla' in het buitenland. Over het doel
van zijn kram schrijft Moussault in een
begeleidende tekst bij een oproep om kopij
in te leveren: 'Für die Entwicklung kommu
nistischer Perspektiven in den Metropolen
ist eine revolutionäre antagonistische Pra
xis Mittel und Ziel, davor had die Bourgeoi
sieAngst; über diese Praxis, über diese Ana
lysen berichtet De Knipselkram.'

Mousault blijkt zich schuH te houden
voor de 'burgerlijke pers' en wil zeker niet
met het in zijn ogen 'reactionaire' Elsevier

praten, zo laten :ijn vrienden in het Gro
ningse 'verzamelpum voor vlug- en tijd
schriften' weten. Alscontactpersoon met de
buitenwereld fungeert de historicus Theo
Butterhof, die in een keldenje in de Gm-
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Het vermeende bezit van de in Duitsland

verboden hoeveelheid exemplaren van Wi
derstand hei.sstAngriff!! is niet 20 vermeend
voor de kennissen van Alderkamp. De
drukopdracht voor het boek is,zo blijkr, uit
Groningen afkomstig. Dat wordt bevestigd
door Luna-drukker Hans Scholenberg, die
nog een offerte heeftgemaakt voor de men
sen wier namen hij niet wil noemen. Hel
ging volgens hem om een totale oplage van
2500 exemplaren. 'Erwordt altijd wat extra
gedrukr, omdat men rekening houdt mel
inbeslagnames,' verklaart hij de zijns in
ziens hoge oplage.

Hans Alderkamp is mogelijk betrokken
bij de samenstelling van het boek. De Gro
ninger was tot voor kort actief in de noorde
lijke afdeling van het Anti Militaristies On
derzoeks Kollektief (AMOK).'Een stevige
club, een van de laatste bolwerken van de

radicaal linkse beweging,' weet Scholen
berg. Alderkamp was met zijn activiteiten
voor AMOK-noordgestopr, om zieh volle
dig te storten op de 'distributie van boeken',
verklaren twee 'kameraden'.

'Hij doet dat samen met Moussault en
ongeveer acht anderen,' vertelt een kennis.
'Zij vormen een hele hechte groep, die in
formatie over de stadsguerrilla van de
nieuwe generatie RAF-Iedenverzamelt en
verspreidt. Zij willen de fiIosofie, de be
weegredenen van die organisatie belichten.
daarom is ook Widerstand heisst Angriff!'

samengesteld.'
Alderkamp zou slechts een bevlogen

anti-,nilitaristische idealist zijn. Hijwas ooiI
lid van de zogenaamde 'witte BVD', de Bond
voor Dienstplichtigen. 'Bij het vertrek van
de eerste lichting Unifil-militairen,' vertelt
een kennis, 'stond hij voor de poorten van
de kazeme in Zuid-Laren stencils uit tr
delen over de situatie in Libanon en dr

oorzaak van het Palestijnse conflict. Daar
mee wilde hij de soldaten bewegen dienst tr
weigeren. Hans bereidt geen aanslagen
voor; hij wil publiceren en laten lezen.' -

PERSVERKlARING

De pamfletten die door Moussault zouden
zijn gemaakt waren aangetroffen in de auto
van het in Brasschaat aangehouden be
jaarde Apeldoomse echtpaar Pieter S. en
Hildegonda E, kennissen van de Gronin
ger.Deadvocaat van het echtpaar, mr. Pieter
Bakker Schur, gaf, zoals hij gewoon is te
dgen, een persverklaring uit waarin het
echtpaar een slachtoffer werd genoemd van
een actie van de BVD, bedoeld om Mous
sault en De Knipse/krant te 'criminaliseren'.
BakkerSchur, van het Amsterdamse 'Advo
katenkollektief Nieuwezijds', is de vaste
raadsman van de radicaallinkse beweging.
Deze week verdedigde hij voor de recht
bank in Amsterdam de laatste nog vastzit
tende RARA-verdachte,Rene. Ook Hans
Alderkamp had om zijn bijstand gevraagd.
Dat werd echter geweigerd door de Duitse
autoriteiten, omdat hij volgens dewet een
Duitse advocaat nodig had.

'Maar het feit dat Hans - een ontken

nende verdachte - vroeg om Bakker SChUl
staat voor de Duitsers gelijk aan een schuld
bekentenis,' aldus een kennis.

Mr. Pieter Bakker Schur, ook wel 'terro

rist in toga' genoemd, verdedigde in 1975
de Amsterdammer Ronald Augustin, die tOI
zes jaar gevangenissrraf werd veroordeeld
wegens medewerking aan de Baader Mein
hof-groep. In 1977 trad Bakker Schut op als
verdedigervan RAF-lidKriut Folkerts in het
proces om diens uidevering aan Duitsland,
dat Folkerts verloor; hij zit nu een levens
lange gevangenisstrafuit

De Bundes Kriminal Amt heeft het niet

zo op Bakker Schut; eind jaren zeventig
werd de advocaat door deze instantie be

schuldigd van het 'sinds jaren onderhou
den van samenzwerende contacten met
Westduitse terroristen.'

Bakker Schut schakelde voor zijn geest
verwant Alderkamp Rechtsanwalt Dieter
Adleruit Hannover in, ook al een RAF-advo-

FOTOANP

Dehulp

van 'terrorist in toga'
Bakker Schut

betekent
schuld bekennen

de RAFen de lRA.Ze zijn niet bezig met het
voorbereiden van dergelijke acties in Ne
derland, maar ze zijn van mening dat de
drijfveren van die organisaties meer aan
dacht verdienen. En aangezien de burge
lijke pers dat nalaar, doen zij dat onder
andere in De Knipse/krant. Zij vinden hel
van belang om bij voorbeeld te laten weten
dat de lRAeen Engelse legerplaats in Duits
land heeft opgeblazen, omdat daar in een
nagebouwd Noordiers dorp werd geoefend
in het doodschieten van lRA-leden.'

Paul Moussaulr, 'Paultje' voor zijn ka
meraden, werd de afgelopen jaren twee
maal verdacht van connecties met buiten- ,
landse terroristen. In mei 1986 werd Mous- !

sault gearresteerd nadat op Schiphol de !

]apanner Yu Kikumura was aangehouden
met in zijn bezit een kilo TNT-springstof
Moussault ZOU,zo luidde destijds de be
schuldiging, de invoer van het dynamiel

"::?l,~"i:i:~]n:~:,-;:'_i'----------------------------------------------
• , _0'.' .~ .. '.,o,~· ningse binnenstad een letterlijk onder- hebben uitgelokt door 'het verschaffen van caat Adler verdedigde in 1982 Brigitte

grondse boekhandel drijft. Butterhof moet gelegenheid, middelen en/ofinlichtingen.' Mohnhaupt en Christian Klar, die beiden
de hele linkse wereld kennen, zo verzekeo Kikumura, die Moussault in Belgrado tot levenslang werden veroordeeld.
ren ingewijden. Maar de Groninger zegt zou hebben ontmoer, hield zich van de Adler gaat ervan uit dat het tot een
zonder met zijn ogen te knipperen hele- dommeenverklaardedathijdachtmeteen proceskomttegenAlderkamp.'Maarikheb
maal niets te weten. De achterdocht is groot blikje instant sinaasappelsap van doen te nog geen enkel stukje bewijsmateriaal ont-
in de kringen waarin Paul Moussault en hebben. De japanner werd uitgewezen en vangen en ookde dagvaarding laat op zich
Hans Alderkamp zich bewegen. Moussault werd na negentien dagen voor- wachten. Op die manier kan het nog wel tot

'Paul en Hans,' zegt een kennis, 'verdie- arrest op vrije voeten gesteld wegens gebrek november duren,' verwacht hij. In de tus-
pen :ich in de filosofieachter de acties van aan bewijs. sentijd, zo vermoedt Adler, zal ook de BVD

Een jaar later, in april 1987, deed de zich bezighouden met het verzamelen van
politie op verzoek van de Belgische justitie bewijsmateriaal tegen zijn clienr, zodat Ne-

een inval bij Moussault De huis:oeking I derland meewerkt aan de vervolging vanvond plaats wegens het vermoeden dat een feitdat in Nederland niet stratbaar iso
Moussault propagandamateriaal had ver
vaardigd voor de Cellules Communistes
Combattantes (CCC), de terreurorganisatie
die in de jaren '84 en '85 in totaal 28 bom
aanslagen pleegde in Belgie.
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