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A. Onderzoek na• de diMters wt~n de moord op demon van de 
TurkM llftlbuud..,r,g~ op 12-10-18711 t. •..c;r.,.enhaga 
Inzake het onderzoek naar de dader van de moord op t 

, zoon van de Turkse ambassadeur In Nederland la op 10 
april 1980 op verzoek van de O.v.J. ra 'a-Gravenhage In de 
Verenigde Staten aangahouden 

nationaliteit. 

van beroep meceniciin, 
van Libanese 

is door getuigeherkenning op foto's als potenti61e 
venlachte naar voren gekomen. Uit hat onderzoek bleek dat hij 
in de ma a nda r. september en oktober vanuit de V .S. zou zijn 
gereisd vla Europa naar het Midden-Oosten, teneinde In Beirut 
ziin familie te beroekan. Hij bleek In het bezit te zijn ven visa voor 
Turkije, Joago-Siavii, Oostenrijk, Nederland en Griekenland. 
Onderzoek door de F.B.I. weea uit det slndo december 
1977 in de V.S. verbleef en daar all vtillgtuigmonteurw•rtc.zaam 
was. Hij komt naar voren alo een wat ronderlinge figuur, echter 
ronder strafblad. 
Ven enig contact met Armeense groeperingen is vooralsnog 
niell gebleken. Aan de hand van zijn vliegticketals vaatgesteld 
)dat hij op 1-10.1979 naar Amman Is gevlogen en op3-10.19791n 
·'Beirut is aangekomen. Op 23-11-1979 ia hij ingeboekt in New 
Vork door de lmmigratlon Ol!icer op Kennedy Airport. 
Vooralsnog lo uit andere bronnen niet kunnen blijken dat hij 
tussen 3-10-1979en 13-10-1979in Nederland la verbleven. Hat 
vermoeoen bestaat dat vanuit Beirut in de gelegenheid 
is gaoteld naar Nederland te gaan. 
Oe situatie in de Libanon leent zich niet voor een belrouwbeer 
onderzoek omtrent '1 alibi aldaar. Oaernaat levert het 
Benelux·vioum-syateem- weanloor het mogelijk is met 1 visum 
van Mn Benelux·land de anderelanden binnen te komen
onderzoek techniseh gu:ien grote problemen op met betrekking 
tot het vastetellen van een eventuele plaats van binnen komst. 
Oe uitlevering ven. zal dienen om de confrontatle mat 
de getuigen te doen plaatsvirwfen. Daarnaast zei nader 
gehoord worden door de Haogse politie. 

8. P~Jpbotn~Mn 
Bij enkele, in het verleden geplaagde, bomoanolagen werd 
gebruikgemaakt van gelmproviuerde nplosieYen, bestaande 
uit verschillende chemlcalién -lke verpakt waren in gasbuizen 
-lke aan beide alnden waren algealoten met schroefdoppen. 
Ook bij veraehillanda huiuoekingen werden ditsoort bommen, 
of onderdelen daarvoor aangetroffen. 
Dit ooort bommen wordt tot on-ing gebracht door middel 
van een lont, zoale wordt gebruikt bij vuurwerk, of iets 
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soortgelijks; in de buio of In een van de atoluitdoppen bevindt 
zich dan ook een opening. 
Bij een ju late verhoudinQ en vermenging van de benodigde 
chemicaliën kan het explosiefvermogen van dit soort bommen 
vrij groot zijn. 
Als illustratie is een aantal buizen en afsluitdoppen. welke bij een 
huiszoeking -de" aangetroffen, kierondor afgebeeld. 
De tweede foto toont een aantalld1erven aangetroffen na 
explosie van een dergelijke pljpbom. 
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C. AMölg op woning mr. , haofdlll'llcler van 
juotttle t. Amhem 
IZlo Joumaal Berichtgeving Torrori:smtl, No. 8D-tJ4 on tJ2/8D van 
reapoctlevelljlr april en maart 1980) 
BIJ het door het Gerechtelijk Laboratorium ingasteldo ondenoek 
'- vostgesteld dat het geëxplodeerde voorwerp vrlj•aker heeft 
boataan uit een butaangastank,lnhoud 4,1 liter, gevuld met een 
explosief meng•l van onder endere netriumchloraat en 
zwavelpoeder-
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Een dergelijk mengoei io met behulp van een elektrische 
ontsteking, bijvoorbeeld een flltalample of een gloeibrugje, tot 
reactie en daarmede. in een gesloten vat, tot explosie te 
brengen. 
V•n de onttdeldng werd niet. teruggevonden. Reaten van een 
9 V-b-rij, draadJe• en reeten van een klokje wijzen op een 
onstekingsmechaniamezoels geschetst. Dattoch reaten van het 
springstofmengsel en hatf verbrande chamicaliln wardan 
gevonden, wijst op een mogelijk wat heterogene menging, 
waardoor geen ideaal milieu voor de explosie aanwazig is 
geweest. Hetgrote effect op de muur en de verseherving van de 
tank toont nochtans de resterende exptosieve kracht. 

11. Bultenlend 

A. De moarelen op de BelgiKhe zakenman en cM 
llltH kolonel en de poging tot moord op dellltH IlOielelOt 

Na het technische sporenonderzoek in de zaken rond de moord 
op de Belgische zakenman Ie Bruooel op 22-3-1979 en 
de Brilso Kolonel te Bleleveld op 16-2-1980 en de poging tol 
moord op de Britse militair te Osnabrüclr: op 10-3-1980 kon 
worden vaotgeoteld dat In alla drie de gevallen hetzalfde wapen 
is gebruikt. 
In Rechercheinformatie Bulletin 02/80 BiJzondere Zaken Centrale 
werd m-gadaald dat bij de moord op Kolonel 
gebruik waa gemukt van twee vuurwapens, waaronder een 
revolver, kaliber .455 (11.8 mmt. DazeHde munitie was ook 
gebruikt bij de moord op de Brilse Ambaaadour la Den 
Haag op 22 maart 1979 en de poging tot moord op op 
10-3-198018 Oonabrück (zie Recherche Informatie Bulletin 
80-041. 
Thans la bij een ballistisch onderzoek gebleken dat hal tweede 
vuurwapen waarmee op Kolonel Marc en de Britse militair 

werd geochoten van het kalibar .38 (ravolverl hotzalfde 
wapen ia waarmee de Belgische zakenman op 
22-3-1979 ta Bru8181 werd vermoord. Opvallend ia in dit varband 
dat de aanslag op in de telex die op dinsdag 1~2-1980 
door do B.B.C. werd ontvangen (zie Rechercheinformatie 
Bulletin, no. 02/80 BijzondereZaken Contralo,ll Buitenlandt niet 
' ordt geclaimd. 

B. GljnllngiK!Ia van de R.A.F • ....,angena 
Op 28-3-1980 omotraeka20.15uur bevond zich do 
R.A.F.-gevangene samen met 
andere gevangenen in gebouw C 2 van de 
Frankenthalgavongeni• voor recreatieve octlvltalten. Terwijl 
bijna alle gadetineerden zich in detelavlolekamar bevonden, 
gebruikte deze gelegenheid om cle 27-jarigo cipier 

te overweldigen, terwlll daze zich in de 
zogenaamde cipierskamer bevond. drukte deze 
cipier met zijn linkerelleboog over het bureau on hield daarbij 
een tafelmos uit de gevangenlokeuken tegen dlena nek onder 
bedreiging hom te zullen ombrengen. Hil dwong de cipier met 
hem mee te komen naar een openstaande driemanscel op de 
afdaling, waarin zich op dat moment slechts .. n gevangene 
bevond. dwong deze gevangene naar de 
televisiekamer te gaan, wat deze man na de situatle aangezien te 
hebben, ook daad. aloot hierop de deurvsn do 
telaviaietamer en beg .. zich toen weer met zijn gegijzelde naar 
genoemde cel, torwijl hiJ llaado dreigde met het mos. In deze cel 
gooide hij da cipier op zijn bulk op het bad on bond vsrvolgena 
diens handen op de rug met raada in zijn bezit zijnde 
handdoekatroken. No ook de vooton aan elkaar te hebben 
gebonden, knoopte hij varvolgans de handen on voeten ook aan 
elkaar met verdere handdoekotrokan, zodat de cipier 
bewegingloos op het bad lag. Nadat hij daze man een prop in 
do mond gedrukt had trok hij hem van het bad en logde ham op 
de grond. Vervolgen• bond hij hom met eon handdoekoirook 
aan de riem van het uniform en verbond deze met de bedrand, 
zodat iedere b-eging onmogelijk -rd gamsakt. Voordat hij 
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zijn gegijzelde onder hot bed schoof nam hij diens sleutels on da 
portemonneea af. 
Hierop verliet de cel, doch niet voordat hij zijn 
gegijzelde opnieuw had bedreigd hom om te zullen brengen. 
Vermoedelijk door een niet gesloten verbindingsdeur begaf 

zich naar de één etage lager gelegen afdeling C 1. 
Op weg daarheen kwam hij een andere cipier tegen. die alarm 
sloeg, waarna zich in de hoofdingang van afdeling 
C 1 terugtrok, waarbij hij een in een kous gestopte batterij in de 
roehierhand hield. Deze kouswaoaan do bovenkant 
dichtgeknoopt. Mot dit 'apparaot' bedreigde hij do cipier. Hij 
bleek zeer opgewonden te ziin en was bepaald op dat moment 
niet rustig la krijgen. 
Omstreeks 21.15 uur aniveerde de directeurvan de gevangenis. 
de heer op de plaats van het gebeuren en verzocht 

zich in de cel te begeven. Toon do diracteur dit 
varzoek herhaalde, sprong op en sloeg met het 
geimproviaeerde 'slaginstrument' om zich heen. 
De heer :werd ondanks een afweerbeweging aan de 
rechterschouder geraakt. , die op dat moment het 
tafelmes al weggeworpen had, kon toen door de aanwezige 
beambten overweldigd worden. Na vastgebonden te zijn, -rd 
hij volledig uitgekleed en overgebracht naar een opoeiele cel, 
bestemd voor zelfmoordneigingen vartonende gevangenen. 
Geen der beambten noch liep noemenswaardig 
lellol op. Do gegijzeldecipier hield aan ditavontuur echter oen 
shock over on waa bij zijn bevrijding nau-lijklaanspreekbaar. 
Later werd bekend, dat had gedreigd hem da kool 
doortezullen snijdan als hij hom bij de vluchtzou hinderen. in 
de televisieruimte zaten overigens 19 gevangenen televisie te 
kijken toen hel voorgaande zich afspeelde. . 
Met zijn slachtoffer bleek hij nog in dozatalavisiekamer la zijn 
geweestwaar hij achter in deze ruimte een Plank van de muur 
haalde, welke ongeveer 4 meter lang was. Van tevoren had hij 
de schroeven, waarmee deze plank aan de muur was bevestigd, 
kenneliJk raadoloogedraaid. Met do plank in de ene en zijn 
slachtoffer in de andere han~, opende hij het raam van de 
televisiekamer on schoof de plank 1u11en het betontrall-erl< 
door. Hij liet deze plank enige tijd heen en weer zwaaien en 
wierp die vervolgens naar beneden op de binnenplaats van de 
gevangenis. Uit een reconstructie bleek, dat dit voorval van 
bulten da gevangenis uit gezien kon worden, zodat dit 
vermoedelijk gezien moet worden als een afgesproten teken. 
Nadat later zijn slachtoffer had gekneveld kon 
wordan vaatgeoteld dat hij on dar zijn gevengoniokleding een 
burgerpak had aangetrokken. Dat moet hij gedaan hebben 
tussen 18.00 en 20.15 uur, want voordien was hij op zijn kleding 
gecontroleerd door gevangenlsporooneel. Dat is een 
gebruikelilke controle voordat men gaat recreiren. De door hem'· 
aangatrokken burgerkleren behoren toe aan meerdere 
gevangenen van aan gemeenschappelijke cel in de afdeling C 2. 
Waarschijnlijk heeft zonder modeweten van die 
gevangenen deze kleren aangetrokken. Tegen 
wordt proces·verbaal opgemaakt wegens vrijheidsberoving en 
mishandeling. 

C. Aanhouding ltala•nl8 tenorlaten en laclan 'Organllltlon 
Action Dl.-' (O.A.D.IIn FrankriJk 
Op 28-3-1980 werden in Toulon- Zuid-Frankrijk- vier Italianen 
aangehouden, die verdacht worden in augustus 1979 in de 
gemeente Con de aur Eacaut, Departement Somma, een 
bonkoverval te hebben geploegd. Hot betreft de navolgende 
personen: 

on 
, verdere peraoonagegevans onbekend. 

Met uitzondering van • waren de aangehoudenen 
wegens deelname aan de ontvoering en de latere moord op de 
lteliaan11 politicus en vijf hem bsgelaidendo 
polltieambtenaren internationaal geaignaleerd ter opsporing en 
aanhouding en uitlevering. De aanhouding van deltalianen 
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atond in verband met een grootscheepse actie van de Franse 
politie, wa•rbij in Parijs in de ochtenduren van de 28e maart 
1980 In totaa123 Franae .taatsburgers werden aangehouden 
weganalldmaatochap van de 'O.A.D.' ('Organioation Action 
Directe' I. 
Tot op heden bevinden zich van deze groep nog 18 personen in 
arrest. De 'O.AD.' heeft in het verleden de verantwoording 
opgl!täist voor aanslagen op Franse instellingen en de aanslag op 
1S-3-1980op de Franse minister voor Ontwikkelingshulp 

Bil huiszoekingen na de aanhoudingen werden door de Franse 
politie naast documenten ook grote sommen geld en ongeveer 
1000 nieuwe hallaanae identiteltlkaarten gevonden, alsmede 
ongeveer 604 kg apringatof en verschillende typen wapens. 
Enige relatie met Duitse terroristen kon (nog) niet worden 
vastgesteld. De actie van de Franse politie betrof een 
gocoördlnaarde actie mot de Italiaan oe polltietegen leden ven 
de 'Brigate Roaso' in Bologna, Forcy en Cetania. 

D. Aanhouding In de B.R.D. 
Op 3~2-1980 tussen 16.00 en t6.20 uur werd voor de gevangenis 
Preungesheim te Frankfurt een demonstratie gehouden door 
ongeveer 25 tot 30 personen, overwegend vrouwen, die tot de 

·lr:ee actiegroepen gerekend kunnen worden, en die de 
gen de eisen met zich meevoerden: 

A. 'Mssr medezeggenschap voor vrouwen in de gevangenis'; 
B. 'MHr onderling contact voor gevangenen'. 
Tijdens do demonstratie werden politieke liedaren gezongen. Uit 
de gevangenis hingen ongeveer &tot 71akens waarop met rood 
geachilderd het biologische vrouwenteken te zien was met een 
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gebalde vu lot. Bij hel varlaten van het actieterrein allplan drie of 
vier personen in aen geparkeerde personenauto. terwijlacht 
vrouwen met de trein vertrokken naar de binnenstad van 
Frankfurt. In deze trein werd op dat moment een 
plaatakaartancontrole gehouden. De acht Ingestapte vrouwen 
probeerden zich met enig geweld aan deze controle te 
onttrekken. Twee van de acht vrouwen konden worden 
aangehouden en naar een politiebureau wordan overgebracht, 
te weten: 

). 
. werd wegene reizen zonder geldig 

plalltlbewijo en het zich illegaal bevinden In de B.R.D. zonder 
vaste woon- of verblijfplaatsaangahouden en overgebrecht naar 
een pesoantonkamar. Een In haar bezit zljnd spoorkaartje geldig 
voor aan wookeindraiotoonda aan, dat zij op 2-2-1980 vanuit 
Amaterdam neer Frankfurt was gereisd. 
Tegen, :werd wegens het ralzen zondorgeldig 
plaatsb-ijl proc .. vsrbael opgamaakt en na het vaatatollen 
van de identiteit heengezonden. Belde aangehouden vrouwen 
kragen rochllkundlge bijltand van de advocaat 10 
Frankfurt. 
Dezelfde avond zag de treinconducteur : wMr in 
de Bockanhei merlandstraat terwijl zij in gezelschap was van de 
bekende Op aanwijzing van 
deze treinconducteur werden belden aangehouden en na 
iclentiteilsvallllelllng waar vrijgelaten. Ook tegen. 

werd proces-varbaal opgemaakt wegeno het 
ralzen zondergeldig plaallbewijs. 
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