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BlnneniMd
A. A.ln1nllfan bom In trein te ZWOlle op 24 oaprember , _

~

Het onderzaak naar de daders hed tot op dH mament een
negatief reoultaat.
Opgemerkt wordt dat, n - het aantnlffen ven de bomàoot de
. radionleuwsdlenat bekend wu gemaakt bij de nedac:tle""" de
Zwolscha Courent, een claimbriefwerd omvangen ondertekend
met 'Revolt 78'.
Op 25 septamber 19110 - d . nadat vla de paramedia bnond
wea gemaakt dat de bom - d geolalmd door "Rftvolt 7tr, door
de Gem-polltie Zwolle een anoniem telefoontje -angen,
waarin werd meegedeeld dat 'Rai/Oit 78' met de bom niets te
maken had.
Niet bekend is wie schter 'lllwolr 78' achuil gaon.
RHdo eerdar werden ven 'Revolt 18' op dezelfde wijze brievan
on!Vengen. In due brieven - d geageerd tegen de
verapllllngan rondom defeettelijkheden van 'Zwo/la 7tKI'en de
-""eden ven de gaveotigde orde.
Het onderzoek van het Gerechtelijk Laboratorium Is nog niet
elgealotan.

Opwoenadag24 aeptember 1980te 21.15 ontving de GP Zwolle
van de SpooiWagpolitle Zwolle deltennlagevlng, dat door een
conducteur in een trein een tal was aangetroffen, waarin
vermoedelijk een bom ut. Bij onderzoek bleek de bom verpakt te
ziJn in een witte tao (linnen op cenvas), voonlen van bleustrepen en bieuwe hengaels.
Bij onderzoek dOOl" de E.O.D. bleek de bom te b-an uit:
- vier bu-n gas (voor het vulten van gasaan-rs, drie van
het merk Sony en een van het merk Win)
- een .,_,.ij, 4,5 Volt (plat model, normal duty van het merk
Phlllpo).
- een metalen pijp, vrij zeker een .wk otofzuigersteng. voorzien
van een nippetlengte 43,6 cm. diemeter 3 cm wanddikte 1 m m.
gevuld met 135 gram krult.
De bedrading ven de bom be9tond uit gagalvani-rd
vlechtdraad, elelctricltoitodraad (zogenaamd telefoondread),
/ B. ZUidmolukleordedlenetlnlltltfdmetdealo...- schelledraad of bebyfoondraad. Enkelttdreden waren
81] arrwt van 18 november 1980 heeft de Ho ga Raad der
verbonden met een zwan kroonateentje.
Nederlanden uitapraak gedaan In 'de zulr van de Zuidmoluha
Voor het tfjdmechaniome wud een -kerklokje gebruikt.
ordedienst KPK /Korpa Peni811aan K•manan)". De Hoge Raad
_..,.n de wijzerplaat, de wt;z.... het glee en een ven de
heelt het ~astletiaberoep valWOrpen tegen helarreat vaft het
opwindsleutele ontbreken.
Amaterdamse gerechtshof, waarbij met vamietiging van het
vonnis van de Haagsa rechtbank de acht verdachten werden
Omtrent het ontoteklngomschaniema wordt vermeld dat
hiervoor eon lampje gebruikt waa (ook te gebruiken voor
veroordeeld totf 100 bolla,IIUbekliair ~e degen heohhmlo,
fialeverllchting).
janan.
vooiW8ardelijk, met aan proeflijd van Voorts een papieren zakje gevuld met een mengaal van ~hloreat
De bij dezezaak belrokken verdichten hebben op 25 aprll1978
en zwevol, alemede fijne houtdnltjes.
deel uitgemaakt van de ordedienst. waarven een e•ntalleden de
Door de E.O.D. -rd door mlddel van aan explosie do bom
'presldenr der Zuid-Molultlten in IHI/1/ngachep', ir.
onschadelijk gemaakt, -rblj de bom een lileekvlam gaf van 2
hebben begeleid van de a.zaratraat In Dan Haag naar de
Houtrusthallen In een otoet ven vijf auto'o. Bij da HGuttuathallen
blj3m-.
.
Dett;Mn-rlndetas-d aangetroffen, was op 24-9·1880te
ttonden andere leden van de ordedianet opgesteld •'17.00 uur uit Vliuingen vertrold<en en arriveerde vla Nijmaven
'818w.tcltr, In 1Uniform 1 an onder htiding v•n een eveneens
die dag te Zwolle om 21.09 uur.
geunlformeet'de leider, die op militaire wijze 'IHvlllen' !lllf.
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De Hoge Raad was van oordeel, dat de wlfavan optreden
aangemertt moet worden ale 'het ve""*- v•n 1t1t duinamen
aan hargeen t.hoort 101 de raak Win de politie in dl handhaving
van delrrwandigll veiligheldan OPflnlMre orde en rv$1'. Oe Hoge
Raad venwierp IMt verweer dat IMt In deze een ordeloandhaving
heeft betroffen, die beperkt bleef tot 'het
ven inlertiB en
huishoudelijke orde'.
Aan hut onderhavige arrest is een lange geschiedenis
voorafvegeen, hutgeen ook al blijkt uit IM!verstrljken ven bijna
drie J.-en 1inds prooea-verbeal van deze overtredingen is
opgemaakt. In aerste instantie diende de zaak voor de Haagae
kantonrachter, waarna appèl werd aangetekend an de Haagse
rechtbank de zaak heeft berecht. Op het ingastelde
ca-tlaberoep besliste de Hoge Raad. dat de zaak op formele
gronden diende teworden teruggewezen naar IMt Amsterdamse
gereclttahof.lnhoudelljk Is de Hoge Raad eerst !ha na op de

-rrm

temvragen ingegun.
Er steel dus nu onweerlegbaar vest dat da Zuidmolukse
ordedienst althans bij deze wijze van optreden, in strijd handelt
met de Wet op de waertorpsen.

Aan het magaziJn nr. 4604-3 zijn 13 patroonhulzen ven het type
Makarov 9 mm toa te schrijven die na de poging tot doodslag bij
de bevrijding van de gedetineerde
dd. 27·5·1978 uit
de Moabit gevangenis te Berlijn veiliggeSteld -den.
Gabraken of wij,zigingen aan het wapen werden bij
wapentechnisch onderzoek niet geconstateerd.

c. Pistool Colt •utom•ti~ k.tiber .45.. twpennummer verwijderd
Dit pistool io van het model1911 A. Het ia oud, slecht

Bern.

handgraep is gescheurd. Bij ondorzoek bleek het wapen te

Verschillende kranten ontvingen een bericht, varmoedelijk
afkomstig van dazeHde onbekende. waarbij opnieuw de
verantwoordelijkheid van de aanslag werd opgeêist namens de
'Organ/$etie van de 31 oktOIMr'.
Deze affaire houdtvermoedelijk verband met de arrestatle te
Gen6ve op 3-10-1980 van 2 personen van Armeense afkomst.
De slaapwagon nr. 93 van trein 56 genummerd 518744-70351-4
van da Franse Spoorwegen werd op het station Frasne
(Frankrijk) onmiddellijk aan de locomotlef gekoppeld.
De verantwoordelijke perwoon van deze wagon werd door de
Zwitserse pOlltie gehoord.
Hij verklaarde niets verdachts te hebben opgemerkt.

functioneren.
Het pistool was geladen metBpatronen kalibar A5 Auto.
Het technisch onderzoek haalt tot nu toa uitgawazen dat25

patronen van het kaliber .45. welke in de conspiratieva woning te

Parip, Rue des Flatiars 4 aangetroffen zijn, sporen vertonen die
door het genoemde pistool veroorzaakt zijn.
Klaarblijkalifk werden da hulzen, die in de conspiratlove woning
zijn veiliggestald, na gebruik opnieuw geladen.
Er is geen samenhang gebleken tussen de Colt .45 en gepleegde

11. Bultenlend

Bij onderzoek nur het wapennummervan de Colt is gebleken
dat dit mogelijk321658 kan zijn. Oe herkomst van hst Wlp&n Is
nog niet vastgesteld.

A. -Armee fnllrtlon

d. munitie en •nder roebehoren

onderzoek ten aanzien van de in de auto van

en

aangetroffen wapens het volgende heeft opgeleverd:

11. het gewwr Heelder & KO(;h HK 93, kei.• 223/5,58 mml nr. A
121719
Dit geweer was voorzien van een magezijn waaraan met
klaelbend een tweede magazijn was - g d . l n lader magazijn
bevonden zich 40 patronen van het kaliber .223 (5.56 mm).
Zoals in hili bovenaangehulde overzicht vermeld werd op
31-8-1977 het g - r gekocht door een zich noemende
wonende te Hamburg,
•
Eva.-ns kocht hij een ander geweer, ook een HK 93, voorzien
van het nr. A 121712.
Er werden twee rekeningen opgamaakt waarin hal aangekochte
als volgt omschreven werd:
llekanlng 1:
GeweerHK 93. nr. 121712, kaliber .223 Rem.
1 magazijn voor 40 patronen,
200 patronen .223,
1 patroontas.
De prijs bedroeg 1794.- SF.

lleklllllng 2;
G - Hk 93, nr, 121719, kaliber .223 Rem.
50 petronen .38 epi.
50 pailronen 9 mm Para.
1 pear 'Muatang' handgrepen.
2 40-ech- magazijnen.
100 patronen .223 Rem Hlrtenberg.
200 patrone<~ .223 Rem.
2 Sinvla Point.
IRichtmlddel- op een -eer gazet kan worden).
De prijs wu 111116.50 SF.
De koper heeft op een kwitantie en in een wapenboek in totul
vier handleltaningen geplaatst.
Schriftvergelijkend ondemlet toonde aan dat bet niet
uitgeslote<~ ia dat
de handtekanlngan heeft
geplaatst.
De wapenzaak
In Baselis In hal varleden al vaker
genoemd in varband mat-penaankopen door Duitse
terrorilllen.

in da Rue Copernle te Parijl {zie Buitenhmd onder El en de
ontploffing In een hotelte Genève op 3·10-1980 /zie Builenland
onder Cl.
Enkele minuten vOOf' de aankomst van de trein op het 1tation
Bern en 1 minuut na hetvertrekvan detreln,werd door een
onbekende die slacht Frana sprak en zich lid noemde van de
'Organls.rie vsn de 3e oktober', 2 maal getelefoneerd naar de
hoofddirectie van de spoorwegen met de mededeling dat een
bom in het begin van de mlddag zou ontploffen op het stution

ond•rhouden en hiet en da•r geroest. Hetlinkerdeet van de

misdrijven.

1. Verl<Hrsongevelre BiM/gheim-Biuingen op 25-1-1980,
..,..,bij
•
ren
om het 1ewn kwitmen.
In aansluiting op Joumaal Nrlchtgeving Terrorisme 1)8.09
IBuiiJmland onder Gl, _,rdt madegedeeld del het ingestelde

...........,.llerletltgeving Twrorto-

no.I0-12.

G. BomunslagllfiZWitlt--1-........utaPIIt'lja
Op 13·10-1980, om 1.00 uur, aKplodeerdevoor hetkantoorvan
het Zwitserse Toeristenbureau aan de Rue Scriba taParlja een
bom.
Bij deze explosie ontstond allaan bepartta materitte schade.
In een anoniem telefoongeeprek aan het Franse persbureau AFP
werd deze aanslag opgeëist door een man, die zei te sprebn
namens de 'Orp.tnisatla van de .111 oktober'.
Sporen werden op de plaats van de aenalag niet aangetroffen.

H. Bo......,.....op.,...van)ustltleteGOp4-11·1980 werd vrij aanzienlijke IChade aangericht aan hal
gebouw van hili Palaio van Justhle te Genève, toen daar in de
morgenuren een bom explodeerde.
Een vrouwelijke beambte werd door rondvliegende scherven
licht verwond.
Tot op heden heeft geen enkelo organisatie de
verantwoordeliJkheld voor deze aanslag opgeAiat, doch de
ZwiUerse pOlitie houdt ernatig rekening mat de n'logelifkheld dat
de daders van daze aanslag moeten worden gezocht in de
'Organisatie van de 31 oktober'.

had in zijn bezit wapentoabehoren (o.m. wn patronen
kalibar .38 voorziene z.g. snellaadstrips, holster, een z.g. 'Case
Guard' patronentas), die op het voorhanden hebben van een
zes-schots revolver duiden. Een dergelijk wapen werd echter
niet aangetroffen.

2.

Conspir~tieve

woningen

a. llue de Chall/ot 47ta Parijs
Naast de conspiratieve woning aan de Rue des Fl•trers 4 is nu
een tweede doorterroristen gebruikte woning ontdekt aan de
llue de Ch.tillot 41 te Parijs.
In de wonl ng werden zeven koffers met de volgende inhoud
aangatroffen:
- heren- en dameskledlng;
- boaken op medisch ge blad;
- aantekeningen in handschrift;
- materialen te gebrulkan bij het vervaardigen van vervalsingen
!zinkplaten, fotovergrotlngomaterlalan, merk Ourst);

1 schrijfmachine:
- 1 jack, dat sparen van het dragen van een wapen vertoont;
- 6000 Fr. Ir. in biljetten van 500 Fr.;

- 1 Minox camen11.
Onder de aangutrollen goedaren bevond zich eveneens een
stampelkussen vsn het mark 'Peliken'.
Het doosje draagt in handschrift het opschrift 'VIolert........ •
Aan de IMnnanzijde van het dekaaltje - d een dactyloscopisch
spoorven
aangetroffen.
De met da hand geschreven notities in aen 'SalzieKikon dar
HandelskorrespondBnz' en In een 7echnologách W6nltlbuch'
zijn met grote waarschijnlijkheld door
Op de veiliggestelde kople6n van de publikatle getiteld: 'Covert
•ktion nr. 2' werden yjngersporen gevonden van

De publikatle 'Dflr unsichtb•re NeolcolonS.Iismua'vertoonde Hn
vingenspoor ven
In de woning werden dactyloscopische aporen aangatroffen

van:

b. Ulldoineplstool ven Pao/se mike/ij. merlr PM {piotolat
U.aynowy) WZ 63. kal. 9 mm. nr. MS 4800
Het wapen was geladen met 25 patronen kal. 9mm Makarov.
Op het magazijn is het nr. 4604-3 gegraveerd.
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oè sporendragers betreffan uitsluitend drukwerk, kopieën van
drukwerken boeken.
Bij de met een schrijfmachine vervaardigde aantekeningen
betreffende door bacteriën veroorzaakte ziekten weren notities
geplaatst betreffende de svmptomen, behandeling en genezing
van dergelijke riekten.
Als maker van deze aantekeningen komt volgens de
handschriftdeskundigen hoogstwaarschijnlijk
in eanmerking.
Het huurcontract werd vermoedelijk ondertekend door Baptist

'I

b. Heide/berg, KarlsruiHistr.sse 65
Middels het onderzoek inzake het verkeersongeval
d.d. 14-10-1900ta Bletigheim/Bissingen is de
Duitse politie wederom op een conspiratieve woning gestoten.
Ditmaal te Heidelberg.
Het betreft een é6nkemerwoning, die onder een valse naam
_
te Freiburg, gehuurd
werd voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 1980.
l>e woning werd voor zover bekend is geworden buiten
ookdoor
te
Hamburg, bewoond.
In de woning werden de volgende zaken aangetroffen:
a. Vier 1000 OM biljetten, afkomstig uit het losgeld dat na de
ontvoering van de Oostenrijkse industrieel
(november
19771 betaald werd;
b. Elf 500 DM biljetten, waarvan 5 biljetten ook afkomstig zijn uit
het losgeld inzake de ontvoeringstaak
;
c. Ongeveer 100000 Franse francs in biljetten van 500 Franse
franC$;
d. Drie topogrefische kaarten 11 :25000) van Heidelberg-Noord,
Heidelberg Zuid en Mannhelm Zuid/Oost;
e. Een 'Falk''"J)Iattegrond Mannheim/Ludwigshafen;
f. Een dienstregeling betreffende trein· en busverbindingen
voor het Frankfurt/Main en het Rhein/Main gebied.
Geldig van 1-6-1980t/m 27-9-1980;
g. Plattegronden en schetsen van militaire terreinen, te weten:
het NATO-vllegveld 'Ramatein' (Rhelnland-Pfalzl en
'Hammonds-Barracks' (een kazerne te Mannheim );
h. Een groot aantalaantekeningen in ~ndschrlft op losse vellen
papler,ln notitieboekjes en een agenda;
Na de datum 25-7-1980, de datum van het ongeval van
zijn er in de agenda geen aantekeningen
.neer gemaakt;
i. Tussen de paperassen werd onder meer een door
vermoedelijk
,
te Lörrach,
geschreven uitwerking van de door de 'ROTE ARMEE
· FRAKTION' ontwikkelde denkbeatden t.a.v. de voortzetting van
de 't.errorisûsche strijd' aangetroffen.
Deze, aan het papier toevertrouwde, gedachten geven aan dat
de schrijfster, op het moment dat het epistel geschreven werd,
een nieuw RAF-offensief niet als veel belovend beschouwt.
Daarentegen draagt de auteur de 'legalen' op om de
slagvaardigheid van de RAF te verhogen door het inwinnen van
informatie aangaande de zwakke plekken in het
staatsveiligheid8sytteem,
Deze beschikbaar komende informatie moet systematisch
verzameld en verwerkt worden.
Het archief wat op deze manier ontstaat dient ook gegevens te
bevatten van de persoonlijke levensomstandigheden
betreffende pel'50nen die in aanmerking komen om
'R.A.F.-activiteiten' te ondergaan.
In de woning werd dan ook een archief aangetroffen met
krantenknipsels. betrekking hebbende op een groot aantal
per50nen van politieke, maatschappelijke of culturele
importantie.
Uit hetgeen wat aangetroffen is blijkt det de in onderstaandelijst
genoemde personen en instellingen in de belangstelling van de
R.A.F. staan:

Bondskanselier
;
Bondsministervan Defensie, Dr.
Bondsminister van Binnenlandse Zaken;
Staatsminister bij de Bondskanselarij,

-·

De persvooriH::hter van de Bondsregering
Oe parlementsleden Prof. Dr.
en Dr.
Bondsminister van Financiin,.
Bondsminister van Economische Zaken,
President van het Bundeskrimlnalamt, Dr.
Gebouw van de Bondskenselarij;
Objecten ven de Westduitse Wehrmacht;
Objecten behorende aan de US strijdkrachten in het bijzonder de
kazerne te Mannheim;
Instellingen van de NATO in het bijzonderRamstein;
Hetgebouwvan het Bondsgerechtshof;
Het gebouw van het Bondsprocureurschap;
Hetgebouwvan het Bundeskriminalamt;
Onderkomen van de GSG 9;
Vestigingen van zogenaamde Multinationals.
j. Eveneens werden gegevens aangetroffen betreffende
kentekens van vrachtwagens.
Van de 182 genoteerde kentekens waren 49 met de
stadsas nduiding weergegeven, terwijl de rest bestond uit de
hoofdletter/cijfercombi naties. De combinaties Hl, NW, OF, MA,
OA en HO komen veelvuldig voor.
Oe $Chriftdeskundigen hebben tot dusver in het aanwezige
materiaal de handschriften aangetroffen van:

Adaenb.
In verband mat deze zaak werden op 23-11-

n

aangehouden:

Zij waren onder meer-in het bezit van een deel van het losgeld.
Onder ernstige verdenking kwamen te staan:

I.

Adg.
Voor wat betreft de plattegronden en schetsen van het vliegveld
'Ramstein' wordt opgemerkt dat deze bestonden uit:
- 1 op rood mUimeter papier gemaakte potloodschets van de
ligging van de gebouwen op het terrein;
- 1 schrijfmachinevel met potloodaantekeningen in handschrift,
betreft een legenda bij een plllttegrond;
- 1 enveloppe met in handschrift de notitie 'plan r'st';
- 'souvenir program' van de vliegdag dd. 5-B-1980, gehouden
op het vliegveld Ramatein met een overziehtsplattegrond van
het gebied.
Uit de op de plattegrond geschreven legenda zijn twee
handschriften te herkennen. n.l. datvan
en
heeft het meeste senrijfwerk verricht, terwijl
• de aanvullingen heeft gemaakt.
De terroristen zijn vermoedelijk niet op een conspiratktve wijze
aan de plattegrond gekomen. Het onderzoek heeft geen
verbindingen aangetoond tussen de terroristen en het
bewakingspersoneel van 'Ramsteln'.
Aangenomen wordt dat de plettegrond Is overgenomen uit een,
ter gelegenheid van de jaarlijkse open dag, uitgereikte folder en
dat deze op grond van peraoonlijke observaties met een t.genda
ia aangevuld.
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De open dagen wurop da mogelijk is geweest zijn:
5-8-1979: Mogelijk een gemeenschappelijk bezoek van
en
13-7-1980: Een bezcek van mogelijk
, maar dan
wel zonder
:, daar hij dd. 19-11-1979 te Zürich werd
gearresteerd.
Ten aanzien van Hammonds-Barracks te Mannheim werd een
blauwdruk van de 'Hammonds·Barracks' te
Mannheim-Seckenheim aangetroffen. Dit betreft een algemeen
schema van hettelefoonnet, situatie op 31-12·1977.
Deze plattegrond omvat alle op het kazerneterrein staande
gebouwen (zonder hun functionele betekenis) evertals
aanduidingen betreffende de veiligheidsvoorzieningen.
Het onderzoek heeft tot nu toe niet kun Jlen uitwijzen hoe de
terroristen aan de blauwdruk zijn gekomen.
B. Bomaanslagen kantoor 'Swi..air' en het Zwitserse
toeristenbureau te Rome
Op 10-11-1980, omstreeks 21.00 uur, ontplofte voor het kantoor
van de Zwitserse Luchtvaartmaatschappij 'Swissair' aan de Via
S. Basiglo 38, hoek Via Bissolati, een bom. Op hetzelfde moment
ontplofte voor het gebouw van het Zwitserse verkaarsbureau
aan de Via Venato 24 te Rome eveneens een bom.
Beide bommen bestonden onder andere uit ongeveer 500 kg
trotyl.
Door de ontploffing werden beiden gebouwen beschadigd en
zeven passanten licht gewond.
Omstreeks 21.10 uur werden door een man telefonisch bij het
persagentschap 'Reuter' en 'Assoclated Press' in de Engelse taal
beide aanslagen geclaimd. Hij deelde mede:
'3s Oktober. Wij zijn verantwoordelijk voor de aanslag op het
Zwitserse bureau en het roeristen bureau. Het spijt ons voor de
gewonden.
Dit is een waarschuwing voor de Zwitserse en lrafiaanse
fasçisten.
U zult nog veel van ons horen',
C. Explosie op hotelkamer te Gel! we, waarbij twee personen
van Armeense origine werden aangehouden
In aansluiting op het gestelde in het JoumaaiBerichtgeving
Terrorisme nr. 80-11, pagina 4 (pagina 12), betreffende de
ontploffing op 3-10·1980 op een hotelkamer te Genève, waarbij
een man werd gewond, werd nog het volgende vernomen.
De Libanese man en de Amerikaanse vrouw, zijn respectievetijk
identiek aan:

(Caliiornia U.S.A.).
Uit hetonderzoek is gebleken dat
op
22·9-1980 een visum bij de Zwitserse ambassade te Beiroet heeft
gekregen en op 24-9-1980 in Zwitserland is aangekomen.
arriveerde op 1-10-1980 in hotel 'Beau Site'
te Genève.
zich in juni
Verder is bekend geworden dat
1980 vervoegde op de Turkse ambassade in Genève en verzocht
om een visum voor Turkije. Zij kreeg ten antwoord dat zij als
Amerikaanse geen visum nodig had voor Tur~je.
, die zoals eerder vermeld bij de explosie
ernstig werd gewond, is nog maar kort verhoord. Tussen zijn
bezittingen werden vier beknopte schetsen- mogelijk van
objecten- aangetroffen.
Oe drie explosieven bestonden uit:
- een sigarettendoos je, merken 'Gitanes Caporal' en Rothmans
KingSize';
- een contactstekker;
- een polshorloge, merken Newmark en Con E Potomac;
- een 9 Volts batterij, merk Ucar Super Live;
- een elektrische vertrager in een lucifersdoosje, bestaande uit
drie transistors, twee condensators, vier weerstanden, een

controlelampje, een detonator, merk Schafter en Co Wenen;
- 40 gram springstof. merk Semte)(.
In dit verband wordt opgemerkt dat dezelfde springstof werd
gebruikt bij de aanslag voor de synagoge een de Rue Copernic te
Parijs, die dezelfde avond plaats vond (zie Buitenlimd onder E).
Op de hotelkamer werd nog een bruin-witte plastic zak
aangetroffen met het opschrift FNAC Forum des Ha lies,
Ouverture Printemps 1979' en FNAC Montparnasse, 136 Rue de
Rennes, Paris 6', waarin 2 gram zwavel afkomstig van een
dertigtal luciferkoppen.

D. Aan..eg op Turkse diplome.-t te Bomoone Bilanc:ourt
~ Frankrijkt

Op 26-9-1980. omstreeks 19.15 uur, werd de persadviseur bij de
Turkse ambassade in Frankrijk
, op het
moment dat hij zijn woning in Boulogne Billancourt (Hauts de
Seine) wilde binnengaan, beschoten en door twee kogels aan
het hoofd gewond .In de hal van het flatgebouw werden drie
hulzen gevonden van het kaliber 7.65 mm.
Kort daarna, omstreeks 19.25 uur, werd de aanslag door een
onbekende man middels een telefoontje bij 'Agence Fra nee
Press' gechilimd door 'A.S.A.L.A.'.
E. Aanelag met exploaieven op synag~ Rue Copernicte ParijS
Op vrijdag 3· 10-1980 werd op de synagoge aan de Rue Copernic
te Parijs een aanslag gepleegd, waardoor vier personen werden
gedood en een groot aantal gewond.
Kort na de aanslag werd in een anoniem telefoongesprek de
verantwoordelijkheid opgeëist door de extreem rechtse
beweging (Faiscaux Nationalistes Eurof)éens). doch dit werd
later door woordvoerders van de beweging heftig ontkend. Het
e)(plosief, waarvan de juiste samenstelling nog niet bekend is,
was geplaatst op een tweewielige motor die bij deze synagoge
stond geparkeerd.
Uit het ingastelde onderzoek bleek dat deze kort tevoren te Parijs
was gekoch1 door een man met Cypriotisch paspoort op naam
van
Cyprus.
Deze identiteit blijkt vals te zijn.
Verder is gebleken dat een andere Cyprioot. genaamd
op Cyprus, op 25-9-1980 In
Parijs een personenauto, merk Citroën GS, kenteken 267 CMM
75, had gehuurd, waarbij Cypriotisch paspoort nr. A 308174,
afgegeven op 20-5-1980 te Nicosia en lntemationeal rijbewijs nr.
09080, afgegeven 16-6·1980 werden getoond.
Deze identiteit en deze documenten blijken vals te zijn.
De gehuurde auto werd door
, Joseph niet
teruggabracht en later aangetroffen op een parkeerplaats te
PariJs.
Het signalement van
komt overeen met
signalement van
In het 'Recherche Informatie Bulletin' nr. 40 van 29·11-1980, ander
nr. 13t;4, is een opsporingsbericht opgenomen op verzoek van
de Franse autoriteiten, waarbij tevens compositie-foto's zijn
geplaatst en nadere bijzonderheden vermeld.
F. Aantreffen van explosieve Wing t81nterlatcen In de
expre~train

Parlja-P011tarller-8em-lnterlabn

Op maandag 20-10-1980 werd tijdens het schoonmaken van één
van de wegons van de exprestrein Perijs-Intertaken een
explosieve lading, verbonden met een klok, aangetroffen in de
vuilnisemmer van het tollet van een slaapwagon die stond op
een rangeerspoor te lnterlaken.
Deze vondst vond plots enkele minuten voor de vermoedelijke
explosie, die om 09.53 uur zou hebben mooten plaatsvinden.
De exprestrein was op 1g..10·1980om 23.63 uuruit Parij&
vertrokken en op 20-10·1980om 7.45 uur op het station te Bern
aangekomen.
Om 8.02 uur vertrok de trein uit Bern naar Interlaken en
arriveerde daar om 8.55 uur.
De technische gegevens ontbreken nog maar naar alle
waarschijnlijkheid bestond de lading- gewicht ongeveer 600 gr.
-uit het explosief 'Semtex' van Tsjechisch fabrikaat dat ook
werd gebruikt bij de bomaanslag op de synagoge op 3-1 0-1980
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